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Перша вітчизняна 

лінія первинної 

переробки конопель 

запрацює в Україні 

стор.  3»

децентралізацію 

замовляли?

Траву — 
в народ

стор. 14»стор. 4»

У високих кабінетах домовляються  — посилюй пильність в окопах.
Фото з сайта ua.news.
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Рівняння 
на результат

стор. 2»

Організація 
виборчого 

хаосу:

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,7595 грн 

1 € = 32,224 грн

1 рос. руб. = 0,386 грн

Перемир’я 
і провокації

Міни, встановлені 
росіянами, 
можуть у будь-
який момент 
вибухнути. 
А режим 
припинення 
вогню ворог уже 
порушив
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«Лідером за кількістю залучених до роботи вузьких спеціалістів став голова 
Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер».

За iнформацiєю аналітичного порталу «Слово і діло»

УКРАЇНА МОЛОДА

ВІДДІЛ КАДРІВ

Загін 
особливого 
призначення
Голові Харківської 
облдержадміністрації 
допомагає 
в роботі рекордна 
кількість 
позаштатних 
радників
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Запит виборців на нові облич-
чя привів минулого року до вла-
ди багато фахівців, які взагалі не 
мають досвіду державної служби. 
Тож не дивно, що вони поспішили 
оточити себе численним штатом 
радників так званої патронатної 
служби. Новопризначені керівни-
ки регіонів не стали у цьому сенсі 
винятком, але потребу у професіо-
налах вузького профілю кожен з 
них реалізував по-своєму.
 Як повідомив аналітичний 
портал «Слово і діло», лідером за 
кількістю залучених до роботи 
вузьких спеціалістів став голо-
ва Харківської облдержадмініст-
рації Олексій Кучер. Лише цьо-
го року його команду поповнили 
11 нових фахівців, після чого їх 
кiлькiсть зросла до 32 осіб. Прав-
да, не всі з них змогли осилити 
цю роботу. Нещодавно заяву про 
звільнення написала відома хар-
ківська волонтерка Наталя По-
пова, яка брала участь у створен-
ні медичного підрозділу з бороть-
би з коронавірусом. Своє рішення 
піти вона пояснила втомою від не-
порушності системи, яку намага-
лася зробити ефективнiшою. «Я 
щиро вірила в те, що, доносячи 
правду керівникові області, змо-
жу щось змінити, — повідомила 
вона. — На жаль, за цей час дійш-
ла лише одного висновку: я поми-
лилася, я не змогла. Цю систему 
змінити не можна. Мене не чують. 
Одна людина тут явно безсила. Є 
на місцях кістяк, завдяки якому 
все гальмується. Тебе просто роз-
вертають, і ти йдеш по колу». 
 Вистачає радників також у го-
лови Херсонської ОДА Юрія Гусє-
ва — 15 позаштатних і 11 штатних, 
а також у керівників Одеської об-
ласті (19), Полтавської (18), Чер-
нігівської (8) областей. А ось голо-
ви Івано-Франківського, Закарпат-
ського, Луганського та Черкасько-
го регіонів обмежилися послугами 
лише одного штатного фа хівця. 
Водночас Запорізька ОДА залучає 
до роботи 10 професіоналів, але всі 
вони надають консультації на гро-
мадських засадах. 
 До речі, штат радників — не-
дешеве задоволення. Харківська 
ОДА виплатила у першому півріч-
чі фахівцям вузького профілю 
316,3 тисячі гривень, Херсонська 
— 569,3 тисячі, Дніпропетровсь-
ка — 603,5. Як правило, такі спе-
ціалісти організовують методич-
ну допомогу структурним підроз-
ділам, забезпечують інформацій-
ні зв’язки, налагоджують робочі 
контакти з представниками екс-
пертного середовища. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 На фронті почалося перемир’я. І 
хоча це двадцяте перемир’я від початку 
війни, цього разу заходи безпеки прос-
то безпрецедентні. В понеділок зранку 
Штаб ООС підтвердив, що видано наказ 
командувача Об’єднаних сил про до-
тримання повного і всеосяжного режи-
му припинення вогню, який відповідає 
справжнім заходам, що були визначені 
Тристоронньою контактною групою та 
набули чинності з 00.00 годин 27 липня 
2020 року.
 Нагадаємо хронологію подій. 22 
липня в ході зустрічі ТКГ було досягне-
но низки домовленостей про припинен-
ня вогню. Підготовка до перемир’я від-
бувалася на тлі обурення громадськості 
безпрецедентними умовами перемир’я, 
зокрема щодо заборони розвідувальних 
дій i застосування безпілотників. Утiм 
в офіційному коментарі cпеціального 
представника голови ОБСЄ в Україні та 
в Тристоронній контактній групі посла 
Гайді Ґрау йдеться про заборону на на-
ступальні й розвідувально-диверсійні 
дії, на використання будь-яких видів ле-
тального озброєння; заборону на застосу-
вання вогню, включаючи снайперський; 
заборону на розміщення важкого оз-
броєння в населених пунктах та околи-
цях (передусім на об’єктах цивільної ін-
фраструктури — школах, дитсадках, лі-
карнях тощо); ефективне застосування 
дисциплінарних заходів за порушення 
режиму припинення вогню та повідом-
лення про них координатора ТКГ; ство-
рення й залучення координаційного ме-
ханізму з реагування на порушення ре-
жиму припинення вогню за сприяння 
СЦКК. Відповідно до офіційного комен-
таря ОБСЄ, вогонь у відповідь (у разі 

наступальних дій) допускається тіль-
ки в тому випадку, якщо він відкритий 
«за наказом відповідного керівництва 
Збройних сил України і керівництва 
збройних формувань ОРДЛО після без-
успішної спроби використовувати вище-
згаданий координаційний механізм».
 У неділю напередодні впровадження 
перемир’я із заявою виступив головно-
командувач ЗСУ Руслан Хомчак, наго-
лосивши, що Збройні сили готові дати 
належну відсіч противнику в разі по-
рушення домовленостей, для чого ство-
рені відповідні додаткові резерви. Го-
ловнокомандувач закликав «не підда-
ватися на керованi провокації, гібрид-
нi прояви паніки, зберігати спокій та 
об’єднуватися довкола свого війська і 
своїх захисників». Майже в цей же час 
заяви зробили й очільники незаконних 
військових формувань ОРДЛО, повідо-
мивши, що під підпис довели до свого 
особового складу відповідальність за по-
рушення умов перемир’я. 
 А ввечері стало відомо про телефон-
ну розмову між президентом України 
Зеленським i президентом РФ Путіним. 
Причому звіти про зміст телефонних 
розмов української та російської сторін 
мають суттєві відмінності. Зокрема, 
Кремль не згадав у своєму звіті обгово-
рення питання звільнення полонених, 
на чому наполягав офіс президента Ук-
раїни. Натомість наголосив на обгово-
ренні постанови Кабміну про проведен-
ня місцевих виборів в Україні, що вза-
галі є втручанням у внутрішні справи 
нашої країни.
 Опівночі в перші хвилини перемир’я 
штаб ООС оприлюднив зведення за ми-
нулу добу. Зокрема, напередодні першо-
го дня тиші збройні формування Росій-
ської Федерації, їхні найманці та посі-

паки 13 разів порушили режим припи-
нення вогню. Впродовж доби противник 
неодноразово здійснював як провока-
тивні, так і прицільні обстріли. Воро-
жу вогневу активність було зафіксовано 
біля Водяного, Південного, Широкино-
го, Пищевика, Пісків, Опитного та Лебе-
динського. На цих ділянках лінії фронту 
російські окупанти застосували міноме-
ти калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети 
різних систем, озброєння БМП, БПЛА 
та стрілецьке озброєння. Неподалік 
Щастя ворог задіяв снайперську зброю, 
а поблизу Авдіївки загарбники випус-
тили три реактивнi снаряди калібру 122 
мм i вели вогонь iз 82-мiлiметрових мі-
нометів, гранатометів і великокалібер-
них кулеметів. Також збройні форму-
вання РФ продовжували обстрілювати 
не тільки позиції українських захисни-
ків, а й житлові будинки. Так, 26 лип-
ня 2020 року з напрямку н. п. Яковлів-
ка в бік Авдіївки противник застосував 
міномети калібру 82 мм. Одна з мін влу-
чила в дах дачного будинку, що призве-
ло до руйнування будівлі та пожежі. Ок-
рім цього, на подвір’ї також було вияв-
лено дві вирви, ймовірно, від влучання 
мін калібру 82 мм. Жертв i поранених 
серед цивільного населення немає. 
 За попередню добу внаслідок обстрі-
лу противника один український захис-
ник отримав поранення. Також непо-
далік Новомихайлівки ворог вдався до 
хитрого задуму й здійснив мінування 
українських позицій протипіхотними 
мінами ПОМ-2 за допомогою протитан-
кових гранатометів. Такі міни виготов-
ляють винятково в Російській Федера-
ції, ставлять дистанційно і мають період 
самоліквідації від 4 до 100 годин. Під-
ступність провокації полягає в тому, що 
невдовзі, уже під час дії перемир’я, міна 
може здетонувати, а вибух розцінювати-
муть як обстріл з боку українських по-
зицій або підрив українських воїнів на 
власних мінах. Тобто, в будь-якому ви-
падку як зрив повного і всеосяжного ре-
жиму припинення вогню.
 Утім, бойовики відверто порушили 
гучно анонсований режим припинення 
вогню і після опівночі 27 липня кілька 
разів обстріляли позиції 36-ї Окремої 
бригати морської піхоти. Про це повідо-
мив командуючий Об’єднаними силами 
Кравченко. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Науковці Тернопільського 
національного медичного уні-
верситету придумали пневмо-
шолом, який ефективно за-
хищає від вірусів, бактерій, 
токсичних речовин та іншої 
«зарази» з навколишнього се-
редовища, в тому числі від ко-
ронавірусу. Як повідомив в 
ефірі Суспільне.Тернопіль ав-
тор розробки, доцент медуні-
верситету Андрій Ковальчук, 
цей шолом — iз непроникної 
тканини, має мобільну систе-
му форсованої подачі повітря 
та екран високого ступеня 
захисту і працює на акуму-
ляторній батареї, яка забез-
печує безперервну роботу 
впродовж доби. «Нам вдало-
ся розробити таку спеціальну 
турбіну, яка працює від пор-
тативного акумулятора — па-
вербанка. Він живить розроб-
лену нами мікротурбіну, що 
подає повітря через спеціаль-
ний бактерiоскопічний фільтр 
усередину, — розповів він. — 
Працівник, який одягне та-
кий пневмошолом при шпи-
талізації хворого з коронавіру-
сом, чи працівник лабораторії, 
який працює з біоматеріала-
ми, буде повністю захищений 
від потрапляння вірусних час-
тинок йому на обличчя та сли-
зові».

 Шолом не запотіває, пов-
ністю відповідає всім санітар-
но-гігієнічним нормам, і в ньо-
му, як уже змогли переконати-
ся працівники медичного уні-
верситету на власному досвіді, 
дуже комфортно працювати. 
Втім про серійне виробництво 

актуальної новинки наразі ще 
не йдеться. Науковці планують 
провести додаткові досліджен-
ня, задля фінансування яких 
подали заявку в Національний 
фонд досліджень України. Аж 
після завершення та отримання 
відповідного сертифікату вони 

почнуть пошук виробників. 
При серійному виробництві, за 
підрахунками науковців, собі-
вартість одного пневмошоло-
ма становитиме близько трьох 
тисяч гривень. Вони стверджу-
ють, що аналогів він не має, тож 
винахід буде запатентовано. ■

НА ФРОНТІ 

Перемир’я і провокації
Міни, встановлені росіянами, можуть у будь-який 
момент вибухнути. А режим припинення вогню ворог 
уже порушив

■

ВИНАХІД

Шолом тобі, вірусе
Унікальна розробка науковців допоможе 
медикам захиститися

■

Так виглядає антивірусний пневмошолом.
Фото Суспільне.Тернопіль.
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Не радійте 
передчасно
Міністр охорони здоров’я  заявив, 
що кожен четвертий тест на 
коронавірус в Україні може бути 
хибним
Катерина БАЧИНСЬКА

 В Україні зафіксували новий антирекорд за кіль-
кістю хворих на коронавірус — понад 1 тис. 100 за-
ражень. Найбільша кількість хворих лишається у 
Львівській i Закарпатській областях, а також у Києві. 
Однак не лише в Україні фіксують антирекорд.  
 У світі за добу інфікувалися майже 280 тисяч лю-
дей. Загалом же кількість зафіксованих випадків ко-
ронавірусу вже становить понад 15 мільйонів. Одужа-
ли майже дев’ять із половиною мільйонів людей. По-
мерли — 630 тисяч. До трійки антилідерів входять 
США, Бразилія та Індія. 
 І поки у світі працюють над вакциною, шокуючу 
заяву зробив керівник МОЗ України Максим Степа-
нов: нібито, за різними даними, до 20-25 відсотків ре-
зультатів ПЛР-досліджень можуть бути хибно нега-
тивними. Адже для ПЛР-тестування береться мазок 
iз ротоглотки, а вірус може бути в нижніх частинах 
дихальних шляхів. «У разі, якщо вірус сконцентру-
вався в нижчих відділах дихального тракту, резуль-
тат такого ПЛР-тестування може бути хибно негатив-
ним. На достовірність результату впливає також до-
тримання умов відбору та транспортування біологіч-
ного матеріалу до лабораторії», — наголосив міністр 
охорони здоров’я. 
 А ще спалах коронавірусу зафіксували і в Київсь-
кому політехнічному інституті. Недугу виявили в гур-
тожитку навчального закладу. Зараження лаборатор-
но підтвердили вже в 52 студентів вишу. Це третина 
від усіх, хто там мешкає на цей час. Чотирьох хворих 
госпіталізували в інфекційну лікарню. Решті місця 
для ізоляції визначили в гуртожитку. Виділили для 
цього цілий поверх. У закладі провели дезінфекцію, а 
днями планують протестувати ще 86 студентів.  
 Минулого тижня на засіданні Кабінету Міністрів 
урядовці вирішили продовжити карантин до кінця 
літа й запровадили нову систему, за якою послаблюва-
тимуть чи посилюватимуть обмеження. Зокрема, мас-
ковий режим у громадських місцях лишається до 1 ве-
ресня, незалежно від ситуації в регіоні. Тому, зважаю-
чи на зростання кількості хворих не лише в Україні, а й 
у світі, важко уявити, що вже восени життя повернеть-
ся у свій звичний ритм. Тож допоки не винайдуть ваци-
ну, усім доведеться жити за новими правилами.■

Продовження теми на 5 стор.

■

НЕ ВКРАДИ

А в перспективі 
— небо в 
клітинку
Судитимуть трьох черкаських 
службовців, які розтратили 1,4 млн 
державних коштів
Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах до суду спрямували обвинувальний акт 
стосовно службових осіб підприємства, які розтратили 
близько 1 млн 400 тис. грн державних коштів під час 
ремонту. 
 Як повідомили «УМ» у прокуратурі Черкась-
кої області, за версією слідства, обвинувачені за 
попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим 
становищем, під час ремонту приміщення державного 
підприємства завищували обсяги та вартість фактично 
виконаних ремонтних робіт, у результаті чого розтра-
тили державні кошти в особливо великих розмірах. Це 
було в період із лютого 2017 року до кінця 2018-го. 
 «Санкція статті передбачає заґратування на строк 
до 12 років із позбавленням права обіймати певні поса-
ди чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років i з конфіскацією майна», — наголошують в об-
ласній прокуратурі. ■

■

Людмила КОХАН

 Ті, хто цьогоріч про-
ходить зовнішнє неза-
лежне оцінювання, от-
римали результати тес-
тування уже з дев’яти 
предметів. 28 липня 
експертна комісія виз-
начить порогові бали 
«склав/не склав» iз 
хімії та географії — і 
вже наступного дня всі 
учасники ЗНО дізна-
ються, як написали вип-
робування.
 Зіркою соціальних 
мереж після оприлюд-
нення результатів уже 
став Люклян Олександр 
— випускник 11-Б кла-
су Перегінської шко-
ли N 1 з Івано-Франків-
щини, який складав 4 
предмети (один додат-
ковий) й отримав зага-
лом 795 балів: по 200 iз 
математики й українсь-
кої мови та літератури; 
199 балів — з англійсь-
кої, 196 — iз фізики. 
Такі оцінки для юнака 
не дивина: він виборю-
вав першi місця в II ета-
пі олімпіад із фізики, 
астрономії й англійсь-
кої мови та друге місце 

з математики; на III ета-
пі олімпіад — друге міс-
це з астрономії та третє 
місце з фізики й англій-
ської мови. Олександр 
був зарахований до ко-
манди учасників у все-
українській олімпіаді з 
астрономії, яка не від-
булася через карантин. 
Отримав третє місце в 
олімпіаді з астрофізи-
ки, яка пройшла он-
лайн.
 23 львівські випус-
кники отримали по 200 
балів на ЗНО з матема-
тики (15 учнів) та фі-
зики (8). П’ятеро з них 
загалом за два предме-
ти мають по 400 балів. 
На Тернопільщині мак-
симальні 200 балів з 
англійської мови за-
реєстрували у школі 
Збаража. З історії Ук-
раїни за ЗНО набрали 
найвищий бал випуск-
ники двох тернопільсь-
ких шкіл — №3 і №19 
та села Новосілка Під-
гаєцького району. 200 
балів на ЗНО з біоло-
гії отримав абітурієнт 
iз Нового села Підволо-
чиського району. Щас-
ливчиками стали випус-

кники Хмельницького 
колегіуму імені В. Ко-
зубняка: Антон Дядюк 
отримав найвищий бал 
iз фізики, Дар’я Несто-
ришена — з історії Ук-
раїни, Ольга Кухар — з 
англійської мови.
 Лідером серед 
абітурієнтів, які скла-
ли бодай один предмет 
Зовнішнього незалеж-
ного тестування на 200 
балів, є місто Київ. У 
столиці наразi тих, 
хто відповів на всі пи-
тання з певного пред-
мету, — 63 всезнай-
ки. У чільну четвір-
ку ввійшли Львівсь-
ка (41), Дніпровська 
(20) та Харківська об-
ласті (25), повідомили 
в Українському цент-
рі оцінювання якості 
освіти. Найкраще 
абітурієнти підготу-
вались до математи-
ки, хімії та англійсь-

кої мови. Загалом на 
200 балів було написа-
но 274 тестовi завдан-
ня серед усіх.
 Серед київських 
200-бальників — випус-
кник Предславинської 
гімназії №56 Григорій 
Туршуков, автор «Ук-
раїни молодої». До сто-
лиці хлопець iз сім’єю 
переїхав кілька років 
тому з Луганська, зро-
зуміло, з причини оку-
пації міста російсько-
терористичними сила-
ми. На максимальний 
бал він склав ЗНО з іс-
торії України. До речі, 
перший текст, який 
готував для газети, — 
це інтерв’ю з нині ві-
денцем Грегором Розу-
мовським, прямим на-
щадком гетьмана Ки-
рила Розумовського. 
Спілкування (англій-
ською) відбувалося рік 
тому в Києві. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У більшості пересіч-
них громадян термін 
«коноплi» асоціюєть-
ся з наркоманією, хоча 
насправді ця росли-
на є однією з найдав-
ніших технічних куль-
тур людства: вироби з 
них відомі ще з I тися-
чоліття до н. е., адже 
міцні конопляні стеб-
ла спочатку викорис-
товували для плитін-
ня мотузок, а згодом 
навчилися виготовля-
ти з волокон тканини 
й одяг. Вичавлювали 
наші предки з коноп-
ляного насіння й олію.
 В Україні наразі ви-
рощують коноплi на 
4,5 тис. га. Нещодав-
но вітчизняна ком-
панія «ТОВ «Хемптех-
но» створила облад-
нання для первинної 
переробки трести ко-
нопель. Лінія дозволяє 
переробляти сировину 
різної якості, від соло-
ми до трести, з хаотич-
ним розташуванням їх 
у шарі сировини як у 
рулонах, так і в тюках. 
На виробництво при-
йматимуть сировину 

з фермерських госпо-
дарств, які мають лі-
цензію на вирощуван-
ня конопель. Розра-
хункова продуктив-
ність ЛПЛ (переробка 
вхідної сировини) — 
до 1 т/год. при потуж-
ності електрообладнан-
ня (без системи аспіра-
ції пилу) — 35 кВт.
 Волокно і костриця, 
одержані за цією тех-
нологією, знаходять 
широке застосування у 
різних сферах сучасної 
промисловості: біоплас-
тик, будівельні матеріа-
ли, текстиль, медицина, 
військово-промисловий 
комплекс тощо. «На сьо-
годні вже проведено ус-
пішні заводські випро-
бування промислового 
зразка лінії з перероб-
ки луб’яних культур, 
що стало початком по-
зитивних змін у на-
прямi одержання на-
туральної, екологічно 
чистої продукції з про-
мислових конопель», — 
розповіли у компанії. 
Ця розробка є першою 
українською лінією 
з переробки трести про-
мислових конопель, і це 
— результат плідної ро-

боти фахівців компаній 
«ТОВ «Хемптехно», Ін-
ституту луб’яних куль-
тур (м. Глухів) та заводу 
ТОВ «Украгросервіс». 
 Зауважимо, що ос-
таннім часом в Україні 
зростає інтерес до тех-
нічних конопель, i це 
пов’язано не тільки з 
розмовами про мож-
ливу легалізацію ви-
рощування канабісу в 
медичних цілях, а й зi 
зростанням попиту на 
продукцію з технічних 
конопель. Зазначимо, 
що технічні коноплі 
практично не мають 
наркотичних властиво-
стей — із них виготов-
ляють міцні й гіпоалер-
генні тканини, папір, 
продукти харчування, 
в тому числі дієтичні, 
медичні та косметич-
ні засоби, зоотовари, 
будівельні матеріали, 
паливо. 
 На сьогодні відомо 
понад 25 тис. найме-
нувань продукції, яку 
можна виробляти з ко-
нопель, і цей асорти-
мент із кожним роком 
розширюється. Бурх-

ливе зростання попиту 
на конопляну сировину 
стимулює агровиробни-
ків збільшувати посі-
ви цієї культури. Так, 
за останнє десятиліття 
загальна площа коноп-
ляних полів у ЄС зрос-
ла в чотири рази, до 43 
тис. га, а світовий лі-
дер галузі — Китай — 
має намір довести посі-
ви конопель до 670 тис. 
га, частково замінивши 
ними бавовну.
 Додамо, що незаба-
ром і на Черкащині, 
у м. Золотоноша буде 
збудовано завод із ви-
робництва та перероб-
ки технічних конопель. 
Ще одним плюсом у ви-
рощуванні технічних 
конопель експерти на-
зивають розвиток аг-
рарної галузі в Україні. 
Урожай збирають двічі 
на рік, а землі потребу-
ють мінімального до-
даткового підживлен-
ня чи внесення добри-
ва. Вирощування цієї 
культури є екологіч-
ним для чорнозему, ос-
кільки не потребує вне-
сення агрохімікатів. ■

Григорій Туршуков і Катерина Самченко на інтерв’ю з 
Грегором Розумовським 26 липня 2019 р.
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙

ТЕСТУВАННЯ

РозУМники наші
На 200 балів склав ЗНО з історії 
України випускник — автор 
«України молодої»

■

АГРОСЕКТОР

Траву — в народ
Перша вітчизняна лінія первинної 
переробки конопель запрацює в 
Україні

■
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Мерських коней на переправі 
виборець не міняє?
 Наприклад, щодо конкре-
тики кандидатур претенден-
тів на крісло столичного голо-
ви, зокрема претендентів від 
провладної команди. Відомий 
своєю суперечливою та скан-
дальною для часів війни лояль-
ністю до «проватних» лідерів 
думок, журналіст і редактор 
Дмитро Гордон давно взаємодіє 
з командою Зеленського. Тому 
він запевнив, що раніше заяв-
лені від «слуг народу» канди-
дати (Микола Тищенко та Олек-
сандр Ткаченко) на пост київсь-
кого міського голови не балоту-
ватимуться. А роблячи певний 
прогноз, Гордон зазначив, що 
у чинного градоначальника Ві-
талія Кличка достатньо висо-
кий рейтинг — 37%, крім того, 
балів столичному меру додає те, 
що він добре й організовано про-
явив себе під час початку дії ка-
рантину. Коли декотрі мери ін-
ших міст розгубились, а цент-
ральна влада почасти поводила-
ся неадекватно, Віталій Кличко 
продемонстрував зібраність, 
продуманість і чіткість. Тобто, 
в нього є всі шанси успішно пе-
рейти виборчий рубіж і продов-
жити почату в столиці роботу. 
 Однак щодо київського місь-
кого голови Віталія Кличка в 
словах Дмитра Гордона звучать 
і застереження. Він заявив, що 
в останній момент — у вересні 
— на виборчій сцені можуть 
з’явитись нікому не відомі грав-
ці й сплутати всі карти. 
 Прикметно, що серед пар-
тій у столиці, за останніми со-
ціологічним даними, впевнено 
лідирує «Європейська Солідар-
ність».
 Приблизно такі ж шанси, 
як і Віталій Кличко в Києві, 
на мерства мають чинні голо-
ви міст Харків i Дніпро — Ген-
надій Кернес i Борис Філатов. 
 А команда експрем’єра Во-
лодимира Гройсмана на Віннич-
чині може не лише знову «взя-
ти» Вінницю, а й легко покрити 
всю область. Нового потенціа-
лу, завдяки колишньому досві-
ду, там хоч відбавляй. 
 І є те, що об’єднує всіх — і 
учасників, і вболівальників, 
і спостерігачів за виборчими 
гонками. По-перше, учасни-
ки перегонів активні в процесі 
зведення в одне ціле понять і 
сенсів, кожен на своїй хвилі, 
але час піджимає, і ці хвилі не-
обхідно вже якнайшвидше син-
хронізовувати. По-друге, всі 
без винятку хочуть впливати 
на процес, навіть ті, хто не має 

місця в будь-якому списку. 
 Цей спорт у політиці — біг iз 
перешкодами — подекуди хоч і 
сприймається на рівні серйоз-
них чемпіонатів, але без очіку-
вання якихось несподіванок та 
ексцесів. Ну хіба що зливи «чор-
ного піару» можуть викликати 
неприязнь, але не дуже вплину-
ти на результат виборів. 
 Хоча є застереження, що 
нинішні місцеві вибори прохо-
дитимуть у складних умовах че-
рез зміни виборчого кодексу та 
пандемію коронавірусу, тому 
базою на цих виборах має стати 
довіра між усіма суб’єктами ви-
борчого процесу. Такі висновки 
зробив представник ЦВК Анд-
рій Гевко, зазначаючи водно-
час, що організація голосуван-
ня і підрахунку голосів вибор-

чими комісіями проходитиме 
непросто. 

Діжка децентралізаційного 
дьогтю 
 Проте, незважаючи на за-
стереження, здається, нічого не 
віщує аж занадто несподіваних 
неприємностей: бо все ж шля-
хи раніше ходжені й давно ві-
домi, навіть з оновленнями виб-
орчого законодавства хтось уже 
розібрався, а хтось розбирати-
меться на ходу, тому, як вба-
чається, змогли б загалом обій-
тися без правових ступорів. 
 Якби не «свіжевичавлена» 
децентралізаційна реформа з 
укрупненням районів, що при-
несла справжній ґвалт! 
 Якщо влада і не планувала 
організовувати неадекватність, 
то все вийшло само собою. 
 Як уже повідомляла «УМ», 
під час голосування у Верхов-
ній Раді за децентралізаційну 
постанову вдалося «нашкреб-
ти» 238 при мінімально необ-
хідних 226 голосів. Жодного на 
підтримку постанови не дали 
ОПЗЖ, «Європейська солідар-
ність», «Батьківщина» і «Го-
лос».
 Депутат від партії «Європей-
ська солідарність» Ірина Гера-
щенко назвала цей документ 
«антиконституційною постано-
вою, яка не має нічого спільного 
з реальною децентралізацією». 
 «Над містами обласного зна-
чення тепер створили ще й над-
будови у вигляді районів, не 
дослухавшись громад, не дав-
ши при цьому функціональних 
повноважень, ресурсів і прав, — 

заявила народний депутат Іри-
на Геращенко. — Також за 100 
днів до виборів суттєво змінені 
правила гри, а узаконений слу-
гами бюлетень створює масш-
табне поле для фальсифікацій. 
Там зафіксовано норму про тра-

фаретне визначення свого кан-
дидата, вона незрозуміла на-
віть самим депутатам. Регіони 
шоковані постановою про екзо-
тичний переділ районів». 
 «Прийняття постанови фак-
тично знищує місцеве самовря-
дування. Через подібне «укруп-
нення» районів віддалені села, 
периферійні населені пункти 
будуть просто позбавлені за-
собів для повноцінного жит-
тя. Ми оскаржуватимемо ці рі-
шення в суді», — заявив народ-
ний депутат Вадим Івченко від 
фракції «Батьківщина».
 Постановою передбачено, 
що межі районів буде встанов-
лено по зовнішній межі тери-
торій сільських, селищних, 
міських територіальних гро-
мад, які входять до складу від-
повідного району. 
 Отже, за ухваленою 17 лип-
ня постановою Верховної Ради 
«Про утворення та ліквіда-
цію районів» №3650, на понад 
утричі скорочено їх кількість. 
Ліквідовуються наявні 490 
районів та утворюються 136 но-
вих. 

Адміністративно-правовий 
колапс
 Зазначена реформа змінить 
повноваження і державних 
органів та може вплинути на 
діяльність бізнесу. Тому врегу-
лювати все потрібно до виборів, 
адже все взаємопов’язано. 
 Як зазначають правники, 
на перший погляд, суто тери-
торіальна реформа кардиналь-
но змінить підходи до тери-
торіальних повноважень де-

ржавних органів і не тільки. 
Це може ускладнити як функ-
ціонування бізнесу, так і жит-
тя пересічних українців. Хоча 
саме вибори до місцевих органів 
влади спонукали до поспіху в 
ухваленні постанови без обго-
ворення та серйозного фахово-
го аналізу. 
 «Пункт 6 постанови 
зобов’язує Кабінет Міністрів 
України та інші органи вико-
навчої влади привести влас-
ні нормативно-правові акти у 
відповідність до цієї постано-
ви. Тобто у закони України (як 
такі, що приймаються винят-
ково Верховною Радою) тре-
ба вносити зміни окремо, а це 
поки не ініціювалося», — за-
значив  правник юридичної 
компанії ESQUIRES Віктор За-
льотін. 
 Нагадаємо, що закон має 
вищу силу, ніж постанова (на-
віть постанова Верховної Ради), 
тому без внесення змін у закони 
постанова не діятиме.
 Якщо ж до 17 жовтня 2020 
року (саме три місяці з дати 
прийняття постанови нада-
но органам виконавчої влади 
для внесення зміни у свої нор-
мативно-правові акти) жодних 
змін не внесуть — можемо отри-
мати справжній адміністратив-
ний колапс.
 Окремо зупинимося на тому, 
які ризики це може викликати. 
У судовій системі, куди звер-
татимуться під час та після 
виборів чимало невдоволених 
результатами, законодавцю 
слід вирішити питання щодо 
нормативного оформлення 
ліквідації судів та переведення 
суддів або їх звільнення; виз-
начити судів-правонаступни-
ків; вирішити долі процесуаль-
них документів, які подавалися 
в суди, що будуть ліквідовува-
тися; забезпечити новi та збіль-
шенi районнi суди приміщення-
ми та персоналом тощо.
 Бо якщо залишити судоус-
трій у тому самому стані, що й 
нині, то суди перелаштують під 

нове районування без належно-
го законодавчого супроводу — і 
захистити свої права стане над-
то складно, а в окремих справах 
цим почнуть зловживати. Пара-
лельно постанова про утворен-
ня та ліквідацію районів може 
визнатися неконституційною, 
й тоді реформу слід відмінити.
 Ускладнюватиметься ефек-
тивна робота й нотаріату. Адже, 
за законом, у разі зміни ад-
міністративно-територіально-
го поділу України, у результаті 
якого розташування робочого 
місця (контори) приватного но-
таріуса ввійшло до іншого но-
таріального округу, нотаріаль-
на діяльність відповідних но-
таріусів повинна бути зареєст-
рована в цьому нотаріальному 
окрузі.
 Тобто ще до прийняття пос-
танови територія діяльності но-
таріусів була під питанням, те-
пер же зовсім незрозуміло, до 
якого нотаріуса можна звер-
татись, аби потім правочин не 
було визнано недійсним, і на-
скільки часто нотаріуси від-
мовлятимуть у вчиненні но-
таріальних дій на цій підставі.
 Насправді перелік органів, 
що потребуватимуть реформу-
вання, — набагато довший. Од-
нак навіть на цих прикладах 
можна пересвідчитись у серйоз-
ності та масштабності потенцій-
ної проблеми.

Гальма реформи й 
непораховані виборці...
 Отже, з прийняттям поста-
нови Верховна Рада додала ро-
боти собі та виконавчим ор-
ганам влади. Чи варто споді-
ватися, що ще до прийняття 
постанови було визначено по-
дальшу долю згаданих держав-
них органів та уповноважених 
осіб в аспекті меж їхніх пов-
новажень — час покаже. Інак-
ше встигнути привести зако-
нодавство у відповідність до 
виборів не вистачить часу, і не-
обхідна реформа перетвориться 
на чергову загальноукраїнську 
гальмівну систему. Ми зроби-
ли децентралізацію, не знаючи 
повноваження гілок державної 
виконавчої влади, тобто укруп-
нених районів, їхнього пред-
ставництва на місцях, які ці 
функції будуть, які повнова-
ження у них залишаться, а що 
буде передано органам місцево-
го самоврядування.
 «Цікавою» є ще одна де-
таль: саме в рік виборів Кабінет 
Міністрів відмовився від пла-
ну проведення перепису насе-
лення у 2020 році та, можли-
во, й у 2021-му. Про це повідо-
мив міністр Кабінету Міністрів 
Олег Немчинов. «Якщо ми бу-
демо проводити класичний пе-
репис населення, як це пропи-
сано в програмі дій уряду та 
президентської передвиборчої 
програми, то це не цей рік точ-
но і, можливо, не наступний», 
— сказав Немчинов.
 Міністр пояснив, що про-
ведення класичного перепи-
су ускладнено загрозою роз-
повсюдження коронавірус-
ного захворювання. І, окрім 
цього, зіштовхнулось із про-
блемою фінансування. 
 Гадаємо, більшою мірою 
на небажання, аби широкий 
загал знав реальну кількість 
мешканців України, а відтак 
— і електоральні цифрові по-
казники, впливають вибо-
ри, а не те, що перепис ста-
не жахливою загрозою роз-
повсюдження коронавірусу. 
Адже в електорату від любові 
до ненависті — один крок. Це 
й демонструє соціологія — 
рейтинг влади котиться до-
низу. ■

ГАРЯЧА ТЕМА

Організація виборчого хаосу:
децентралізацію замовляли? 

■

Виборчі порушення під надійним прикриттям прискореної децентралізації.❙

Тетяна ПАРХОМЧУК

Підготовка до місцевих виборів іде повним ходом. Вона в усіх ре-
гіонах виокремила дві категорії гравців на виборчих перегонах. 
Перша — достатньо сильна каста, з упевненою фінансовою по-
душкою безпеки. У цих гравців давно сформовано власні команди, 
в безперервному режимі діють піар-групи, чітко виставлено фо-
кус, визначено цілі й прописано кінцеву мету. 
Друга група. Тут ресурсу менше, однак її представники мають сут-
тєву перевагу у власному бекграунді — це ідейні бійці. Вони наразі 
лише уважно придивляються, вивчають пропозиції різних партій. 
Оскільки часу до дня виборів — 25 жовтня — не так багато, то, 
вочевидь, фінальний вибір робитимуть через два, максимум три 
тижні. 
Усе прораховано й усі попередньо полічені, однак вуха господарів 
iз-за подушок починають стирчати ще з моменту виборчопідготов-
чих танцювальних розминок.
Але всіх без винятку дещо бентежить реформа місцевого 
самоврядування та робота нормативно-правових структур, що бу-
вають дуже необхідними під час неоднозначних ситуацій. 

«І що воно таке, той тримандатний округ?».❙

В електорату від любові до ненависті — один крок.
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Водій в’їхав у натовп людей 
у центрі Берліна
 Унаслідок аварії, яка сталася не-
дільного ранку в центрі Берліна, пос-
траждали 7 людей, повідомили міс-
цеві органи влади. Аварія була не-
щасним випадком, а не умисним 
вчинком. Водій втратив управління 
за кермом. «Аварія була спричине-
на швидкістю», — написала в «Твіт-
тері» пожежна служба Берліна. Стан 
трьох пішоходів важкий. Інцидент 
стався в Гарденбергплац біля Зооло-
гічного саду. 

Греція й Туреччина на 
порозі збройного конфлікту
 Зростає загроза збройного кон-
флікту між Туреччиною та Грецією, 
повідомляє «Німецька хвиля». А все 
через наміри Туреччини відрядити до 
берегів грецького острова Кастель-
россо дослідницький корабель Oruc 
Reis для пошуків газу. Уряд в Афі-
нах різко заперечив проти таких робіт 
у винятковій економічній зоні Греції. 
Минулого тижня завдяки втручан-
ню канцлерки ФРН Ангели Меркель 
вдалося запобігти збройному кон-
флікту між Грецією та Туреччиною. 
Однак армії обох країн перебувають 
у стані підвищеної боєготовності. 

Тисячі людей в Ізраїлі 
вимагали відставки 
Нетаньяху
 У Єрусалимі, Тель-Авіві та інших 
містах в Ізраїлі тисячі людей взяли 
участь у протестах. Вони звинувачу-
ють прем’єра Біньяміна Нетаньяху у 
корупції, критикують за дії під час 
епідемії COVID-19 і вимагають його 
відставки. Демонстранти у Єрусалимі 
зібралися біля резиденції прем’єра. 
Вони тримали плакати з написами 
«Ти корумпований, з нас уже досить 
тебе» і «Де мораль? Де цінності?». 
Також протестувальники виступили 
проти ухваленого минулого тижня за-
кону, який надає уряду особливі пов-
новаження для боротьби з поширен-
ням коронавірусу до кінця 2021 року. 
Під час протестів сталися сутички, 
правоохороці застосували водоме-
ти, щоб розігнати натовп. За дани-
ми поліції, в Єрусалимі через участь 
у сутичках затримано 12 осіб, пові-
домляє dpa. Протести проти Нетань-
яху тривають в Ізраїлі вже декілька 
тижнів. У травні почалися судові за-
сідання у справі щодо прем’єра Ізраї-
лю, якому висунули обвинувачення у 
хабарництві та шахрайстві. Через це 
багато ізраїльтян закликають до його 
відставки.

Північна Корея вперше 
заявила про підозру на 
COVID-19 
 Північна Корея вперше визна-
ла випадок підозри на коронавірус-
ну хворобу COVID-19, повідомляє 
державна новинна агенція KCNA. За 
повідомленням KCNA від 26 липня, 
яке цитують західні медіа, симпто-
ми захворювання виявили в людини, 
яка нібито втекла з країни три роки 
тому, а минулого тижня незаконно 
перетнула кордон і повернулася. За 
даними агенції, лідер Північної Ко-
реї Кім Чен Ин скликав термінове за-
сідання політбюро та запровадив ка-
рантин у Кесоні. Також у країні на-
магаються відновити весь ланцю-
жок останніх контактів особи, в якої 
підозрюють COVID-19. Якщо підоз-
ра на захворювання підтвердиться, 
це буде першим офіційним випад-
ком COVID-19 у закритій комуністич-
ній країні. Досі Пхеньян стверджу-
вав, що на території Північної Кореї 
немає загрози спалахів коронавірус-
ної хвороби. Експерти кажуть, що 
спалах коронавірусу в Північній Ко-
реї може спричинити тяжкі наслідки 
через погану інфраструктуру охорони 
здоров’я та хронічну нестачу медич-
них матеріалів. Раніше Північна Ко-
рея отримала тисячі комплектів для 
тестування коронавірусу з Росії та ін-
ших країн.  ■  

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Волонтер, якого повторно затримали 
за підозрою в підпалі кафедрального собо-
ру святих Петра і Павла в Нанті, зізнався 
у скоєному злочині. Про це 26 липня пові-
домили його адвокат i прокурор, яких ци-
тує Міжнародне французьке радіо. За за-
явою прокурора, чоловіку загрожує до 10 
років ув’язнення та штраф у розмірі 150 
тисяч євро. 
 Затриманий — 39-річний шукач при-
тулку з Руанди. Відомо, що африканець 
працював вівтарником при храмі та від-
повідав за його закриття. Мотиви його 
вчинку наразі невідомі. Адвокат підоз-
рюваного Квентін Шабер розповів жур-
налістам, що чоловік визнав свою про-
вину в завдаванні шкоди через підпал. 
«Він глибоко кається у своїх діях... Мого 
клієнта гризе сумління. Він вражений 
масштабом події», — сказав Шабер. І до-
дав, що його клієнт співпрацює зі слідс-
твом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Нагадаємо, що 18 липня в місті Нант 
на заході Франції сталася пожежа в ка-
федральному соборі святих Петра і Павла. 
Це один із найбільших готичних соборів 
у країні і найбільший у регіоні Бретань. 
Головною версією розслідування пожежі 
став підпал. Після початку розслідування 
волонтера, який зрештою зізнався у по-
жежі, затримали, але потім відпустили. 
Відомо, що він працював у храмі за день 
до пожежі й того дня також відповідав за 

закриття собору.
 Собор святих Петра і Павла в Нанті — 
кафедральний собор нантської єпархії, 
найбільша готична церква у Бретані та 
одна з найбільших у Франції. Він внесе-
ний у список історичних пам’яток краї-
ни. Пожежа у соборі в Нанті сталася лише 
через рік після того, як у Франції вже па-
лав знаменитий собор Нотр-Дам у Пари-
жі — один із найбільших архітектурних 
скарбів світу. ■

ЧЕРВОНИЙ ПІВЕНЬ

Пізнє каяття
Перший підозрюваний 
у підпалі собору в Нанті 
виявився і головним 

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Хоча більшість країн Євро-
пи вже зняли найсуворіші об-
межувальні заходи, спричи-
нені пандемією COVID-19, — 
наприклад, можна вільно по-
дорожувати майже по всій Єв-
ропі, — але вимога носити мас-
ки зберігається, а список місць, 
де вони застосовуються, час-
то розширюється. Штрафи за 
ігнорування цих обмежень теж 
залишаються. Маски — один з 
основних заходів безпеки для 
обмеження поширення коро-
навірусу, особливо коли ми пе-
ребуваємо поруч iз людьми, від 
яких не можемо тримати без-
печну відстань, їх використан-
ня рекомендується Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я 
та медичними органами біль-
шості країн. До речі, в Україні 
це питання досі активно диску-
тується громадянами, чимало 
«диванних експертів» вважа-
ють маски зайвими і непотріб-
ними, відтак ігнорують їх ви-
користання навіть у транспор-
ті та громадських місцях. Але 
давайте поглянемо, як Європа 
захищає себе сьогодні від поши-
рення коронавірусу. 
 В Англії маски потріб-
но використовувати в магази-
нах, банках та поштових від-
діленнях iз п’ятниці минулого 
тижня, раніше їх носіння ви-
магалося лише в громадсько-
му транспорті. «Незамаскова-
ний» порушник може бути ош-
трафований на суму до 100 фун-
тів. Подібні правила діють і в 
Шотландії. У Північній Ірлан-
дії в громадському транспор-
ті теж діє масковий режим, в 
Уельсі він буде обов’язковим iз 
понеділка, 27 липня. Аналогіч-
ні правила діють також у транс-
порті Ірландії. А по всій Фран-

ції носіння масок вимагають не 
тільки в громадському транс-
порті, а й у закритих громад-
ських приміщеннях — магази-
нах, ринках, офісах та закла-
дах культури (інакше — штраф 
у розмірі 135 євро). Крім того, 
влада деяких приморських ту-
ристичних курортів Окситанії 
та Бретані ввела додаткові нор-
ми — маски потрібно вдягати 
під час прогулянки вулицями.
 В Іспанії потрібно закрива-
ти рот і ніс у всіх закритих та 
відкритих громадських місцях, 
таких, як вулиці та площі, де 
неможливо тримати відстань у 
1,5 метра від інших людей. Усі 
регіони країни, крім Мадрида 
та Канарських островів, запро-
вадили ще жорсткіші обмежен-
ня, що вимагають використан-
ня масок у будь-якому громад-
ському місці, незалежно від со-
ціальної дистанції. 
 В Андалусії та Галісії вам 
доведеться прикривати облич-
чя навіть на пляжах чи біля ба-
сейнів, але це необов’язково, 
якщо ви вже у воді. В Естрема-
дурі маски також діють у со-
ляріях. За неповагу до законів 
«маскування» можуть покара-
ти штрафом, сума якого зале-
жить від регіону і орієнтовно 
становить 100 євро.
 Маски також слід вико-
ристовувати в усіх закритих 
громадських місцях та транс-
портних засобах Італії. Їх та-
кож слід носити на відкритому 
повітрі, коли неможливо три-
мати безпечну відстань від ін-
ших. А, наприклад, на острові 
Капрі обов’язково носити мас-
ки у вихідні дні, коли вузькі ву-
лички переповнені туристами.
 У Португалії люди мають 
закривати обличчя в громадсь-
кому транспорті, а також у де-
яких громадських місцях, та-

ких, як музеї та церкви. Не пот-
рібно робити цього на вулицях і 
пляжах. За невиконання регла-
менту загрожує штраф від 120 
до 350 євро.
 Туристи, які їдуть до Греції, 
повинні враховувати необхід-
ність носіння масок у громад-
ському транспорті, зокрема й 
на поромах (для порушників — 
штраф 150 євро). Влада також 
рекомендує закривати рот і ніс 
у всіх загальнодоступних обме-
жених місцях. Подібні правила 
діють і на Кіпрі.
 У найбільших містах Ту-
реччини та в туристичних ре-
гіонах цієї країни маски необ-
хідно використовувати в усіх 
громадських місцях. Правило 
також стосується вулиць, пар-
кiв i пляжів. Порушення цьо-
го положення може призвести 
до штрафу в 900 турецьких лір, 
тобто понад 100 євро.
 У Хорватії, Румунії та Бол-
гарії правила майже такі, що й 
в Україні: маски потрібно но-
сити в громадському транспор-
тi та в закритих громадських 
приміщеннях, таких, як мага-
зини. У Чорногорії доводиться 
носити маски в громадському 
просторі, як у приміщенні, так 
і на вулиці. Це правило не по-
ширюється на пляжі та націо-
нальні парки.
 У Німеччині правила носін-
ня масок ухвалюють федераль-
ні землі, проте фактично по всій 
країні вони вимагають прикри-
вати пів обличчя в громадсь-
кому транспорті та магазинах. 
Більш жорсткі обмеження діють 
у Бельгії, де багато міських ор-
ганів влади оголосили про необ-

хідність використовувати маски 
у всьому місті чи його частині, 
наприклад, у самому центрі чи 
на головних торгових вулицях. 
Таке регулювання було або буде 
запроваджене, серед інших, у 
Брюсселі, Брюгге чи Лювені. За 
їх порушення будуть накладені 
штрафи до 250 євро. В сусід-
ніх Нідерландах маски потріб-
но носити лише в громадському 
транспорті.
 Загальна вимога до носіння 
масок була скасована в Чехії. 
Однак є місцеві винятки. Об-
личчя має бути прикритим у за-
критих громадських місцях у 
Моравсько-Сілезькому регіоні. 
Крім того, станом на суботу це 
потрібно буде робити під час за-
ходів, організованих у будівлях, 
в яких беруть участь понад 100 
людей. Із понеділка, 27 липня, 
маски стали обов’язковими в 
усіх медичних установах, апте-
ках i клініках Праги. Досі вимо-
гу носити маски застосовували 
лише до лікарень.
 Литва — одна з небагатьох 
європейських країн, в якій не 
вимагають «маскуватися». Вла-
да цієї країни їх використання 
лише рекомендує, але в громад-
ських приміщеннях вимагає 
підтримувати відстань не мен-
ше метра одне від одного. 
 Як бачимо, носіння масок (а 
також дистанціювання й осо-
биста гігієна) є обов’язковими в 
більшості європейських країн. 
До того ж порушникам загро-
жують чималі штрафи. Правда, 
в окремих країнах від цих пра-
вил звільняються молодші діти 
та люди, які не повинні носити 
маску за станом здоров’я. ■

COVID-19

Замаскована Європа 
Прикривати рот і ніс у громадських місцях 
до сьогодні вимагають більшість країн 
нашого континенту

■

Пляж у французькій Ніцці.❙

Підпалювач навіть не уявляє масштабів наслідків свого злочину.❙
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Герої не вмирають
 Центр Кам’янки — з тих, де 
акуратні стрілочки на видному 
місті вказують немісцевим на-
прямки: вулиці Героїв Майда-
ну і Пушкіна, ресторан, нічний 
клуб, річка Тясмин... Влітку 
тут квітують троянди, достать-
ньо нових лавочок. Буквально 
центровий — пам’ятник геро-
ям Небесної сотні і виокремле-
ний стенд «Наші герої», на яко-
му шестеро полеглих за свобо-
ду і незалежність України від 
часів Євромайдану достойни-
ків, пов’язаних із цими краями. 
А трохи вбік — непомпезна алея 
пам’яті, на якій композиційно 
довершено виглядають один за 
одним знаки увіковічнення не-
простої української історії, час-
тиною якої були й кам’янчани: 
жертв Голодоморів, «Чорнобиль 
— наш вічний біль», учасників 
Другої світової війни і місій в ін-
ших країнах, куди добровільно-
примусово відправляв СРСР.
 Таке середмістя не може не 
привернути увагу, оскільки у ра-
дянські часи понад півстоліття 
Кам’янку представляли як місця 
декабристів в УРСР, російських 
письменника Олександра Пуш-
кіна і композитора Петра Чай-
ковського. Ювілейні дні остан-
нього у 1965-му — рік 125-річчя з 
дня народження — набули просто 
гігантського як для містечка роз-
маху: оркестр на стадіоні, капела 
бандуристів, танцювальні колек-
тиви, імениті гості. 
 Почалося все ще раніше. Бли-
жче до річки, у розкішному пар-
ку зберігся так званий Зелений 
будиночок, споруджений на по-
чатку ХІХ століття власниками 
містечка — родиною Давидових. 
У пушкінські часи, ще в першій 
половині ХІХ століття, цей одно-
поверховий довгий флігель при-
значався для відпочинку: тут гра-
ли в більярд, інколи музикували. 
Тому його стіни точно пам’ятають 
і Олександра Пушкіна, який двічі 
бував у Кам’янці (не обійшлося 
без любовної пристрасті), і Петра 
Чайковського, який 28 років літу-
вав тут у рідної сестри Олександ-
ри Давидової. Оскільки будівля 
далеченько від людних місць і не 
надто примітна — це вберегло її 
від руйнування у буремні перші 
десятиліття ХХ століття. 

Культура й ідеологія
 У лютому... 1937-го, до 100-
річчя з дня смерті Олександра 
Пушкіна, видана постанова про 
заснування в Зеленому будиноч-
ку музею поета. Зробили капі-
тальний ремонт і відкрили першу 

експозицію. Уже через три роки, 
коли святкували інший 100-літ-
ній ювілей — Петра Чайковсько-
го, заклад у Кам’янці поповнив-
ся відділом композитора й отри-
мав назву Музей О. С. Пушкіна і 
П. І. Чайковського.
 Чи є це свідченням лише тур-
боти про культуру в передвоєнні 
радянсько-сталінські часи і коли 
частина України уже була втяг-
нута у Другу світому війну, опіс-
ля? Однозначно — ні. За шир-
мою цих вшанувань стояли ідео-
логічні прагнення насаджування 
визнаних радянською Москвою 
постатей, які могли б гартувати 
«Єдиний народ» на волелюбних 
територіях, де вирували Гайда-
маччина і Холодноярські повс-
тання за незалежність України. 
І підтвердженням цьому є те, що 
ще у першій половині 1970-х у 
радянських органах КДБ були 
відповідальні за навколохолод-
ноярські території.
 Однозначно, тривале перебу-
вання Петра Чайковського, чиє 
коріння у козацькому роді Чайок, 
у Кам’янці й розрекламованого 
ще за життя Олександра Пушкі-
на (хоча критично варто читати 
його поему «Полтава») — це на-
справді козирі містечка, якщо з 
них зчищений великоруський 
пієтет. Із цим завданням повніс-
тю справилися в історичному му-
зеї Кам’янського історико-куль-
турного заповідника. До загалом 
високопрофесійної розповіді ек-
скурсовода у Зеленому будиноч-
ку хотілося би додати трохи про 
козацький рід Чайок і почути, 
що Чайковський належить двом 
культурам: українській та росій-
ській, хоча це випливало із за-
гальної канви. До слова, дід ма-
тері композитора був зросійще-
ним французом.

Експонати зі США
 Кам’янський державний істо-
ико-культурний заповідник утво-
рено чверть століття тому. Поста-
нова КМ України про це була під-
писана 21 липня 1995 року. Тоді 
ж відкрився — як його складова 
— Історичний музей, розташо-
ваний через дорогу від Парку де-
кабристів — бунтарів Російської 
імперії, які одним із місць обго-
ворень своїх таємних планів об-
рали саме Кам’янку. На цент-
ральній алеї там височить скуль-
птурна композиція «Декабристи 
в Кам’янці». Її встановили перед 
святкуванням150-ліття дека-
бристського повстання 20 грудня 
1975-го. 
 Будинок був побудований 
Львом Васильовичем Давидовим 

у 1860-х роках. Як відомо, він був 
сином декабриста Василя Давидо-
ва, що народився під час батько-
вого заслання у Сибір, не маючи 
права на спадщину, був запроше-
ний на посаду головного управ-
ляючого кам’янським маєтком. 
На виділеній для нього ділянці 
садиби Лев Васильович побуду-
вав будинок для сім’ї і відповідні 
службові приміщення, необхід-
ні для обслуговування «будин-
ку управляючого». Під час пер-
шого приїзду в Кам’янку до сест-
ри в ньому точно жив Петро Чай-
ковський, тому там облаштована 
меморіальна кімната автора му-
зики всесвітньо відомого «Лебе-
диного озера», яке зароджувало-
ся з такого одноактного балету, 
створеного у Кам’янці.
 Цікава доля цієї одноповерхо-
вої будови у післядавидівські до-
музейні часи: у 1920-х роках там 
працював ЧК, пізніше туди по-
містили поліклініку, а потім ди-
тячу музичну школу імені Петра 
Чайковського. Флігель, у якому 
роками працював композитор, 
стояв поряд, він не зберігся. У Зе-
леному будиночку можна побачи-
ти його макет.
 Саме в Історичному музеї ще в 
1997 році було відкрито єдину на 
території Черкаської області пос-
тійну експозицію, що розповідає 
про визвольну боротьбу в Україні 
у 1917—1930 роках, і зокрема про 

діяльність Холодноярської пов-
станської організації. А всього у 
загалом невеликому приміщенні 
кілька найважливіших тем у різ-
них залах, де — як на таку пло-
щу — дуже багато оригінальних 
унікальних експонатів. Одні з ос-
танніх цінних поповнень — що-
денник про життя в Кам’янці і 
довколишніх селах та альбом із 
власноручними малюнками дру-
жини останнього господаря маєт-
ку Маріанни Давидової, яка сво-
го часу отримала художню осві-
ту в Академії Жуліана та Ака-
демії Гранд Шом’єр у Парижі. Їх 
передали у травні 2011 року під 
час особистого приїзду їхні прав-
нуки — Ричард Вайс та Роксана 
Вагнер.
 «Кам’янка! Це сум і поезія, а 
для мене і Льови — нове, казко-
ве, цікаве і таке справжнє!... В ній 
початок, досягнення, для всього 
є великі можливості, — так від-
гукувалася Маріанна Давидова 
про місце проживання. — В тако-
му маєтку, як Кам’янка, немає 
межі для людських можливос-
тей та творчості, тому що люди 

тут здібні, кмітливі, талановиті 
та розумні…Так, Кам’янка саме 
така! Скромна, яка нікому і ні-
коли не заздрила, але яка глибо-
ко берегла свої принципи чесності 
та свої традиції!»
 Коли до влади прийшли біль-
шовики, Давидови залиши-
ли Кам’янку. Спочатку жили в 
Києві, потім — в Одесі. У берез-
ні 1919 року Маріанна Давидова 
з родиною емігрувала до Франції. 
Спершу мешкали в Парижі, піз-
ніше — в Конкарно. У 1949 році 
Маріанна Адріанівна з донькою 
та онукою (Лев Олексійович по-
мер у 1937-му) переїхала до США. 
Відійшла в засвіти у 1961 році у 
м. Сі-Кліфф, штат Нью-Йорк.

Пори року Бориса Плаксія
 У нижню частину міського 
Парку декабристів, який був за-
кладений ще за польських влас-
ників Любомирських і був пансь-
ким (за високим парканом), до-
ходять не всі. А даремно. Особ-
ливо якщо цікавлять персоналії 
шістдесятників. Бо там можна 
натрапити на не найкраще збе-

Kamianka Music Fest-2020 відбувся у липні.
Фото міської ради.

❙
❙

Геракл і Весна шістдесятника Бориса Плаксія.
Фото Олександра МУШТИ.

❙
❙

У Кам’янці впродовж 28 років 
творив Петро Чайковський 
із козацького роду Чайок.

❙
❙
❙

МАНДРІВКИ■

Спраглим музики, 
Творчість композитора Петра Чайковського і монументаліста 

Бориса Плаксія, тисячолітній дуб Максима Залізняка, городище 
скіфських часів i подвиги холодноярців — усе це на Черкащині

Валентина САМЧЕНКО
Київ — Кам’янка — Холодний Яр

Остаточно розвінчати для себе міф, що Петро Чайковський був  
російським композитором, наблизитися до понад тисячолітнього 
дуба, якого називають на честь волелюбного повстанця вісімнад-
цятого століття Миксима Залізняка; дорогою заїхати у Корсунь, 
згадки про який є з часів Київської Русі, і ще раз пройти Холодним 
Яром — це та програма-мінімум, яка вкладалася у два дні туру 
на Черкащину, за 250 км від Києва, з основною зупинкою у міс-
течку Кам’янка. Без перебільшення найкращі знавці краю і ком-
фортабельний бус наповнили вихідні ще лавандовими острівцями 
на території ресторанного комплексу та 200-метровою міською 
алеєю сакур, праісторією городища скіфських часів у затінку роз-
кішного лісу, церквою пам’яті кошового атамана, який був в’язнем 
на Соловках, Петра Калнишевського, та дерев’яними скульптура-
ми шістдесятника Бориса Плаксія, однодумця Алли Горської. Ну і 
неспішний релакс на новенькому блакитному човнику — по річці 
Тясмин, із легендами і науковою інформацією про червонокнижні 
мохи та інших представників навколишніх флори і фауни.
Насамкінець, між локаціями ще власними ногами пройдені щодня 
по понад 12 км, звичайно, давалися взнаки легкою втомою. Утім 
лише підсилювали переконання: мандрувати в Україні варто не лише 
тому, що діють карантинні обмеження і нас частково ізолювали від 
світу. Тільки на власні очі побачивши місця сили достойників і твор-
чості митців, та й просто красу природи, — можна по-справжньому 
відчути і зрозуміти свою історію. І щоби мати якнайповнішу уяву про 
колоритні відтінки, напівтони регіону, зчитувати їх у пам’яті, мов із 
нотного аркуша, треба побувати там навіть кілька разів. 
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режені, але дуже цікаві за зміс-
том дерев’яні скульптури Бори-
са Плаксія — уродженця сусід-
ньої Сміли, який у 2007 році 
отримав звання лауреата Шев-
ченківської премії за понад сто 
високохудожніх портретів бор-
ців за незалежність України, які 
виставлялися у різних галереях 
понад десяток разів. Хоча твор-
чість талановитого митця трива-
лий час зазнавала репресій.
 У другій половині 1960-х Бо-
рис Плаксій був одним із найпо-
пулярніших і найперспективні-
ших молодих художників-мо-
нументалістів. «Ми працюємо 
втрьох. Знайомтесь: художники 
Віктор Зарецький, Борис Плак-
сій і я, — писала Алла Горська в 
листі до художника Любо слава 
Гуцалюка.— Останнім часом ми 
зробили в Києві два ресторани — 
«Полтава» та «Вітряк». Вони ма-
ють етнографічно-модерний ха-
рактер… Тобто, ці споруди між 
минулим і сучасним. Ближче до 
минулого. В наших роботах ми 
прагнули сучасності в кольорах, 
пластиці, композиції. А голо-
вне — хотіли подивитися на світ 
як Світовид, на всі чотири боки. 
Може, на два і вийшло».
 Частину робіт забраковували 
на етапі проєктів. У 1970 році зни-
щили уже зроблений розпис Бо-
риса Плаксія у київському кафе 
«Хрещатий Яр» — бо історичних 
героїв не тих зобразив. Художни-
ка змусили тоді звільнитися з ро-
боти в Київському монументаль-
но-декоративному комбінаті Худ-
фонду СРСР. 
 Cкульптури з дуба із сусіднь-
ої Тимошівки для Кам’янецького 

парку Борис Плаксій робив уже 
у 1989-1990 роках, розповідає 
Олександр Мушта, завідувач од-
ного з музеїв історико-культурно-
го заповідника. Замовляли роби-
ти героїв казок Пушкіна й інших. 
Утім творчість митця значно мас-
штабніша. Чотири жіночі образи 
«Пори роки: весна, літо, осінь і 
зима» можна назвати мелодією у 
дереві за аналогією музичних п’єс 
Петра Чайковського. Не обійшов 
митець шевченківську тематику: 
зобразив Катерину з немовлям. 
Зовсім не міг відійти від заданого 
курсу: створив старого і стару, які 
спілкувалися із золотою рибкою. 
Загалом — понад десять компози-
цій, вищі за людський зріст. «Ко-
зацька пісня» — горизонтальна.
 За переказами (Борис Плаксій 
пішов у засвіти наприкінці 2012 
року), одна зі скульптур — це об-
раз власне художника, який нама-
гається вирватися із догм тоталі-
тарного радянського суспільства 
і кайданів соцреалізму, який не 
дає реалізувати його творчу фанта-
зію. З образів міфології це Герку-
лес (Геракл), який є символом ве-
летенської сили і нездоланності. 

«Їду додому»
 Незважаючи на карантинний 
період, у липні провели третій 
фестиваль класичної музики 
Kamianka Music Fest, приуроче-
ний 180-й річниці від дня наро-
дження всесвітньо відомого ком-
позитора, який про Кам’янку пи-
сав у листах «їду додому». Уже 
традиційно відкрили дійство кон-
цертом класичної музики вихо-
ванці лауреатів та переможці кон-
курсу пам’яті Петра Чайковського 
місцевої дитячої музичної школи, 

частина яких уже виступала що-
найменше на київських сценах. 
 Далі дарували неперевершені 
емоції і зірвали хвилю овацій 
«Віртуози Києва». Також висту-
пило тріо джазової піаністки На-
талії Лебедєвої у тандемі зі спі-
вачкою Лаурою Марті. 
 І вже до пізньої ночі завер-
шували музичну частину фести-
валю Jazz music Jam session by 
Mike Levtushenko & Artroom із 
Черкас. 
 За три роки, за словами місь-
кого голови Володимира Тірона, 
музичний фестиваль Kamianka 
Music Fest уже став невід’ємною 
культурною традицією громади. 
Подія підтягує до міста увагу ту-
ристів і стимулює розвиток інф-
раструктури. 

Понад 7 млн гривень для 
каньйону 
 Коли спускаєшся у Кам’янці 
до річки Тясмин, дивуєшся, що 
подовж берега викладена доріж-
ка. Приємно радують і новенькі 

блакитні човники, на яких про-
водять екскурсію.
 Ще на початку 2018 року 
Міністерство регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства оп-
рилюднило підсумки роботи Ко-
місії з проведення конкурсного 
відбору проєктів регіонального 
розвитку, які можуть реалізо-
вуватися за рахунок коштів де-
ржавного бюджету, отриманих 
від Європейського Союзу. Одним 
із 25 переможців (заявок було 
506) став тоді проєкт «Розбудо-
ва та облаштування туристично-
го об’єкта «Тясминський кань-
йон» в м. Кам’янка Черкаської 
області», ініціатором написання 
якого виступив департамент ре-
гіонального розвитку ОДА.
 Загалом на проєкти в Україні 
ЄС тоді спрямував 55 млн грн. 
Тільки від Черкащини було 19 
претендентів. А переможець став 
другим за програмою регіональ-
ного розвитку «Розвиток туриз-
му». Можливий розмір фінансу-
вання за цим напрямом становив 
від 1,2 до 12 млн грн. Кам’янка на 
розбудову туристичної перлини 
отримала 7,3 млн гривень. Тому і 

може нині приємно дивувати тих, 
хто дістався Тясмина. 
 Проєкт передбачав модерніза-
цію Кам’янського державного іс-
торико-культурного заповідника 
та Кам’янського державного лі-
тературно-меморіального музею 
Олександра Пушкіна та Пет-
ра Чайковського — на їхній базі 
створили туристичний маршрут 
Тясминським каньйоном. Обла-
штували під’їзд та підходи до Тяс-
минського каньйону, три джере-
ла, оглядові майданчики. 
 Щоправда, дуже актуальним 
є очищення річки. І цю пробле-
му найближчим часом мають 
вирішити, залучивши грантові 
кошти.

Дикий Хутір і Холодний Яр
 Не менше дня потрібно для 
того, щоб хоч побіжно оглянути 
сусідні з Кам’янкою Дикий хутір 
— він же село Буда — та місця, 
пов’язані з визвольною боротьбою 
українців у Холодноярському краї 
починаючи з 1918 року. Завідувач 
історичного музею Кам’янського 
заповідника Юрій Ляшко акцен-
тує, що вона не закінчилася у 1922 
році, лише зменшилися масшта-
би. Науковець каже, що й тери-
торіально Холодний Яр не варто 
сприймати лише як один лісовий 

яр, бо розкинулися події спротиву 
українців із цих місць на сотні кі-
лометрів. 
 Холодноярські герої — це, 
зокрема, брати Чучупаки, про 
яких детально розказують у селі 
Мельники. Своя багатогранна іс-
торія розгортається навколо Мот-
ронинського монастиря. Тради-
ційне місце шани героям визволь-
них змагань — де захисники ос-
вячували зброю.
 У Буді вражає дуб Залізня-
ка, якому понад тисяча років: 
заввишки близько 30 м, а ок-
ружність стовбура при останніх 
вимірах становила 9,02 метра. 
Останнім часом дерево огород-
жене. Його спеціально догляда-
ють і лікують. 
 За кількасот метрів — зве-
дена за зразком козацьких хра-
мів Православна церква свято-
го Петра Багатостраждального 
Калнишевського — перша в Ук-
раїні на честь останнього кошо-
вого отамана Запорозької Січі, 
який 25 років був бранцем росій-
ської імперії на Соловках, але 
дожив до 112 років. 
 Біля церкви — символічна мо-
гила українського достойника, 

на якій є земля з далекого місця 
його поховання. А ще за кілька 
десятків метрів — відтворена ка-
мера багатостраждального бран-
ця, де він провів чверть століття. 
Варто нагадати, що історики ро-
ком народження Калнишевсько-
го вважають 1690-й, тобто маємо 
рік його 330-річчя з дня народ-
ження.
 Українська православна цер-
ква Київського патріархату ка-
нонізувала постать Петра Кал-
нишевського 2008 року. У лип-
ні 2015-го, за присутності най-
вищих духовних осіб, церква 
святого Петра Багатостраждаль-
ного Калнишевського була освя-
чена і відкрита.
 «Дикий хутір» — це назва й 
етнографічно-ресторанного ком-
плексу зовсім поряд. Його обідня 
зала — невеликий музей. А одна 
сторінка в меню — 27 наймену-
вань історичних книжок!

Праміста скіфських часів
 Холодноярські території — 
це дуже давня історія. Перші ві-
домості про старожитнє укріп-
лене поселення там з’явилися в 
науковій літературі на початку 
XIX століття. Гіпотезу про Мот-
ронинське городище як пам’ятку 
скіфських часів першим висло-
вив відомий археолог Олексій 
Бобринський. На основі ретель-
ного обстеження він склав план 
і докладний опис городища, його 
валів і курганного могильника. 
 Цю гіпотезу підтвердили по-
дальші археологічні розкопки, 
які в різні роки провадили, зок-
рема, Вікентій Хвойка та Богдан 
Ханенко. У 1988—1996 роках там 
працювала експедиція Інституту 
археології HAH України. За 9 по-
льових сезонів досліджено площу 
3500 кв. м у різних частинах го-
родища, а також було розкопано 
10 невеликих курганів поза його 
валами. З’ясувалося, що ця тери-
торія була досить густо заселена 
саме в скіфський період, від кінця 
VII — початку VI до V ст. до н.е.
 Це були великі городища, що 
є феноменом не лише скіфської 
доби, а й давньої історії України 
взагалі. Їх інколи називають про-
томістами — за великі розміри, 
центральне положення серед не-
великих укріплених і неукріпле-
них поселень, досконалі й склад-
ні оборонні споруди, розвинені 
ремесла.
 Мотронинське городище міс-
титься на кінці великого лісового 
масиву й займає край вододільної 
височини розмірами приблизно 5 
на 2 км, яка зусібіч оточена бал-
ками та ярами. І коли опиняєшся 
перед одним із них — історія за-
хоплює ще більше. ■

Храм Петра Калнишевського в Буді.
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙

Меморіальна кімната Петра Чайковського в Історичному музеї Кам’янки.❙

Дубу Залізняка — понад тисячу літ.❙

Юрій Ляшко знає багато подробиць про Холодний Яр.❙

історії і природи

«В такому маєтку, як Кам’янка, немає межі для 
людських можливостей та творчості».
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Катерина БАЧИНСЬКА

Пандемія коронавірусу суттєво 
змінила життя кожного з нас. 
Після жорсткого карантину 
люди з усього світу поступово 
почали повертатися до буден-
ного, рутинного життя. Однак 
не всім вдалося легко адапту-
ватися до нових реалій. Адже 
життя змінилося кардинально 
і помітно вплинуло на психіч-
не здоров’я людей. Терапевти 
одного з університетів Великої 
Британії запевняють, що ре-
зультати тривалої ізоляції на 
психіці людей позначатимуться 
не лише зараз, а й найближчи-
ми роками. І якщо дехто лег-
ко зміг адаптуватися до нових 
реалій, то для певної частини 
населення пандемія, карантин і 
нові реалії життя й досі мають 
тривожне забарвлення. 
Анна Губенко за освітою юрист 
та психолог. Приїхавши на нав-
чання до Німеччини, опанувала 
мову та почала вивчати педаго-
гічну психологію за напрямом 
неврології. Зараз вона працює 
з непростими випадками пси-
хологічних захворювань у лю-
дей. Допомагає їм виходити з 
депресії та коригує різноманітні 
психологічні розлади. Ми пос-
пілкувалися з дівчиною та запи-
тали, як пандемія коронавірусу 
вплине на психологічне життя 
людей, як боротися з депресією 
після карантину та що необхідно 
робити у випадку, якщо ви від-
чуваєте професійне вигорання?   

Намагайтесь провести 
чіткі межі між роботою та 
особистим життям      
 ■ Карантин змінив життя 
не однієї країни, а всього людс-
тва. Як повернутися до звично-
го ритму і зробити цей перехід 
менш травматичним?
 — Рецептів щастя безліч, але 
всі вони винятково індивідуаль-
ні. Для цього нам потрібно зна-
ти себе та свої потреби. Коли ми 
розуміємо себе, звертаємо ува-
гу на свої бажання, то можемо 
і без допомоги психолога, ліка-
ря собі зарадити, не дати впас-
ти духом. Піклуючись про себе 
і підтримуючи себе, ми піклує-
мось про своїх близьких і рід-
них людей, для яких ми є дуже 
важливими. Пам’ятайте, це — 
наш базис, а всі відомі ліки — 
зовсім не ліки, а маленькі радо-
щі, які в кожного свої.
 ■ Певна категорія людей 
усе ще перебуває на каран-
тині і їм важко бути вдома, 
вони стомилися від монотон-
них робочих буднів за домаш-
нім комп’ютером, що поради-
те в цьому випадку? Як зроби-
ти життя змістовнішим?
 — Людям потрібно навчи-
тися «ставити життя на паузу» 
і розслаблятися. Скільки часу 
зазвичай ми нарікаємо, що у нас 
не вистачає часу на прибиран-
ня та хатні справи, розбирання 
мотлоху чи гардеробу. І потріб-
но цей карантин (для тих, хто і 
досі працює з дому) розгляну-
ти як можливість самооргані-
зації і шанс виконати всі давно 
відкладені справи. Під час змі-
ни занять, по суті, не проґавиш 
нічого, бо весь світ перебуває в 
режимі «економії енергії». В та-
ких випадках я раджу складати 

план на день, будувати для себе 
зрозумілу структуру, але щоб 
вона приносила радість і не ста-
вила в жорсткі рамки. Тому що, 
наголошу ще раз, потрібно вмі-
ти розслаблятися та почуватися 
продуктивним.
 ■ Незважаючи на певні 
послаблення, багато хто і досі 
має непереборний страх за-
хворіти на коронавірус, ча-
сом цей стан може перерости у 
психічну хворобу, коли людина 
боїться всього торкатися, спіл-
куватися з друзями, родичами, 
сусідами, незнайомцями... На 
вашу думку, де межа між здо-
ровим дотриманням санітар-
них норм і панікою?
 — До цієї вірусної кризи 
більшість узагалі не звертала 
увагу на звичайну охайність. 
Наприклад, на регулярне мит-
тя рук перед обідом. Багатьом, 
звісно, соромно у цьому зізна-

тися, але статистика вказує на 
те, що чимало людей не дотри-
мувалися елементарних правил 
гігієни. Тому як швидко нам до-
велося адаптуватися до цих об-
ставин, так само швидко ми по-
вернемося до нормального жит-
тя, але з «винесеним уроком» 
щодо чистих рук.
 Та мене більше хвилює пи-
тання соціального контакту. На 
даний період, після послаблен-
ня, спостерігаю, що не всі охо-
че через внутрішній страх ідуть 
на близький контакт без дотри-
мання (некарантинної) дистан-
ції. Доволі часто люди одне в од-
ного запитують дозволу щодо 

обіймів чи рукостискання. І це 
потрібно сприймати абсолютно 
нормально. Приблизно як піс-
ля шокового стану, варто дати 
вашим знайомим власний про-
стір і не переходити межу ком-
форту, аби не злякати. Адже 
«вторгнення» в особистий про-
стір узагалі може призвести до 
обривання подальшого контак-
ту.

Багато людей не вміють 
розслаблятися і контролювати 
«каруселі» думок у голові
 ■ Якщо для декого карантин, 
навпаки, став «ковтком свіжо-
го повітря» і народ зрадів, що 
з’явилося більше вільного часу, 
чи означає це, що людина сто-
милась від роботи і їй це пере-
завантаження було необхідне?
 — Одні люди живуть робо-
тою і не знають іншого життя, 
для них, наприклад, катастро-

фічно складно не працювати, 
інші ж примушують себе ходи-
ти на роботу, бо це все ж таки 
задовольняє певні потреби та 
дає можливість утримувати 
себе (сім’ю). Для трудоголіків 
це випробування зворотного 
напрямку, особливо для тих, у 
кого був чи є власний бізнес. Бо 
коли криза стосується особис-
тої справи, ставлення до виму-
шеної відпустки переважно теж 
інакше. А для декого, навпаки, 
це дійсно ковток повітря, мож-
ливість себе врівноважити та 
стабілізувати, відновити сили, 
завершити відкладені справи, 
можливо, зустрітися зі старими 

друзями, провести час із сім’єю 
та рідними.
 ■ Як зрозуміти, це втома чи 
робоче вигорання?
 — Останні 30 років умови 
праці сильно змінилися і нерід-
ко є передумовою для стресу. 
Але, знову ж таки, це можливо 
пом’якшити: намагайтесь про-
вести чіткі межі між роботою 
та особистим життям. Постій-
на робоча доступність тільки за-
вадить. Ваші колеги теж повин-
ні розуміти ваші особисті межі 
та поважати ваш вільний час 
поза роботою. Під час робочо-
го дня не забувайте робити ко-
роткі паузи, наприклад, заплю-
щіть очі, подумайте про щось 
хороше, встаньте, пройдіться, 
подихайте. Прості кілька хви-
лин дадуть вам ковток енергії, а 
найголовніше — паузу вашому 
мозку та відпочинок для психі-
ки. Адже постійний режим «ро-
бота» шкідливий, бо ми не авто-
матичні машини, маємо почут-
тя і відчуваємо емоції, а це пере-
дається оточуючим. Наступне, 
вчимось говорити «ні». Ви лю-
дина і не завжди можете зро-
бити все правильно для всіх. 
На роботі чи в особистому жит-
ті потрібно вміти відмовляти. 
Ті, хто не вміє встановлювати 
власні кордони, на превеликий 
жаль, можуть заплатити ви-
соку ціну. Невдоволення і по-
чуття, що у всіх інших більше 
енергії і часу, аніж у вас, може 
призвести до депресії чи виго-
рання. Тому слово «ні» прос-
то необхідне для самозахисту. 
Ви для себе найважливіші, і 
це ніяк не є проявом егоїзму, а 
лише турботою про себе.
 ■ Як радите розслаблятися?  
 — Вивчіть та підберіть для 
себе комфортні методи релак-
сації. Багато людей не вміють 
розслаблятися і контролювати 
каруселі думок у голові, а для 
цього тим часом існують уже 
давно перевірені методики та 
спеціальні техніки. Дуже по-
пулярними є аутогенне трену-
вання для саморегуляції або ж, 
якщо вам близькі азіатські ме-
тоди, спробуйте відкрити для 
себе йогу чи медитацію. У вір-
туальному просторі є ціла низ-
ка спеціальних курсів та семі-
нарів з управління стресом, на 
яких викладають такі методи. 
Втечіть від стресу, в букваль-
ному сенсі. Вже давно доведе-
но, що спорт на витривалість 
вважається одним із кращих 
способів зняття напруги. Ві-
домо, що витривалі види спор-
ту нормалізують систему гор-
монів стресу з одного боку, а з 
іншого, рухливість працює про-
ти симптомів, які викликають-
ся стресом. «Доза» має вирі-
шальне значення, адже фізич-
не навантаження може створи-
ти купу додаткових проблем. 
Золотий стандарт: тренува-
тися хоча б тричі на тиждень, 
буквально 30 хвилин. Вам не 
потрібно ставати кращим спорт-
сменом, але цього буде достат-
ньо, аби оминути вигорання. 
Моя порада: «Радійте кожному 
дню!». Радійте улюбленим дріб-
ницям, створюйте для себе не-
величкі приємності та знаходь-
те highlight дня. Це подарує вам 
наснагу, енергію, мотивацію, 
не бійтесь пробувати щось нове 

для себе, відкривайте себе з різ-
них сторін, пізнавайте та вчіть 
себе, а головне — знайте і давай-
те знати іншим ваші межі.
 ■ Що, на вашу думку, змі-
ниться? Як коронавірус впли-
не на психіку людей?  
 — Найвірогідніше, що бага-
тьох людей може зачепити де-
пресія. Шанс впасти у депресію 
протягом життя у кожного з 
нас складає 20-30% і насправ-
ді є високим, а в такий чутли-
вий час для нашого психічного 
здоров’я він іще вищий. Багато 
людей переживають ізоляцію у 
стресовому фоні і реагують на 
щоденні ситуації депресивною 
поведінкою або ж агресивним 
настроєм. Гірше, коли людина 
ще до згаданої кризи перебува-
ла у неврівноваженому стані, 
й сукупність нових умов зага-
няє її ще глибше в себе, а стрес 
відіграє значну роль у розвитку 
психічної хвороби. Коли зникає 
звична структура, важливо від-
будовувати іншу, але вже адап-
товану під нові умови. Це має 
стати рутиною, як і найзвичай-
нісінькі наші, до прикладу, хат-
ні зобов’язання.

Нова криза – нові наслідки
 ■ З якими проблемами зараз 
найчастіше звертаються люди, 
кому потрібна психологічна до-
помога?
 — Поточний аналіз показує, 
що в багатьох людей є внутріш-
ня тривога чи переживання, а 
також порушення сну, які сто-
ять пліч-о-пліч із карантином. 
Також стан паніки щодо браку 
тих самих захисних масок або 
підозра стосовно початку хво-
роби чи думки про наявність 
симптомів пневмонії. І найго-
ловніше — величезна кількість 
психосоціальних проблем, та-
ких, як сімейні конфлікти чи 
проблеми через роботу або її 
відсутність. Емоційний стрес 
може проявлятися у вигляді 
фізичних скарг (серцебиття, 
задишка, головний біль тощо). 
Ступінь довгострокових пси-
хосоціальних наслідків гло-
бального стресу по всьому сві-
ту стане очевидним лише в най-
ближчі місяці і, швидше за все, 
тільки після офіційного припи-
нення поширення хвороби. Ці 
наслідки поки складно оцінити, 
але вони будуть масштабні, й до 
цього потрібно так само готува-
тися, як і до загальної еконо-
мічної кризи. Бо без нашої ста-
більності не буде нічого. Я ду-
маю, саме організована робота 
фахівців та спеціальних служб 
допоможе послабити кінцевий 
результат кризи.
 ■ Якою, на вашу думку, буде 
переоцінка цінностей після 
пандемії? 
 — Звичайно, вона очевид-
на, і вона відбудеться, особли-
во після такої вимушеної па-
узи, коли люди помітили, що 
щастя насправді — в дрібни-
цях, хоч як би банально це зву-
чало. Чи не кожен другий зро-
зумів, яке важливе місце в на-
шому житті займають родичі 
та друзі, а особливо наші бать-
ки, бабусі, дідусі, котрі опи-
нились у групі ризику. Ду-
маю, більшість людей почне 
частіше вибиратися в поїздки 
та зважуватися на спонтанні 
пригоди. Я вважаю цей каран-
тин унікальним явищем, бо та-
кого раніше не було, ми були 
не підготовлені. Маю надію, це 
стане для всіх нас справжнім 
життєвим уроком, періодом 
переосмислення цінностей та 
зробить світ добрішим. А ще 
вірю, що ми почнемо яскраві-
ше, ніж пів року тому, прожи-
вати кожен день життя і біль-
ше дякувати. ■

ВИХІД Є

А руки я вам більше не подам
Психологічні наслідки людства після пандемії коронавірусу поки складно оцінити, 
але до них варто готуватися не менше, аніж до економічної кризи

■

Психолог Анна Губенко: активний відпочинок допомагає відновленню, 
як фізичному, так і моральному.

❙
❙

Чи не кожен другий зрозумів, яке важливе місце в 
нашому житті займають родичі та друзі, а особливо 
наші батьки, бабусі, дідусі, котрі опинились у групі 
ризику.



Костянтин РОДИК

П’ятнадцять років, як в українсь-
кій літературі існує роман Марії 
Матіос «Солодка Даруся». Під 
такі дати видавці зазвичай став-
лять пам’ятні знаки на книж-
ковому ринку — як-от учинила 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»: стиль-
ний, стримано-розкішний то-
мик. Наприкінці уміщено десять 
сторінок витягів з рецензій на 
ювілейний твір. Ось написане 
Павлом Загребельним: «На свій 
страх і ризик здійснила мандрів-
ку в наше криваве минуле, в наші 
пекла... Унікальне свідчення того, 
як можна подолати... солодку 
сентиментальність і ще солодшу 
романтичність, які так нашкоди-
ли українській літературі». 

 Звісно, цим не вичерпують-
ся підстави перебування Марії 
Матіос у літературному каноні. 
Але це — чи не головні означен-
ня. Вона справді здійснила ман-
дрівку пекельними колами — як 
ото колись Данте, на котрого на-
тякає класик. Повний звіт жаху, 
опублікований лише торік: «Бу-
кова земля». В цьому епічному 
романі неоднораз виникає при-
мовляння: «Є що згадати — 
нема що розказувати». Це фор-
мула мовчання, заніміння від 
побаченого у пеклі. Сімдесят 
років мовчала ціла Україна — 
та, що вижила у Голодоморі. Тож  
омовити, ословити такий гранич-
но травматичний досвід — треба 
мати неабияку мужність. Тре-
ба мати страх і ризик ступити на 
стежу персональної війни.
 Марія Матіос не одна у полі 
воїтелька. Поруч неї Оксана За-
бужко з «Музеєм покинутих сек-
ретів», котра у книжці, за яку їй 
нарешті дали Шевченківську 
премію (І знову я влізаю в танк... 
— К.: Комора, 2016), формалі-
зувала відчуття власної війни: 
«Коли розумієш масштаб за-
грози, мовчання означає солі-
дарність з убивцями. Власне з 
моменту, коли починаєш так 
відчувати, це й є твоя війна, все 
решта — або колаборація, або 
дезертирство». Поруч Василь 
Шкляр з «Чорним вороном», 
«Марусею» і «Трощею».
 Оця трійця Дантових пос-
лідовників чітко окреслила 
топо графію українського пек-
ла: сусідство з Росією. Нашій 
минувшині не бракувало злих 
сусідів, але з усіма якось домо-
влялися, — не можна порозумі-
тися лише з московитами, хіба за 
сценарієм капітуляції. Держава 
«мисливців на людей» (означен-
ня з Матіосової «Москалиці», 
2008) — це той терористичний 
Карфаген, що мусить бути зруй-
нований.
 Щось таке відчув, мабуть, 
французький літературний жур-
наліст, коли написав про вихід 
там перекладу «Солодкої Дарусі»: 
«Це — фатум... Читати — тер-
міново». Сталося це п’ять років 
тому — теж ювілей. І то поважний 
ювілей, бо опублікуватися у сла-
ветному Gallimard’і — вартує ба-
гатьох знаних премій. Та, схоже, 
саме той успіх «Дарусі» активізу-
вав традиційну жабу: саме відтоді 
про Матіос перестали писати на 
головних літературних PR-май-
данчиках. Авжеж, «ненависть, 
запечена на корж», вихоплена 
Марією Матіос із досвіду «брат-
ніх» стосунків своїх персонажів 
з росіянами, — ніяк не вписуєть-
ся у меншовартісну «політкорек-
тність» топтання по шнурках. 
Коли просунуті літдівчатка шу-
кають у темній кімнаті чорно-

го кота порозуміння зі збоченця-
ми — і «коли мало хто й знати 
хоче про вкорочені долі людей, які 
би жили й жили, коли б не армія 
вороніних» («Москалиця»). Від-
так, Марії Матіос почали закида-
ти — ви не повірите! — ту саму со-
лодку сентиментальність, котру 
її книжки, за точним означен-
ням П.Загребельного, виставили 
на публічний осуд. Навіть пропа-
ганду їй приписували (Р.Харчук. 
Сучасна українська проза. — К.: 
Академія, 2008). «Зоставайте-
ся здорові, але пам’ятайте, що у 
вас є діти і внуки», — ніби напе-
ред попередила усіх їх у «Солодкій 
Дарусі».
 Проза Марії Матіос — на-
стільки родючий літератур-
ний ґрунт, що згадка про кож-
ного нового персонажа одразу 
розростається навсібіч, немов 
грибниця; сага «Букова зем-
ля» неспростовно свідчить про 
те. Власне, «Солодка Даруся» є 
її частиною — неважко знайти 
місце, де раніший роман природ-
но інтегрується в новий, рамко-
вий. Зрештою, такі місця входу 
легко розпізнати і для оповідань 
зі збірки «Нація», для «Моска-
лиці» і «Черевичок Божої ма-
тері». Коли подивитися під цим 
ракурсом, добре видно, що Марія 
Матіос здійснила те, що досі вда-
лося лише Валерієві Шевчукові: 
закільцювати власну творчість.
 Іще 2004 року в інтерв’ю 
львівській газеті «Ратуша» пись-
менниця сказала: «Мій вектор 
— це «Нація» і «Солодка Дару-
ся». Усе решта — релаксація». 
Утім, «вся решта» на тоді обме-
жувалася «Бульварним рома-
ном» (2003). І то справді пись-
мовий релакс. Літературна гра. 
Імовірно, гра з Винничуком, 
який у ті часи позиціонував себе 
таким собі Казановою, знавцем 
жіночої психології. Матіос пише 
коротко-яскравий, ніби бенгаль-
ський вогонь, текст, де констру-
ює інший чоловічий погляд на 
жінку. Та як не маскуй це грою 
й оповідачем-чоловіком, «Буль-
варний роман» віддзеркалює 
саме жіночий погляд на чолові-
ка-звабника: інтуїтивно-мис-
ливський, безоглядно занурений 
у «тут і тепер» («щаслива отут 
і вже»), розфокусований тепе-
рішньою миттю і водночас фік-
сований у «дрібницях» і несподі-
ваних деталях (приміром, таке: 

«Шовк зручний для... вертикаль-
ної розваги»).
 2005-го виходить роман «Що-
денник страченої», який також 
не вписується у вектор «Нація–
«Солодка Даруся». Але годі на-
звати розвагою твір, що є екзис-
тенційною трагедією. Ця проза 
— метаморфоза її поезії. А «по-
езія — то чорні сльози болю. / І 
тільки болю. / І нічого більш» 
(Жіночий аркан у саду нетерпін-
ня. — Л.: Піраміда, 2007). 
 Отже, поезія Марії Матіос, 
«радости украденої жах». Вод-
ночас безмір щасливого прожи-
вання миті єднання — і перед-
чуття конечности: «Ще ніч не 
розкололась / На дві дороги — 
й спільний крах... / І скимлить 
лиш у шибку дощ, / Немовби би 
нас востаннє бачить». Аби від-
вернути те жаске видіння, існує 
лише один засіб: замовляння. 
Того, хто «віднайдений і відмо-
лений, / І визбираний, мов бісер». 
Бо — «я ж не зможу без тебе ні 
менше ні більше». Не кажучи вже 
про те, що «тебе мені Бог нараяв. 
/ Він зі мною твоїми словами го-
ворить». А відтак, «мій курс / 
не залежить від курсу долара — 
/ він дуже залежить / від курсу 
твоїх слів». Отака вона, любов — 
«загойна, як вода хвойна / Смер-
тельна, мов кров затроєна». І 
коли відчуваєш, як «відходить 
любов, мов звір / побитий... / на 
задніх лапах» — це таки тра-
гедія, причому не одномомент-

на, а по-садистському розтягнута 
в часі, бо «як вороги, йдуть спога-
ди нізвідки».
 Поезію Матіос достоту не від-
читати без психоаналітиків. Ось, 
до прикладу, у неї повсякчас зри-
нають імена коханців — і Клари-
са Пінкола Естес пояснює: «Вис-
півуванням імен прикликають 
до себе людей» (Жінки, що бі-
жать з вовками. Жіночий архе-
тип у міфах та легендах. — К.: 
Yakaboo publishing, 2019). По-
езія Матіос всуціль тактиль-
на, переткана доторками. Естес 
каже: «Обіймаючи, плескаю-
чи по плечу або просто торкаю-
чися людини, ми зчитуємо його 
дані... Руки — своєрідний радар». 
І в той сам час попереджає: «При-
чепленність — це те, що змушує 
життя «виглядати» краще, на-
правду спустошуючи його». Та 
Марія Матіос знає це і без неї.
 А ось чоловічий психоаналі-
тичний погляд, від Станіслава 
Комарека: «Протилежністю 
життя є, власне, не смерть... а 
«не-життя», вгасання, зникнен-
ня... У нинішній Європі, що вже 
здолала чималу частину шляху 
до вгасання, внутрішні ресурси 
«варварства» майже вичерпа-
лися, і його доводиться імпор-
тувати разом з іммігрантами, 
передусім з ісламських країн» 
(Чоловік як еволюційна іннова-
ція? — Л.: Апріорі, 2019). ММ 
імпортує коханця, що утривалює 
буття, з минувшини: Довбуш. 
Чом би й ні: як каже Естес, голо-
вне — «залишатися ейфорійним 
мандрівником».
 Зрештою, поезія Марії Матіос 
так само психоаналітична, як і у 
Ліни Костенко. Там теж відчи-
туємо «чорну ніч, інкрустовану 
ніжністю» (Неповторність. — 
К.: Молодь, 1980) і зведення реф-
лексій до однини: «Маю тільки 
небо над собою, маю тільки душу 
при собі» (у ММ: «У мене нічого, 
крім серця, нема»). Пейзажні, 
так би мовити, рефлексії збіга-
ються дивовижно: від «І мить 
солодка і тонка, як нить» — до 
«Веселої трави зелені походень-
ки» (ММ). А Костенкове «Сама 
від себе хочу у відпустку» — так 
само рефрен Матіосової поезії.
 Поезія, навіть коли вона ли-
шається в анамнезі, повсякчас 
відлунює у прозі. Ось, напри-
клад, у локально-метафорично-
му романі «Чотири пори життя 
(2009): «Подеколи я його розумію. 
Але ще більше люблю. А коли чую, 

що люблю, тоді не розумію нічо-
го». Або у «Буковій землі»: «Ні-
коли нарадуватися, бо вже пора 
тужити». Чи у ранньому романі 
«Життя коротке», про який у га-
зеті «Українське слово» (2001) 
писалося так: «Цим романом 
Марії Матіос жіноча екзистен-
ційно-інтелектуальна літера-
тура в Україні якщо не відбула-
ся, то, принаймні, заявила про 
себе... Найбільше вражає книга 
саме чоловіків. Це — провокація 
відвертістю».
 Провокація відвертістю — то, 
може, головна, засаднича харак-
теристика стилю ММ. Нинішня 
агресивна мода на толерантність-
політкоректність намагається ви-
тиснути письменницю з актуаль-
ности. Хто, як не ми, мусили б 
розуміти Чечню, брутально зґвал-
товану Росією, після її «Нації»? 
І наступні перспективи Украї-
ни — після «Солодкої Дарусі»? 
Натомість маємо «рекламні роз-
тяжки ціною в один тепловізор» 
(Приватний щоденник. Майдан. 
Війна... — Л.: Піраміда, 2015).
 На відміну від вищезгаданих 
літературних побратимів-посес-
тер, Марія Матіос не має амбіцій 
«залишити слід». У прикінцево-
му вірші своєї збірки поезій (під 
назвою «Резюме») — шість ряд-
ків:
 ...вогню молодого опік —
 болю жало шалене.
 А потім...
 смиренний попіл.
 ...оце і усе про мене...
 Не все. Ця «самотня тан-
цівниця» лишиться й у читаць-
кій пам’яті (тільки «Солодкої 
Дарусі» купили понад 200 000 
копій), і в українському літера-
турному каноні як така, що на-
смілилися-змогла відтворити 
античного розміру трагедію сусі-
дування з Росією — і то так майс-
терно-переконливо, як досі ніко-
му не вдавалося.
 Судіть самі, ось півабзацу, 
де є все — розуміння психології 
часу чи часової психології, над 
чим б’ються сучасні літерати: 
«Невидимими шляхами потаєм-
ні знання про кожен наступ-
ний день поширювалися селом 
зі швидкістю правдивої брехні, 
перетворюючи й без того пош-
матоване людське життя на 
суцільне й нестерпне чекання... 
Напевне, через погано погамову-
ване чекання і невідомість про 
завтрашній день вони і старіли 
дочасу». ■
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«Я на тебе дивлюсь і не 
надивлюсь»
 Невдовзі Олесь Терентійо-
вич пожвавішав, і ми порину-
ли в таїну його життя, в його 
війну і мир. Так я тоді й на-
звав у газеті нарис про нього 
— «Війна і мир Олеся Гонча-
ра». Про його ангела-охорон-
ця більше не говорили. Вже 
потім зі щоденникових записів 
я сповна зрозумів, що значи-
ла для нього дружина: «Я на 
тебе дивлюсь і не надивлюся. 
Я тебе люблю і не налюблюсь». 
Мабуть, розмірковуючи і про її 
нелегку долю, 13 травня 1990 
року Майстер зробив запис: 
«Жінки українських письмен-
ників — справжні декабрист-
ки XX сторіччя — ось про кого 
треба б написати! В яких оре-
олах вірності й страждань 
постають дружини Куліше-
ва, Плужникова, Косинчина, 
Варвара Олексіївна Вишни-
ха та всі, всі... Достойні своїх 
мужів-мучеників ці молоді 
вічні вдови. Як вони уславили 
Україну! В найкращих поемах 
мали б відтворитись прекрас-
ні у своїй відданості й вірності 
образи цих героїчних Леси-
них сестер...» В одному пере-
ліку з ними нині, безперечно, і 
Валентина Данилівна, береги-
ня Олесевої творчості за його 
життя й після його відходу за 
вічну межу.
 Вона могла б відбутись як 
учений, педагог, письменник, 
та Богом судилося стати дру-
жиною класика. А це «про-
фесія» не з легких. У чому не 
раз пересвідчувався під час 
численних зустрічей із Вален-
тиною Данилівною. Звісно, 
найперше хотілося почути, як 
познайомилася з Олесем.
 — Усе сталося, як, певно, й 
мало бути. Добігав кінця 1945 
рік. Я навчалася на третьому 
курсі філологічного факульте-
ту Дніпропетровського універ-
ситету, а Олесь прийшов сюди, 
щоб завершити навчання, яке 
до війни розпочав у Харківсь-
кому університеті, звідки з 
третього курсу добровольцем 
пішов на фронт.
 Знайомство відбулося на 
університетському бібліотеч-
ному подвір’ї, а перше поба-
чення — того ж вечора в пе-
редмісті Дніпропетровська, в 
Ломівці, на вулиці Клубній, де 
мешкали майже поряд: він — у 
хатині старшої сестри Шури, а 
я в хаті своїх батьків, у робіт-
ничій сім’ї. 
 Перших почуттів не пере-
дати, принаймні я ходила не 
по землі. Обоє захоплювалися 
літературою, що нас ще більше 
зближувало. Іще до заміжжя 
була вражена Олесевою книж-
кою «Альпи» — першою з три-
логії «Прапороносці». А доти 
в журналі «Україна» надруку-
вали новелу «Модри Камень» 
про нашого солдата, який за-
кохався в словацьку дівчину. 
Для тодішньої влади це був 
вибух, страшніший від бомби. 
А сигнал «фас!» подав у голо-
вній газеті республіки якийсь 

В. Столярчук із Малина, на 
Житомирщині: «Для всього 
радянського народу любов до 
Батьківщини — найміцніше, 
найсвятіше почуття. А О. Гон-
чар і редакція... наважують-
ся рекомендувати радянським 
людям кидати Батьківщину, 
зраджувати радянську вла-
ду, соціалізм. Дівчина може 
бути, на їхню думку, дорожча 
для радянської молодої люди-
ни, ніж Вітчизна». Сталіністи 
такого не прощали. 
 Студента-зухвальця засуд-
жували, вимагали кари. Лише 
я знала, що він тоді пережив. 
Олесь думав про самогубство. 
І, може, мої почуття до нього, 
моя підтримка не дали здійс-
нитися найстрашнішому... 
 Цей випадок дав Вален-
тині зрозуміти, що їй «світи-
ло» в майбутньому, та в 1947-
му зійшлася iз судженим на-
завжди, переїхавши до нього в 
Київ, де Гончар навчався в ас-
пірантурі Інституту українсь-
кої літератури. З перших днів 
сімейного життя стала для 
Олеся і першодрукаркою, і 
першочитачем, і критиком.
 Хоча часом романтика пе-
реростала в буденність з її 
світлом і тінню, з інколи не 
безхмарними взаєминами, 
коли побут ліг на її плечі. Тур-
бот додалося, коли з’явилися 
донечка Люда й синочок Юра. 
Вона вже клопоталася біля 
трьох своїх дітей, і третім був 
коханий Олесь, суціль зай-
нятий творчістю. Заради них 
жила й трудилася з ранку до 
смеркання. Згодом, коли чо-
ловік увійде до сонму класи-
ків, їй додасться клопоту при-
ймати на квартирі чи «фазен-

ді» письменників, громадсь-
ких діячів з усього світу, бути 
неофіційним помічником Гон-
чара-депутата, відповідати на 
численні листи й дзвінки. Без 
дипломатичного хисту, талан-
ту, високої внутрішньої куль-
тури тут було не обійтися.

Добрий янгол
 Високу оцінку її вмінню 
«непомітною бути і потріб-
ною бути» дають автори збір-
ки «Зіткана з любові», де-
кілька років тому виданої в 
Дніпрі у видавництві Націо-
нального гірничого універси-
тету під патронатом її ректо-
ра, академіка Геннадія Півня-
ка, палко залюбленого у твор-
чість Олеся Гончара. Вчений, 
професор, двічі лауреат Де-
ржавної премії України в га-
лузі науки і техніки з пієте-
том пише: «Ім’я автора слав-

нозвісних «Прапороносців», 
«Собору», численних інших 
творів продовжує своє життя в 
імені своєї дружини Валенти-
ни Гончар. Вона завжди була 
його другом, натхненником та 
однодумцем, завжди терпля-
че допомагала письменнику в 
творчій справі. І тепер розви-
ває її, зберігаючи багату ду-
ховну спадщину Олеся Гонча-
ра. Коли Валентина Данилів-
на вперше завітала до нашого 
Національного гірничого уні-
верситету на відкриття Цент-
ру культури української мови 
імені Олеся Гончара, для нас 
це стало святом знайомства з 
красивою жінкою і самовід-
даною людиною. Усе їй близь-
ке, що стосується чоловікової 
пам’яті. Вона не допускає, як 
і Олесь Гончар, зневажати і 
забувати чистоту українсько-
го слова. Своє бажання збере-
гти велич словотворчості дає 
зрозуміти кожним вчинком. 
Бо так завжди робив і Олесь 
Терентійович, який, напевно, 
знав: його вірною послідовни-
цею стане дружина».
 А ось що пише у статті 
«Добрий янгол Гончара» рек-
тор Полтавського національно-
го педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка, доктор 
філологічних наук, професор 
Микола Степаненко: «Слухаю-
чи Валентину Данилівну, коли 
вона в пориві відвертості ви-
повідує деякі сокровенні речі, 
пересвідчуєшся, що Гончар 
ніби ліпив образ коханої жін-
ки, родинних взаємин зі своєї 
дружини, із власного життя. 
Душевна чистота й сила духу, 
гармонія краси внутрішньої та 
зовнішньої, жіноча гордість, 

уміння слухати й розуміти, 
вроджена інтелігентність, 
серйозність, надійність, вір-
ність, освіченість, чесність із 
собою й людьми, сміливість, 
проникливий ліризм світог-
ляду, дитяча закоханість у 
красу довколишнього світу, 
мудрість, саможертовність, 
терплячість, самостійність, 
незалежність — то все вона, 
його Валюшка. Її риси можна 
зчитувати з багатьох жіночих 
образів, вимальованих пись-
менником: Софія Заболотна з 
«Твоєї зорі», Єлька Чечіль із 
«Собору», Таня Криворучко з 
«Людини і зброї» — усі вони 
чимось нагадують ту єдину й 
найріднішу, кохану й любля-
чу Олесеву Берегиню».
 Із великою теплотою згаду-
ють зустрічі з Валентиною Да-
нилівною і завідувач кафед-
ри журналістики та видавни-

чої справи Державного закла-
ду Луганський національний 
університет імені Тараса Шев-
ченка Валентина Галич, лау-
реат Фонду Воляників-Шва-
бінських при Фундації Ук-
раїнського Вільного Уні-
верситету в Нью-Йорку Іван 
Пасемко, директор літератур-
но-меморіального музею-садиби 
О. Т. Гончара в селі Суха на 
Полтавщині Тетяна Бонда-
ревська, поетеса Леся Степо-
вичка... Всі зазначають, що 
їхня героїня не тішилася під 
парасолькою слави письменни-
ка, а сприяла розкриттю його 
таланту, була його довіреною 
особою, підтримувала й обері-
гала його «во врем’я люте», 
зокрема і в темну пору гонін-
ня на «Собор», і коли ставав 
на захист української мови, 
культури, духовних ціннос-
тей, пам’яток старовини, мо-
лодих митців, підтримував 
студентів під час голодування 
на Хрещатику...

Буря і натиск
 — Я вдячна ректорові й 
усім друзям і дослідникам 
творчості мого чоловіка за 
добрі слова, — каже Вален-
тина Данилівна. — У житті й 
справді всього траплялося... 
Взяти хоча б історію з «Собо-
ром». Після виходу роману чи 
не першим озвався побратим і 
земляк Олеся Терентійовича 
Григір Тютюнник. У своєму 
листі-відгуку зазначав: «Орли-
ний, соколиний роман Ви на-
писали, роман-набат! О, як за-
сичить ота наша ретроградсь-
ка гидь, упізнавши сама себе; 
яке невдоволення Вам вислов-
лять і, звичайно ж, вишеп-
чуть на вушко начальству...» 
Як у воду дивився. Проти «Со-
бору» на всю потугу запрацю-
вала ідеологічна машина. Твір 
паплюжили, «проробляли» на 
зборах, активах, пленумах, за-
сіданнях, «вчили» автора, як 
писати, хоч переважна біль-
шість критиканів «Собор» не 
читала. «Буря й натиск» три-
вали довго. «Вже півроку чи й 
більше живу під тиском у ти-
сячу атмосфер, — зболено пи-
сав Олесь Гончар у щоденни-

ку. — Багато гидоти. Від часів 
Кагановича література не за-
знавала таких озлоблених 
цькувань... Знаю біль рани. 
Біль холоду. Та найтяжчий 
біль душі, біль самотності, не-
справедливої образи... Настрій 
— жити не хочеться».
 Як могла, оберігала його 
від звинувачень, не показала 
гнівну телеграму: «Найкра-
щий вихід для вас — покінчи-
ти життя самогубством. Я вам 
цього бажаю. З повагою ваш 
шанувальник». Відгороджу-
вала й від численних розгром-
них рецензій. Одну з таких, 
уміщену в криворізькій га-
зеті, яку редактор спеціально 
надіслав нам, повернула з при-
писом: «Повертаю вам газету 
з вашою наклепницькою стат-
тею, бо вважаю, що вона не 
варта того, аби її читав Олесь 
Гончар».
 За словами Валентини Да-
нилівни, розлючений редак-
тор надіслав цю «цидулку» в 
ЦК. Олеся викликали «на ки-
лим» і вручили написане дру-
жиною разом із анонімкою, в 
якій стверджувалося, що його 
Валентина — дочка білогвар-
дійця. Була в анонімці ще 
якась нісенітниця... Розра-
хунок був простий — посіяти 
чвари в сім’ї. Але — зась!
 Нині дехто закидає класи-
ку, що він, мовляв, був облас-
каний владою. Валентині Да-
нилівні, звісно, боляче чути 
це, бо служив він народові й 
правді.
 — На превеликий жаль, — 
скрушно мовить, — є люди, 
які прагнуть не просто прини-
зити все видатне, створене в ті 
далекі роки, а й піддати його 
анафемі. Деякі малопоміт-
ні раніше особи заявляють, 
що саме вони створили сучас-
ну літературу, а отже, й за-
клали основи нашої незалеж-
ності, забуваючи, що Олесь 
Терентійович захищав усе та-
лановите в літературі, навіть 
якщо й не сприймав люди-
ну через якісь риси характе-
ру. Мені боляче, що нині все 
це висвітлюється по-іншому. 
Навіть ревізують роман «Пра-
пороносці». Це чесна книга 

ГОРДІСТЬ КРАЇНИ■

Олесева
«Даром повної самовіддачі Валя володіє 

від природи», — писав про свою дружину 
Олесь Гончар

Андрій МЕЛЬНИЧУК, 
заслужений журналіст України

Давно хотів написати про нашу славну сучасницю Валентину Данилівну Гончар. Іще відтоді, як готував 
нарис про Олеся Терентійовича — творця «Людини і зброї», «Собору», інших знакових творів витязя 
української літератури, відважного воїна Другої світової, вшанованого, серед інших бойових наго-
род, орденом Слави і аж трьома медалями «За відвагу»... Нагода для підготовки публікації тоді була 
— наближалося 50-річчя Перемоги. Досі бринить у серці бентежна мить зустрічі в Кончі-Озерній, у 
заміському будиночку Гончарів. Привітала нас із моїм студентським другом, гончарознавцем, пись-
менником Віталієм Ковалем господиня, мила й доброзичлива Валентина Данилівна. Запросила до 
помешкання. Із другого поверху назустріч нам спускався Олесь Гончар з увімкненим радіоприймачем 
у руці. Перше, що впало тоді в око, — втома на обличчі. 
— Цілу ніч не спалося, — стиха мовив. — Кляті осколки знову заговорили. Це війна досі виходить із 
мене. Хтозна, як жив би на світі, якби не Валя. Вона — моя найперша рятівниця...

«Липень для мене особливий. Цього місяця 
народилися я і мій батько Данило. У липні спалахнуло 
наше з Олесем кохання. У липні 1995-го після майже 
півстолітнього сімейного життя я провела Олеся 
Терентійовича в останню безповоротну дорогу. І вже 
25 років — без нього».

Валентина Гончар. 
Фото з сайта grinchenko-inform.kubg.edu.ua. 
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про друзів, з якими Олесь ділив 
фронтові труднощі й у якій, за 
його словами, «ставив перед со-
бою ще й «реабілітаційну мету», 
хотів зняти з українців тавро ко-
лаборантів, якими офіційна про-
паганда зображувала всіх тих, 
хто мав нещастя опинитися в 
окупації або в полоні.., хотів по-
казати, що українці не гірше за 
інших виявили себе в боях про-
ти фашизму».

Липень її долі
 Роблю спробу відвернути 
співрозмовницю від сумного:
 — Валентино Данилівно, пе-
рейдімо до лірики, адже — роз-
пал літа, благодатний місяць 
липень, особливий у вашій долі. 
Саме цієї пори ви народилися і 
ось уже переступили 94-ту жит-
тєву сходинку... 
 — Не будемо про вік. А 
місяць і справді для мене особ-
ливий. Цього місяця народи-
лися я і мій батько Данило. У 
липні ж він загинув на фронті. 
У липні спалахнуло наше з Оле-
сем кохання. Ось свідок цього 
— фото, яке він тоді подарував, 
із написом: «А если уж очень 
хочется счастья, мы с Вами по-
едем в Крым. 6 липня 1946 р.». 
Саме 22 липня з ним я відсвят-
кувала своє 20-річчя. За рік 
приїхала до нього в Київ, щоб 
назавжди лишитись тут. У лип-
ні 1995-го (обличчя Валентини 
Данилівни хмурніє) після май-
же півстолітнього нашого сі-
мейного життя я провела Олеся 
Терентійовича в останню безпо-
воротну дорогу. І вже 25 років 
— без нього. Він міг би жити й 
сьогодні, бо походив із міцного 
козацького роду. Його сестрич-
ка Олександра прожила, вва-
жайте, сто два роки... Як бачи-
те, липень колись був для мене 
щасливим, а тепер став журним 
і трагічним...
 Втрата дорогої людини не 
зламала її волі. Найперше вона 
— мама, бабуся й прабабуся. А 
для всіх нас — міцний оберіг 
усього, створеного її геніальним 
чоловіком. Уже без своєї дорогої 
половинки ця енергійна, вольо-
ва, цілеспрямована, мудра жін-
ка впорядкувала багатющий ар-
хів Гончара, сприяла у видан-

ні багатьох книг. За її безпосе-
редньої участі вийшли «Вінок 
пам’яті Олеся Гончара. Спога-
ди. Хроніка». У трьох томах по-
бачили світ щоденникові записи 
Гончара, що охоплюють 1943—
1995 рр. Нині Валентина Да-
нилівна працює над їх переви-
данням, опікується виходом 12-
томного зібрання творчої спад-
щини класика. Кілька років 
тому вийшов десятий том. За її 
найактивнішої участі вийшли 
друком два томи листів Олеся 
Гончара і окрема книга листів 
до нього. 
 А ще видала книжку власних 
споминів про чоловіка «Я повен 
любові...», і це далеко не вичер-
пний перелік зробленого нею. 
Таке під силу хіба що цілому на-
уково-дослідному інституту. Ця 
подвижницька праця гідна лі-
тературних премій і державних 
нагород, але...

Зіткана з любові
 Дуже багато робить Берегиня 
для поповнення книжками та ек-
спонатами шкільних музеїв, біб-
ліотек імені Олеся Гончара. Ще 
донедавна прагнула бувати у ви-
щих навчальних закладах, шко-
лах, на літературно-мистецьких 
заходах, зокрема й щорічному 
пошануванні у Спілці письмен-
ників України нових лауреатів 
міжнародної українсько-німець-
кої премії імені Олеся Гончара, 
яку заснували німецький меце-
нат Дітер Карренберг та пись-
менниця Тетяна Куштевська.
 — Люблю молодь, пишаюся 
нею. Вона меткіша й у чомусь, 
мабуть, мудріша од нас, — каже 
Валентина Данилівна.
 Може, саме в цих благородних 
устремліннях її доброго серця, у 
цих зустрічах і полягає секрет її 
енергії, душевної краси й щирості. 
А ще — у святій любові до чолові-
ка, якому віддала душу й серце. 
Це стверджував і сам Олесь Терен-
тійович, кажучи про неї: «Ось хто 
зітканий весь із любові! Найвищим 
цим даром — даром повної самовід-
дачі — Валя володіє від природи, в 
цьому її вся вдача, вся душа, все її 
життя».
 Такою вона й залишається, 
наша славна сучасниця, справж-
ня Олесева берегиня. ■

Юлія ДРОЖЖИНА

 Літо вважається не найкращим часом 
для пошуку роботи. Мовляв, компанії від-
кладають пошук нових співробітників до 
другої половини серпня чи осені, коли роз-
починається новий бізнес-сезон. Проте це 
літо, як і 2020 рік загалом, абсолютно не 
типові. 
 Аналіз бази вакансій, розміщених на 
grc.ua, показує, що попит з боку робото-
давців на нових співробітників віднов-
люється. Так, у першій половині літа 
(з 01.06 до 14.07 включно) компаніями 
було розміщено на 47% більше пропози-
цій про роботу, ніж за аналогічний пе-
ріод навесні. Причому активний попит 
спостерігається саме на представників 
тих професій, чия робота була неможли-
ва або найбільш регламентована у період 
дії основних карантинних обмежень. 
Скажімо, в аналізований період активні-
ше почали шукати: домашній персонал, 
працівників у сфері туризму та ресто-
ранiв, консультантів, банківських пра-
цівників, працівників у спортивні за-
клади;

 Схожі тенденції спостерігаються і в 
розрізі активності галузей. У першій по-
ловині літа відчутно більше вакансій роз-
містили роботодавці з таких сфер: розд-
рібна торгівля, фінансовий сектор, елек-
троніка, приладобудування, побутова тех-
ніка, комп’ютери та оргтехніка, послуги 
для населення (салони краси, пошиття, 
ремонт одягу та взуття, таксі, туристичні 
компанії, спортивні та фітнес-клуби, цент-
ри розваг тощо), готелі, ресторани, громад-
ське харчування, кейтеринг.
 У першій половині нинішнього літа, як 
і раніше, найбільшу кількість пропозицій 
про роботу розмістили для представників 
профсфер «ІТ, телеком» (хоча порівняно з 
весною позиції у цій царині дещо послабша-
ли, а частка у загальному обсязі знизилась 
у межах 1-2%), «Продажі» (менеджерів iз 
роботи з клієнтами, продавців тощо, нав-
паки, почали шукати активніше, а частка 
у загальному обсязі зросла на 3-4%), «Мар-
кетинг», «Банки» (частка профсфери збіль-
шилась на 1-2%), «Адмін. персонал», «Бух
галтерія»,«Виробництво» (частка профсфе-
ри зменшилась на 1-2%), «Транспорт», 
«Початок кар’єри», «Будівництво».

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Спроби реанімувати ті чи інші радянсь-
кі «здобутки» останнім часом все частіше 
ініціюються деякими прибічниками СРСР. 
Однією з таких ганебних спроб нещодавно 
стала ініціатива ветеранських організацій 
старших поколінь повернути в українські 
десантні війська стару радянську атрибу-
тику — блакитні берети та святковий День 
ВДВ 2 серпня.
 Проте командування Десантно-штурмо-
вих військ Збройних сил України блиска-
вично відреагувало, виступивши з доволі 
різкою заявою на ці прорадянські випади 
й недолугі ініціативи. «Часи змінюються, 
створюються нові війська, вводиться нова 
форма одягу та символіка. Загартовані в 
боях військові частини десантних військ 
отримують нові почесні та умовні найме-
нування, в пам’ять про сучасних українсь-
ких героїв-десантників. Із огляду на зброй-
ну агресію РФ проти України, спільна ра-
дянська військова спадщина, яка активно 
експлуатується Кремлем у своїх загарбни-
цьких цілях, повинна відійти у минуле. 
Збройні сили України мають власні істо-
ричні традиції, віддані принципам цивілі-
зованого світу. На цій основі впроваджу-
ються нові свята та символіка», — йдеться 
в заяві, оприлюдненій 22 липня пресслуж-
бою командування ДШВ, 
 Не забули нагадати у командуванні неда-
лекозорим «колегам», що «в боях за Украї-
ну був народжений зовсім новий та більш 
сучасний окремий рід військ — Десантно-
штурмові війська Збройних сил України. 
Такі зміни безпосередньо пов’язані із са-
мим призначенням військ, наявністю важ-
кого озброєння та бойової техніки, бага-
торічними традиціями армій країн світу».
 Нагадаємо, що з 2017 року День Де-
сантно-штурмових військ ЗСУ щоріч-
но відзначається 21 листопада, в день 
Архiстратига Михайла — покровителя 
воїнів, лицарів та парашутистів, що та-
кож відповідає загальноєвропейським та 
світовим традиціям, адже 59 країн сві-
ту (у тому числі 19 країн НАТО) мають 
для своїх десантних військ берети темно-
бордового, темно-червоного, каштаново-
го кольору — цей колір є візитною кар-
ткою цього елітного роду зброї у цілому 
світі. Зокрема темно-бордовий берет но-
сився і носиться в частинах десанту ар-

мій США, Великобританії, Італії, Фран-
ції, Німеччини, Польщі, Чехії, Норве-
гії, Данії, Словаччини, Канади, Німеч-
чини». 
 Як наголошують у ДШВ, «такий підхід 
символізує відданість обраному цивіліза-
ційному курсу і сприяє утвердженню на-
ціональної ідентичності. Один iз них — 
маруновий берет, який символізує кров, 
пролиту в боях за свободу України, і та-
кож є одним iз символів ідентичності сві-
тової спільноти десантників». 
 Щодо ініціативи «старих» ветеранів пе-
ренести святкування дня десантника на-
зад, на 2 серпня, як це було за СРСР, то ко-
мандування ДШВ проявило дипломатич-
ність і толерантність, запропонувавши у 
цей день поминати загиблих раніше десан-
тників 
 «Російська збройна агресія проти нашої 
держави внесла свої корективи в календар 
святкових дат, перетворивши деякі з них на 
дні пам’яті та скорботи. Так, колись свят-
ковий «День Аеромобільних військ», а зго-
дом «День Високомобільних десантних вій-
ськ», починаючи з 2014 року, перестав бути 
святковим. «Крилаті піхотинці» почали 
вшановувати пам’ять загиблих десантників 
за часів Незалежності України. Чимало на-
ших десантників навіки «пішли у небо» під 
час боїв iз російсько-окупаційними війсь-
ками на українському Донбасі, хтось заги-
нув, виконуючи державне завдання в ході 
міжнародних миротворчих операцій iз під-
тримання миру та безпеки», — зазначили в 
командуванні.
 До слова, показовими є дані недав-
нього опитування щодо запропонованих 
ініціатив: так, ідею вшановувати 2 серп-
ня пам’ять загиблих воїнів-десантників 
підтримує більше 90% особового складу 
Десантно-штурмових військ ЗСУ. Щодо 
кольору берету, то понад 90% військово-
службовців ДШВ бажають носити та пи-
шаються беретом кольору «марун», й 
лише кожен десятий військовослужбовець 
не проти повернути блакитний берет.
 У КДШВ чітко впевнені, що Десант-
но-штурмові війська та побратими з ін-
ших окремих родів і видів військ Зброй-
них сил України йдуть правильним шля-
хом, щодня зміцнюючи обороноздатність 
держави та в будь-який час готові дати 
гідну відсіч агресору, захистити Україну 
та її громадян. ■

берегиня
РИНОК ПРАЦІ

Літо щедрих вакансій
За останніх півтора місяця пропозицій робіт майже удвічі більше

■

СИМВОЛИ

Невдала реанімація
Керівництво українських десантно-штурмових військ засудило 
ініціативу повернення радянської атрибутики

■
Олесь і Валентина Гончарі. Конча-Озерна, 5 травня 1995 року.
Фото Андрія Мельничука.

❙
❙
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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до Умов випуску та проведення державної грошової числової ти-
ражної лотереї «КЕНО РАПІД»

 І. Внести наступні зміни та доповнення до Умов випуску та про-
ведення державної грошової числової тиражної лотереї «КЕНО РА-
ПІД»:
 1. Викласти назву державної грошової числової тиражної ло-
тереї «КЕНО РАПІД» в наступній редакції — «Державна грошова 
числова тиражна лотерея «МУЛЬТИ КЕНО»» і замінити всі згаду-
вання назви лотереї в Умовах випуску та проведення і додатках до 
умов з «КЕНО РАПІД» на «МУЛЬТИ КЕНО».
 2. Абзац перший пункту 1.1 та пункту 1.2. викласти в наступній 
редакції:
  «1.1. Ці умови випуску та проведення державної грошо-
вої числової тиражної лотереї «МУЛЬТИ КЕНО» (далі — Умови) 
визначають умови та правила проведення державної грошової чис-
лової тиражної лотереї «МУЛЬТИ КЕНО» відповідно до вимог За-
кону України «Про державні лотереї в Україні», Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з випуску та проведення ло-
терей, інших Законів України та підзаконних нормативно-правових 
актів України.»
  «1.2. Лотерея «МУЛЬТИ КЕНО» є державною грошовою 
числовою тиражною лотереєю (далі — Лотерея), яка проводить-
ся та розповсюджується на всій території України, окрім тимчасо-
во окупованої території, з метою поповнення Державного бюджету 
України. Лотерея не проводиться, у тому числі не розповсюджуєть-
ся, на тимчасово окупованій території України, відповідно до вимог 
Закону України «Про створення вільної економічної зони “Крим” 
та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасо-
во окупованій території України».»
 3. Абзац 4 пункту 1.2. викласти у наступній редакції: 
 «Принцип Лотереї полягає у правильному прогнозі (вгадуван-
ні) гравцем від 2 до 10-и чисел з 20-и, що стають призовими під 
час розіграшу 80 чисел в діапазоні від одиниці до вісімдесяти. 
Розіграш лотереї передбачає поетапне (3 етапи) зникнення з іг-
рового поля 60 чисел (по 20 чисел на кожному етапі), в результаті 
якого на ігровому полі залишається 20 призових чисел. Поетап-
не зникнення чисел дає можливість Гравцям прогнозувати свої іг-
рові варіанти на кожному з трьох етапів, враховуючи кількість чи-
сел кожного етапу (І етап — 80 чисел, ІІ етап — 60 чисел, ІІІ етап 
— 40 чисел).»
 4. Пункт 3.1.1 викласти у наступній редакції: 
  «3.1.1. Ігровий варіант — це прогноз гравця результа-
ту розіграшу тиражу (ігрової комбінації), який містить від 2 до 10-
и чисел в діапазоні від одиниці до вісімдесяти для участі в одно-
му розіграші тиражу Лотереї.
 Наприклад:
 27 02 03 36 10 22 13 14 15 79
 5. Пункт 3.1.2. викласти у наступній редакції: 
  «3.1.2. Прийом ставок здійснюється на поточний 
розіграш тиражу, а в разі прийняття ставки на кілька розіграшів 
тиражу — на вибрану гравцем кількість розіграшів тиражу в ме-
жах одного тиражу, починаючи з поточної, але не більше ніж на 
100 розіграшів поспіль. Прийняття ставок на декілька розіграшів 
допускається тільки в межах поточного тиражу. Прийом ставок на 
поточний розіграш закінчується за 10 секунд до початку поточно-
го розіграшу тиражу.»
 6. Пункт 3.1.4 викласти у наступній редакції: 
  «3.1.4. Гравець може зареєструвати свої ігрові варіанти в 
пункті розповсюдження одним із перерахованих нижче способів: 
 — повідомивши розповсюджувачу необхідну інформацію про 
ігрову комбінацію, в т.ч. в режимі «АВТО», і останній введе її до 
електронної системи за допомогою лотерейного терміналу; в ре-
жимі шляхом «АВТО» лотерейна система здійснює автоматичну ге-
нерацію випадкової ігрової комбінації засобами електронної систе-
ми.
 — шляхом заповнення ігрової картки на паперовому носії, яка 
розповсюджується безкоштовно, та подальшого її сканування на 
лотерейному терміналі і реєстрації інформації в електронній сис-
темі;»
 7. Пункт 3.2.2. викласти у наступній редакції: 
  «3.2.2. Вартість одного ігрового варіанта (ставки) скла-
дає 1 (одну) гривню. Гравець має можливість збільшити базову 
вартість кожного ігрового варіанту у: 
  два (Х2)
  п’ять (Х5)
  десять (Х10)
  двадцять (Х20)
  п’ятдесят (Х50)
разів, що, у разі виграшу, збільшує у відповідну кількість разів 
вартість призу (виграшу).»
 8. Виключити п. 3.2.3 та змінити нумерацію пункту 3.2.4 на 
3.2.3.
 9. Пункт 3.1.1 викласти у наступній редакції: 
  «3.3.1. Загальна сума випуску Лотереї не лімітована. 
Призовий (виграшний) фонд Лотереї формується у розмірі 79,8% 
від суми прийнятої сплати участі у Лотереї.»
 10. Пункт 3.3.2. викласти у наступній редакції: 
  «3.3.2. Призи Лотереї фіксовані, величиною в залежності 
від ігрового варіанту гравця та кількості вгаданих ним чисел.

 Призи І етапу (ігрові варіанти на основі 80 чисел): 

 

Призи ІІ етапу (ігрові варіанти на основі 60 чисел): 

 

Призи ІІІ етапу (ігрові варіанти на основі 40 чисел): 

 

Вартість одного ігрового варіанта (ставки) складає 1 гривню. У разі 
збільшення базової вартості ігрового варіанту, збільшується у від-
повідну кількість разів вартість призу (виграшу). 
 11. Пункт 3.3.4. викласти у наступній редакції: 
  «3.3.4. Максимально можливий загальний призовий 
(виграшний) фонд категорії 1 (тобто гравець вгадав 10 чисел вста-
новлюється в розмірі одного максимального призу (виграшу) на 
тираж по кожному розміру ставки окремо. При перевищенні суми 
призів (виграшів) категорії 1 зазначеного максимально можливо-
го загального призового (виграшного) фонду, призовий (виграш-
ний) фонд даної категорії ділиться пропорційно між усіма виграш-
ними ставками, з урахуванням ціни кожної ставки, проте не менше 
ніж розмір призу другої категорії для кожної виграшної ставки.»
 12. Доповнити п.3.3. наступним підпунктом 3.3.6 наступного 
змісту:
  «3.3.6. В разі закінченні проведення Лотереї, або в разі 
її дострокового припинення, залишок коштів призового (виграш-
ного) фонду підлягає обов’язковому гарантованому розігруванню 
в повному обсязі.»
 13. Пункт 3.4.1. викласти у наступній редакції: 
  «3.4.1. Тиражі проводяться щодня. Тираж включає що-
денний цикл розіграшів Лотереї, які проводяться протягом однієї 
доби в період часу із 01 годин 00 хвилин і закінчується о 23 годині 
59 хвилин (за Київським часом), та зазвичай складається з 160 
розіграшів. Розіграш тиражу проводиться не частіше одного разу 
на 5 хвилин. Оператор має право змінювати час перерви та кіль-
кість розіграшів протягом тиражу, проте інтервал між розіграша-
ми не може бути меншим за п’ять хвилин.»
 14. Пункт 3.4.3. викласти у наступній редакції:
  «3.4.3. Демонстрація розіграшу здійснюється на окре-
мих моніторах в пунктах розповсюдження Лотереї, а також в ме-
режі Інтернет. Демонстрація розіграшу відбувається у вигляді ві-
зуалізації на ігровому полі 80 пронумерованих кульок та процесу 
поетапного (3 етапи) зникнення з ігрового поля 60 кульок (по 20 на 
кожному етапі), в результаті якого на ігровому полі залишиться 20 
призових кульок. 
 Візуалізація — це графічна (анімаційна) демонстрація визна-
ченої Лотерейною системою випадковим шляхом виграшної ігрової 
комбінації у привабливому та доступному для сприйняття гравцем 
вигляді. Зовнішній вигляд візуалізації може змінюватись Опера-
тором із використанням засобів Лотерейної системи, що не впли-
ває на правила та умови Лотереї, та на ймовірність виграшу.
 Наслідки графічної анімації під час демонстрації процесу 
розіграшу не є підставою та не мають юридичних наслідків для 
встановлення результатів розіграшу тиражу. Результати розігра-
шу тиражу встановлюються Лотерейною системою та підтверджу-
ються Протоколом розіграшу тиражу.
 15. Пункт 3.4.7. викласти у наступній редакції:
  

«3.4.7. У випадку виявлення невідповідності за окремими розігра-
шами тиражів, тираж визнається тиражної комісією таким, що від-
бувся в частині тих розіграшів, за якими відбувся збіг, і тільки 
по ним співробітник відділу обробки даних оператора відкриває 
виплати за призами, які перевищують 10 000 гривень. За тими 
розіграшами, по яких виявлені невідповідності, виплати блокують-
ся за всіма категоріями призів цих розіграшів.»
 16. Пункт 3.5.2. викласти у наступній редакції:
  «3.5.2. Виплата виграшів, у сумі до 2010 000 гривень, 
починається відразу ж після визначення попередніх результатів 
розіграшу тиражу. Виплата виграшів, у сумі понад 2010 000 гри-
вень, починається після визначення остаточних результатів тира-
жу, але не пізніше наступного дня наступного за днем, в якому ти-
ражної комісією підписано остаточний Протокол розіграшу тира-
жу (визначені результати тиражу)»
 17. Додаток №1 до Умов випуску та проведення викласти в на-
ступній редакції: 

Макет ігрового білету
державної грошової 

числової тиражної лотереї
“МУЛЬТИ КЕНО”

 18. Додаток №2 до Умов викласти
 в наступній редакції: 

 Вірогідність виграшу
 Державна грошова числова тиражна лотерея

“МУЛЬТИ КЕНО”
 Шанси на виграш І етапу (ігрові варіанти на основі 80 чисел): 

 Шанси на виграш ІІ етапу (ігрові варіанти на основі 60 чисел):
 
 

Шанси на виграш ІІІ етапу (ігрові варіанти на основі 40 чисел): 
 

 
 II. Прикінцеві положення
 1. Ці Зміни набирають чинності з дня їх опублікування. 
 2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли до на-
буття чинності цими змінами, підлягають виконанню на раніше 
діючих умовах. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змі-
нами та доповненнями, залишаються незмінними.

Генеральний директор                             Бочковський А.С.
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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї

«ЛОТО БАБЛ»
І. Внести наступні зміни та доповнення до Умов випуску та проведення державної грошової 

числової тиражної лотереї «ЛОТО БАБЛ»

 1. Абзац 4 пункту 1.2. викласти у наступній редакції: 

  «Принцип Лотереї полягає у правильному прогнозі (вгадуванні) гравцем випадання 

одного елемента (кулька, купюра, множник) з можливих комбінацій (х2, х3, х5, х7, х10, х15, 

х20, х40), (х2, х3, х5, х10, х15, х25, х50, х 100), (15, 20, 50,100, 200, 500 та 1000), (х2, х3, х5, 

х10, х100). Якщо гравець вгадає елемент (кулька, купюра, множник), який випав за наслід-

ками розіграшу тиражу, він отримує виграш (приз) у сумі, яка відповідає вгаданому елемен-

ту (зафіксований, або збільшений виграш)».

 2. Пункт 3.1.1 викласти у наступній редакції: 

  «3.1.1. Ігровий варіант це прогноз гравця результату розіграшу тиражу (іг-

рової комбінації), який складається із одного елемента (кулька, купюра, множник) з восьми 

(або семи) можливих (х2, х3, х5, х7, Х10, х15, х20, х40), (х2, х3, х5, х10, х15, х25, х50, х10О), 

(15,20, 50,100, 200, 500 та 1000), (х2, х3, х5, х10, х100) в одному розіграші тиражу Лотереї.

Наприклад:

х40

х3 

х20

х100»

 3. Доповнити п.3.3.2. наступним:

 Результат комбінації (х2, х3, х5, х10, х100)

Ставка Вид ставки/призи (грн.)

(ко-
ефіцієнт)

Х2 Х3 Х5 Х10 Х100

0,5 грн 1,0 1,5 2,5 5,0 50,0

Х2 2,0 3,0 5,0 10,0 100,0

Х4 4,0 6,0 10,0 20,0 200,0

Х10 10,0 15,0 25,0 50,0 500,0

Х20 20,0 30,0 50,0 100,0 1000,0

Х40 40,0 60,0 100,0 200,0 2000,0

Х100 100,0 150,0 250,0 500,0 5000,0

Х200 200,0 300,0 500,0 1000,0 10000,0

Х400 400,0 600,0 1000,0 2000,0 20000,0

Х1000 1000,0 15000,0 2500,0 5000,0 50000,0

Х2000 2000,0 3000,0 5000,0 10,000 100000,0

Х4000 4000,0 6000,0 10000,0 20000,0 200000,0

Х10000 10000,0 15000,0 25000,0 50000,0 500000,0

 4. Абзац 2 пункту 3.4.2 викласти у наступній редакції: 

 «В ході розіграшу Лотерейною системою випадковим чином визначається виграшна 

комбінація, що складається трьох виграшних елементів, по одному для кожної з трьох ком-

бінацій (х2, х3, х5, х7, х10, х15, х20, х40), (х2, х3, х5, х10, х15, х25, х50, х10О), (15, 20, 50, 

100, 200, 500, 1000), (х2, х3, х5, х10, х100). Процес визначення зазначених елементів відбу-

вається автоматично, без участі людини і без можливості впливу на результати розіграшу 

відповідно до зазначеної у Додатку 3 ймовірністю виграшу».

 5. Абзац 2 пункту 3.4.3. викласти у наступній редакції: 

 «Результат розіграшу демонструється у вигляді кульок для комбінацій (х2, х3, х5, х7, 

х10, х15, х20, х40), (х2, х3, х5, Х10, х15, х25, х50, х10О) та у вигляді купюр для комбінації (15, 

20, 50, 100, 200, 500, 1000), (х2, х3, х5, х10, х100)».

 6. Додаwток №3 до Умов доповнити шансами виграшу у наступній редакції: 

Шанси виграшу для комбінації (х2, х3, х5, х10, х100)

Вгадано Шансы (1/х)

х2 2,29

х3 3,43

х5 5,72

х10 11,43

х100 114,33 7.

 7.Додаток №4 до Умов доповнити зображенням візуалізації для комбінації (х2, х3, 

х5, х10, х100): 

 II. Прикінцеві положення

 1. Ці Зміни набирають 

чинності з дня їх опубліку-

вання. 

 2. Зобов’язання операто-

ра перед гравцями, які ви-

никли до набуття чинності 

цими змінами, підлягають 

виконанню на раніше дію-

чих умовах. Всі умови Лоте-

реї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, залишаються незмінними.

Генеральний директор                                          Бочковський А.С.

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора

№ 41 від 27 липня 2020 р.
 ЗМІНИ ДО УМОВ

випуску та проведення державної грошової числової тиражної ло-

тереї

«ГРІДГОЛ»
І. Внести наступні зміни та доповнення до Умов випуску та проведення 

державної грошової числової тиражної лотереї «ГРІДГОЛ» у зв’язку 

зі зміною назви лотереї на «ЛОТО ГОЛ»:

 1. Викласти назву державної грошової числової тиражної лотереї 

«ГРІДГОЛ» в наступній редакції — Державна грошова числова тираж-

на лотерея «ЛОТО ГОЛ».

 2. Перший абзац п. 1.1. викласти у наступній редакції: 

  «1.1. Ці умови випуску та проведення державної гро-

шової числової тиражної лотереї «ЛОТО ГОЛ» (далі — Умови) виз-

начають умови та правила проведення державної грошової числової 

тиражної лотереї «ЛОТО ГОЛ» відповідно до вимог Закону України 

«Про державні лотереї в Україні», Ліцензійних умов провадження гос-

подарської діяльності з випуску та проведення лотерей, інших Законів 

України та підзаконних нормативно-правових актів України.»

 3. Перший абзац п. 1.2. викласти у наступній редакції: 

  «1.2. Лотерея «ЛОТО ГОЛ» є державною грошовою чис-

ловою тиражною лотереєю (далі — Лотерея), яка проводиться та роз-

повсюджується на всій території України, окрім тимчасово окупованої 

території, з метою поповнення Державного бюджету України. Лотерея 

не проводиться, у тому числі не розповсюджується, на тимчасово оку-

пованій території України, відповідно до вимог Закону України «Про 

створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здій-

снення економічної діяльності на тимчасово окупованій території Ук-

раїни».

 Територія розповсюдження Лотереї через мережу Інтернет не об-

межується.

 Максимальна кількість випущених електронних білетів Лотереї 

не обмежується.

 Назва Лотереї англійською мовою — LOTO GOAL.»

 4. Перший абзац п. 1.3. викласти у наступній редакції: 

  «1.3. Проведення Лотереї здійснює підприємство з 100% 

іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (далі — 

Оператор), ідентифікаційний код 24940541, місцезнаходження: Украї-

на, м.Київ, 02098, вул. Ю. Шумського, 1Б, офіс 110. Інтернет сайт Опе-

ратора — http://www.unl.ua..»

 5. В додатках до Умов випуску та проведення викласти назву ло-

тереї як: Державна грошова числова тиражна лотерея «ЛОТО ГОЛ».

II. Прикінцеві положення

 1. Ці Зміни набирають чинності з дня їх опублікування. 

 2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли до на-

буття чинності цими змінами, підлягають виконанню на раніше дію-

чих умовах. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами та 

доповненнями, залишаються незмінними.

Генеральний директор                           Бочковський А.С.

Михайло НАЄНКО, 
директор Центру літературної 
творчості Інституту філології 
КНУ імені Тараса Шевченка

 «Нова доба нового прагне 
слова». Так сказав Максим 
Рильський майже століття тому, 
а йому самому — колишньому 
студентові Київського універ-
ситету Святого Володимира — 
нині виповнилося б 125. Ця його 
крилата фраза залишається та-
кою ж актуальною, як ніби вчо-
ра сказана. Бо ж, незважаючи на 
те, що власне творчість — яви-
ще в принципі надчасове, ко-
жен часовий відрізок диктує їй 
свої умови, свої мотиви. Тому й 
різниться між собою література 
часів ренесансу чи романтизму, 
творчість шістдесятників ХІХ-го 
і їхніх «однофамільців» iз ХХ 
ст. 
 Про шістдесятників ХХ-
го Максим Тадейович зали-
шив дуже мудру студію «Бать-
ки і діти» (1962), в якій показав, 
що тодішня «фаланга молодих 
здібних людей — це очевидний 
факт, якому треба радіти». В 
останнє десятиліття (чи й трохи 
раніше) в літературу прийшли 
письменники, творчості яких 
теж не можна не порадіти. Надія 
Гаврилюк і Ганна Багряна, Ольга 
Башкирова і Любко Дереш, Оле-
ся Мамчич і Олександр Стусен-

ко, Олеся Мудрак і Олег Здорик, 
Сніжана Жигун і Тетяна Винник, 
Анна Малігон і Людмила Дяд-
ченко, Олена Герасим’юк і Рус-
лана Мельничук... Майже всі 
— випускники Київського уні-
верситету або ті, що йому нез-
мінно симпатизують.
 «За плечима» в цих ві-
домих уже літераторів у 
середньому по тридцять чи й 
iз хвостиком літ, а їм «на п’яти 
наступають» ще молодші, які, 
попри не дуже сприятливі умо-
ви для творчості, дедалі актив-
ніше беруть до рук комп’ютерне 
перо — і читач одержує, від-
так, нові й нові літературні пуб-
лікації. До них, звичайно, мож-
на висловлювати не менше ху-
дожніх претензій, ніж було їх 
у Максима Рильського щодо 
перших шістдесятників (захоп-
лення, зокрема, штучним фор-
малізмом, який у деяких сучас-
ників переріс навіть в елемен-
тарне нехтування правописом), 
але ця «луска нарочитого оригі-
нальничання» (за висловом того 
ж Максима Тадейовича) «поволі 
спаде з них, і вони здобудуть-
ся на оригінальність високу, 
справжню, щиру». Це підтвер-
див, зокрема, і студентський лі-
тературний конкурс «Жива тро-
янда», який щороку проводить 
Літературна студія імені автора 
«Троянд і винограду» та Центр 

літературної творчості Інституту 
філології КНУ імені Тараса Шев-
ченка. Цього року він присвячу-
вався 125-літтю М. Рильського. 
 У зв’язку з карантином його 
довелося проводити дистанцій-
но, але й у такий спосіб (з до-
помогою студентського журі — 
Богдан Братусь, голова, Дмитро 
Зозуля, Анна Комар, Мар’ян Кон-
дратюк, Юлія Кузьменко, Дмит-
ро Луняка, Ірина Платон, Іванна 
Чорна) удалося активізувати ба-
гатьох літераторів-початкiвцiв, 
яким (повторюся) не можна не 
порадіти. Надто, що в конкурсі 
взяли участь не тільки (переваж-
но) слухачі-філологи спеціаль-
ності «літературна творчість» iз 
Київського університету, а й за-
люблені в художнє слово студен-
ти Львівського, Полтавського, 
Чернівецького та Варшавського 
університетів, магістранти фа-
культету міжнародних відносин 
Націрнального авіаційного уні-
верситету та випускники Київсь-
кого ліцею «Інтелект» і Харківсь-
кого музичного училища імені 
Бориса Лятошинського.
 Їхня творчість значною 
мірою різниться від згадуваних 
шістдесятників чи пізніших від 
них дев’яностників і ще молод-
ших двотисячників. Вони потро-
ху відходять від проблематики 
з підколоніальною свідомістю; 
для них уже не такою болючою 

видається патріотична символі-
ка, як для шістдесятників Василя 
Симоненка, Івана Драча чи Ліни 
Костенко, у них не на першому 
плані тривога про можливість 
«затемнення землі», як у пер-
шій збірці віршів М. Вінгранов-
ського «Атомні прелюди», але їх 
глибоко хвилює, зокрема, філо-
софія людської душі. 
 Надія Гаврилюк спробувала 
сконцентрувати її в одному з ос-
танніх віршів, акцентувавши на 
таких людських вадах, як горди-
ня, скупість, марнославство чи 
заздрість («Орлой. Мораліте»), 
а молодші за неї літстудійці най-
дужче занепокоєні несподіва-
ним приглушенням рапсодії лю-
бові (Світлана Вертола, Юлія Гу-
палюк, Антон Іщук), ситуацією, 
коли, здається, час стоїть (Алі-
на Михайлюк), коли самотність 
стає найціннішим людським да-
ром (Олександр Скрябін, Олек-
сій Приймак), а бажання знай-
ти втіху бодай у помсті тим, хто 
заподіяв зло, набуває смис-
лу всього твого буття (Rozalia 
Rzepka). 
 Такі художні мотиви мо-
лодих поетів в усіх випадках 
пов’язуються з якоюсь життє-
вою конкретикою, а в ній, вияв-
ляється, досі може знайти собі 
місце навіть така гірка неспра-
ведливість, як втрата душевно-
го друга. Друга, що часом являє 
собою цілий континент «К», тоб-
то — Крим (Ілона Михніцька). 
Поетичне відтворення цих мо-
тивів, як і трепетне зацікавлення 
стражданнями юності лірично-
го героя Генріха Гайне (Катери-
на Ніколенко), наводить на думку 
про цілковиту «дорослість» мо-
лодих письменників. У них, зви-

чайно, «усе ще — перед ними» 
(говорив М. Рильський про по-
чаткiвцiв-шiстдесятників), але 
хочеться вірити, що те «усе» в 
майбутньому не тільки приноси-
тиме художню радість молодим 
сучасним творцям, а й збагатить 
непроминальними цінностями 
всю вітчизняну літературу. 
 Центр літературної твор-
чості  КНУ імені Тараса Шев-
ченка і далі заохочує до участі 
в кожнотравневому конкурсі 
«Жива троянда» як цьогоріч-
них, так і нових конкурсантів. 
Зокрема, всіх літстудійців, не-
залежно від того, в якому за-
кладі функціонує їхня студія. 
Дехто з них брав участь у кон-
курсі й цього року; журі не змог-
ло визначити для них призове 
місце, але це — не біда. Голо-
вне, що у них є чуття художньо-

го слова, є природжена схиль-
ність до творчості і її слід пос-
тійно розвивати. Одна з форм 
— саме участь у змаганнях, у 
конкурсах, які стимулюють і за-
гартовують волю до здобуття 
нових і нових перемог у твор-
чості. 
 У літературній справі не 
можна перемогти раз і назавж-
ди. Поет, прозаїк чи драматург 
постійно перемагає насампе-
ред себе з кожним новим своїм 
твором. Отже, дорогі друзі ху-
дожнього слова, творіть пос-
тійно і не зупиняйтеся на будь-
якому досягненні. І ваш Божий 
дар виведе вас на золоту стезю 
геніальності. Головне — не бій-
тесь тієї геніальності, утверд-
жуйтесь як нове покоління у на-
шому і світовому літературному 
процесі! ■

ЛІТПРОЦЕС

Рапсодія любові до слова
Про підсумки літературного конкурсу «Жива троянда»

■
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Олексій ПАВЛИШ

 Слідом за Іспанією фінішував се-
зон і на Туманному Альбіоні — чем-
піонської інтриги не було вже дав-
но («Ліверпуль» заздалегідь гаран-
тував собі золоті медалі АПЛ), але 
до останнього йшла боротьба за два 
місця у зоні Ліги чемпіонів. «Ман-
честер Юнайтед», який до каран-
тинної паузи відставав від «Лестера» 
на 8 пунктів, зумів не лише наздог-
нати «лис», а й у 38-му турі вирва-
ти таку бажану «бронзу». У найпре-
стижнішому клубному турнірі Єа-
ропи зіграє також «Челсі»: молодий 
тренер «аристократів» Френк Лам-
пард забезпечив місце у топ-4 уже в 
перший сезон роботи в клубі. А сріб-
ні медалі АПЛ та ще одну путівку у 
ЛЧ від Англії завоював «Манчестер 
Сіті», якому, вигравши апеляцію в 
Спортивному арбітражному суді Ло-
занни, вдалося уникнути дворічної 
заборони на участь у єврокубках. Ви-
хованець «Шахтаря» Олександр Зін-
ченко відбігав за «городян» у чемпіо-
наті 19 матчів, це — його особистий 
рекорд за ігровими хвилинами.
 На мажорній ноті завершив про-
вальний для «Вест Хема» сезон екс-
капітан «Динамо» Андрій Ярмолен-
ко — 30-річний форвард забив п’ятий 
гол у цьогорічному розіграші АПЛ та 
приніс лондонцям нічию в поєдинку 
з «Астон Віллою». Загалом в активі 
Андрія у поточній кампанії — 23 
матчі, п’ять голів та один «асист». До 
речі, не виключено, що минулої не-
ділі Ярмола забив свій останній м’яч 
за «молотів». Як пишуть британсь-
кі ЗМІ, наставник «Вест Хема» Девід 
Мойєс хоче освіжити склад, продав-
ши кількох футболістів, серед них, 
подейкують, і представник українсь-
кої збірної. Проте офіційної інформа-
ції поки немає.
 Останньою ж із топліг дограє чем-
піонат Італія, яка довгий час залиша-
лась головним осередком спалаху ко-
ронавірусу у Європі. До завершення 
Серії А залишилось ще два тури, але 
володар «скудетто» вже відомий: до-
волі прогнозовано дев’ятий поспіль 
титул узяв «Ювентус».

 «Звісно, перемога у Серії А — 
особливе відчуття. Перемагати завж-
ди складно, а захищати титул — iще 
складніше. Цей сезон не був схожий 
на прогулянку парком», — заявив 
головний тренер туринців Мауріціо 
Саррі, для якого, до речі, це перший 
трофей в італійському чемпіонаті.
 Якщо в команди вже немає мо-
тивації, то точно зарядженим на ос-
танні два поєдинки буде форвард 
«Юве» Кріштіану Роналду, який ра-
зом із Чіро Іммобіле бореться за зван-
ня найкращого бомбардира сезону не 
лише Серії А, а й топ-5 ліг. Щоправ-
да, поки зірковий португалець від-
стає від нападника «Лаціо» на три 
голи.
 Не надто вдалим вийшов мину-
лий тиждень для Руслана Малінов-
ського та його «Аталанти». Спочатку 
бергамаски з великими трудноща-
ми мінімально здолали «Болонью» 

(Руслан з’явився на полі у другому 
таймі), а потім розписали мирову з 
«Міланом» (український хавбек не 
реалізував 11-метровий та, за оцін-
ками експертів, провів найгірший 
матч у сезоні).
 Усе менше шансів на поряту-
нок залишається у «Лечче» Євге-
на Шахова. У двох поєдинках ми-
нулого тижня «жовто-червоні» взя-
ли три пункти, але і їхній конкурент 
— «Дженоа» — йде у такому ж тем-
пі. Таким чином, за два тури до фіні-
шу Шахов і К° відстають від рятівно-
го 17-го місця на чотири бали.
 Перший iз березня матч прове-
ли у Франції (при цьому — одразу з 
глядачами). Сезон у Лізі 1, нагадає-
мо, завершили достроково, а от вирі-
шальний матч національного Кубка 
все ж вирішили зіграти: дива не ста-
лось — «ПСЖ» оформив черговий 
золотий «дубль». ■

Григорій ХАТА

 Назвавши щойно заверше-
ний сезон одним iз найгірших у 
новітній динамівській історії, 
президент клубу Ігор Суркіс 
дійшов думки, що команда пот-
ребує радикальних змін. Виво-
дити команду з летаргійного 
сну власники «біло-синіх» ви-
рішили за допомогою шокової 
терапії: з цією метою вони під-
писали дворічний контракт iз 
колишнім наставником «Шах-
таря» 74-річним румуном Мір-
чею Луческу. 
 Побачити на тренерсько-
му містку «Динамо» настав-
ника, котрий 12 років успіш-
но працював iз найпринципові-
шим суперником «біло-синіх»,   
ніхто не очікував. Динамівські 
ультрас такий крок братів Сур-
кісів узагалі розцінили як плю-
вок у душу динамівської сім’ї. 
У розмові з фанатами Ігор Сур-
кіс припустив, що, можливо, 
й помилився, умовивши Лу-
ческу стати біля керма «Дина-
мо», проте нагадав представни-
кам фангрупи, що румунський 
екснаставник «Шахтаря» один 
iз найуспішніших спеціалістів 
у Європі, а його прихід на тре-

нерський місток «біло-синіх» 
— це відповідь уболівальникам, 
котрі вимагали від динамівсь-
кого керівництва відмовити-
ся від тренерів iз динамівським 
минулим та запросити до Києва 
наставника-іноземця.
 При цьому Суркіс-молод-
ший заявив, що Луческу має 
приховану образу на «Шах-
тар», звідки його попросили в 
2016 році, тож прагнутиме до-
вести «гірникам», що даремно 
вони не захотіли продовжувати 
з ним співпрацю.
 А результату від румунсько-
го наставника очікуватимуть 
уже у вересні, коли для «біло-
синіх» розпочнеться кваліфі-
кація Ліги чемпіонів, бо саме 
він (швидкий успіх) убезпе-
чить Луческу та його робото-
давців від потужної критики 
та обструкції з боку динамівсь-
кого спільноти, де відверто не 
розуміють мотивів, які змуси-
ли братів Суркісів запросити 
Мірчу до Києва. Власне, остан-
нім вибором Луческу, котрий 
у попередні роки дуже скром-
но попрацював iз пітерським 
«Зенітом» та національною 
збірною Туреччини, не задово-
лені й у «Шахтарі». «Містери 

так не вчиняють», — заявив ге-
неральний директор «гірниць-
кого» клубу Сергій Палкін, ко-
ментуючи рішення румуна піс-
ля чотирьох років перерви змі-
нити помаранчевого-чорні на 
синьо-білі кольори.
 Щодо «Динамо» Луческу, 
то можливість показати швид-
кий результат у нього буде зов-
сім скоро. У вересні для «біло-
синіх» розпочнеться новий єв-
росезон, де їхнім суперником 
у третьому кваліфайн-раунді 
Суперліги буде хтось iз когор-
ти несіяних команд — «Вік-
торія» (Чехія), «Рапід» (Авс-
трія), ПАОК (Греція), «Алк-
мар» (Нідерланди), «Ренн» 
(Франція), «Локомотив» (Хор-
ватія). У разі ж успішного по-
долання цього етапу, котрий, 
до слова, складатиметься лише 
з одного матчу (15/16 вере-
сня), на динамівців у заключ-
ному раунді відбору чекатиме 
двоматчева дуель iз бельгійсь-
ким «Гентом» чи турецьким 
«Бешикташем». Без сумніву, 
саме вересневі здобутки багато 
в чому й визначатимуть май-
бутнє Луческу у великій дина-
мівській сім’ї, адже до кожної 
його невдачі критики ставити-

муться з особливим ентузіаз-
мом. 
 Поки ж Луческу займається 
формуванням свого тренерсько-
го штабу. Подейкують, що, як і 
в «Шахтарі», його першим по-
мічником буде молдовський 
спеціаліст Олександр Спірідон. 
Інші ж позиції у тренерському 
колективі «біло-синіх» займуть 
добре знайомі з динамівською 
«кухнею» постаті. Серед поміч-
ників румуна називають давньо-
го клубного тренера воротарів 
Михайла Михайлова, а також 
ексгравців «Динамо» Огнєна 
Вукоєвича та Олега Гусєва. Ос-

танні, вочевидь, слугуватимуть 
такими собі посередниками між 
головним тренером i футболіс-
тами (й, можливо, уболівальни-
ками), аби між ними не виника-
ло непотрібних непорозумiнь i 
конфліктів. 
 «Команда підтримала при-
значення Луческу й влаштує 
йому шанобливий прийом. 
Хотілося б, аби Луческу й «Ди-
намо» підтримали уболівальни-
ки, адже зараз для нас важли-
во спокійно працювати й зосе-
редитися на досягненні резуль-
татів», — зазначив голкіпер 
«біло-синіх» Денис Бойко. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Рівняння на результат
Прихід Мірчі Луческу на тренерський місток київського «Динамо» 
викликав шокову реакцію в частини вітчизняної футбольної спільноти

■

Ігор Суркіс та Мірча Луческу вважають, що з новим наставником 
у «Динамо» відродяться переможні традиції.
Фото пресслужби ФК «Динамо» (Київ).
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ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА

І в нас є клас!
Андрій Ярмоленко завершив АПЛ із 5 м’ячами, 
а Олександр Зінченко — з особистим рекордом

■

Андрій Ярмоленко забив п’ять голів у цьому сезоні АПЛ.
Фото з сайта: sport.24tv.ua

❙
❙

ТАБЛО

 Англія
 Прем’єр-ліга. 37-й тур. «Норвіч» — «Бернлі» — 0:2, «Борн-
мут» — «Саутгемптон» — 0:2, «Тоттенхем» — «Лестер» — 3:0 
(Джастін, 6 (у свої ворота); Г. Кейн, 37, 40), «Брайтон» — «Ньюкасл» 
— 0:0, «Шеффілд Юнайтед» — «Евертон» — 0:1, «Вулверхемп-
тон» — «Крістал Пелас» — 2:0, «Уотфорд» — «Манчестер Сіті» 
— 0:4 (Р. Стерлінг, 31, 41; Фоден, 63; Лапорт, 67; Зінченко («МС») — 
із 65 хв.), «Астон Вілла» — «Арсенал» — 1:0, «Манчестер Юнай-
тед» — «Вест Хем» — 1:1 (Грінвуд, 51 — Антоніо, 45 (пен.); Ярмолен-
ко («ВХ») — із 90+1 хв.), «Ліверпуль» — «Челсі» — 5:3 (Н. Кейта, 23; 
Александр-Арнольд, 38; Вейналдум, 43; Фірміно, 55; Окслейд-Чембер-
лен, 84 — Жиру, 45; Т. Абрахам, 61; Пулішич, 73).
 38-й тур. «Арсенал» — «Уотфорд» — 3:2, «Бернлі» — 
«Брайтон» — 1:2, «Челсі» — «Вулверхемптон» — 2:0 (Ма-
унт, 45+1; Жиру, 45+4), «Крістал Пелас» — «Тоттенхем» — 
1:1, «Евертон» — «Борнмут» — 1:3, «Лестер» — «Манчестер 
Юнайтед» — 0:2 (Б. Фернандеш, 71; Лінгард, 90+8), «Манчестер 
Сіті» — «Норвіч» — 5:0 (Габріел Жезус, 12; Де Брюйне, 45; 90; Р. 
Стерлінг, 80; Марез, 84), «Ньюкасл» — «Ліверпуль» — 1:3 (Гейл, 
1 — Ван Дейк, 39; Орігі, 59; Мане, 90), «Саутгемптон» — «Шеф-
філд Юнайтед» — 3:1, «Вест Хем» — «Астон Вілла» — 1:1 (Яр-
моленко («ВХ») — із 46 хв., гол).
 Підсумкове становище: «Ліверпуль» — 99, «Манчестер 
Сіті» — 81, «Манчестер Юнайтед», «Челсі» — 66, «Лестер» — 
62, «Тоттенхем», Вулверхемптон» — 59.
 Бомбардири: Варді («Лестер») — 23, Обамейянг («Арсенал»), 
Інгз («Саутгемптон») — 22.

 Італія
 Серія А. 35-й тур. «Аталанта» — «Болонья» — 1:0 (Муріель, 
63; Маліновський («А») — із 66 хв.), «Сассуоло» — «Мілан» — 
1:2, «Парма» — «Наполі» — 2:1, «Інтер» — «Фіорентина» — 0:0, 
«Лечче» — «Брешія» — 3:1 Шахов («Л») — із 46 хв.), «Самп-
дорія» — «Дженоа» — 1:2, «СПАЛ» — «Рома» — 1:6, «Торіно» 
— «Верона» — 1:1, «Удінезе» — «Ювентус» — 2:1 (Несторовс-
кі, 52; Фофана, 90+2 — Де Лігт, 42), «Лаціо» — «Кальярі» — 2:1 
(Мілінковіч-Савіч, 48; Іммобіле, 60 — Сімеоне, 45).
 36-й тур. «Мілан» — «Аталанта» — 1:1 (Чалханоглу, 14 — 
Д. Сапата, 34; Маліновський («А») — до 57 хв., нереалізований 
пенальті), «Брешія» — «Парма» — 1:2, «Дженоа» — «Інтер» — 
0:3 (Р. Лукаку, 34, 90+3; А. Санчес, 83), «Наполі» — «Сассуо-
ло» — 2:0, «Болонья» — «Лечче» — 3:2, «Верона» — «Лаціо» 
— 1:5 (Амрабат, 37 (пен.) — Іммобіле, 45 (пен.), 83, 90+4 (пен.); 
Мілінковіч-Савіч, 56; Х. Корреа, 63), «Кальярі» — «Удінезе» — 
0:1, «Рома» — «Фіорентина» — 2:1, «СПАЛ» — «Торіно» — 1:1, 
«Ювентус» — «Сампдорія» — 2:0 (Роналду, 45; Бернардескі, 67).
 Лідери: «Ювентус» — 83, «Інтер» — 76, «Аталанта», «Лаціо» 
— 75, «Рома» — 64, «Мілан» — 60.
 Бомбардир: Іммобіле ( «Лаціо») — 34.

 Франція 
 Кубок. Фінал. «ПСЖ» — «Сент-Етьєн» — 1:0 (Неймар, 14). ■

■
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«На майбутній чемпіонат «Сокіл» заявиться молодіжним складом. Так би мовити, 

ми замикаємо ланцюг у нашій шкільній системі. Фактично, команда, котра 
виступатиме в національному чемпіонаті, — це елемент, якого нам не вистачало».

Костянтин Симчук
директор ДЮСШ «Сокіл»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Участь у єврокубках справа 
не тільки престижна, а й вит-
ратна, аж надто для молодих, 
майже юних команд. Однак 
нові рубежі взагалі не лякають 
дебютанта елітного дивізіо-
ну ковалівський «Колос». Цей 
клуб має молодий, сповнений 
амбіцій менеджерський колек-
тив, який активно працює над 
тим, аби вже наступного сезо-
ну команда з Ковалівки вийш-
ла на євроарену.
 Паралельно з тим, як ко-
манда Руслана Костишина 
швидко обростала досвідом, 
граючи поєдинки ЧУ з коман-
дами першої шістки прем’єр-
ліги, в Ковалівці зводили но-
вий клубний стадіон, аби в но-
вому сезоні у «Колоса» вже 
була своя домашня арена. І 
нехай на ній місцева коман-
да зможе грати лише матчі 
кваліфікаційних раундів єв-
рокубків (для проведення поє-
динків вищого рангу Ковалів-
ці не вистачає прописаної рег-
ламентом УЄФА транспортної 
інфраструктури), підопічні 
Костишина наполегливо руха-
ються до окресленої 34-річним 
президентом клуба Андрієм 
Засухою єврокубкової мети.
 Після того, як «Колосу» в 
національному чемпіонаті вда-
лося протиснутися до учасни-
ків медального секстету, ко-
валівський клуб узяв цілес-
прямований курс на «плей-оф» 
УПЛ за місце в Лізі Європи. 
Не маючи реальної можли-
вості боротися за медалі чем-
піонату, команда Костиши-

на через матчі другої частини 
першості планомірно готува-
лася до міні-турніру за участі 
5-8 команд прем’єр-ліги. Як 

показала півфінальна дуель ко-
валівських футболістів iз кра-
щою командою другого секс-
тету — «Дніпром-1», «Колос» 

часу даремно не гаяв. Завдяки 
чотирьом голам, забитим на 
НСК «Олімпійський» у ворота 
підопічних Дмитра Михайлен-

ка, ковалівці зробили упевне-
ний крок до Ліги Європи. І не-
хай в обоймі Костишина в цьо-
му протистоянні були відсутні 
кілька основних виконавців, 
добре відрегульована настав-
ником командна гра — без ак-
центу на прізвища виконавців 
— забезпечила «Колосу» необ-
хідний результат.
 А у вирішальному матчі 
«плей-оф» на «Колос» очікує 
зустріч iз «Маріуполем», який 
несподівано вибив iз перегонів 
за «лігоєвропейську» путівку 
їхнього рейтинг-фаворита й 29 
липня приїде до столиці на по-
бачення з ковалівською коман-
дою. З огляду на те, яким чи-
ном «Олександрія» дозволила 
приазовським футболістам за-
бити переможний м’яч,  мож-
на припустити, що підопічним 
Володимира Шарана просто 
не вистачило сил на додатко-
ву частину сезону. Вочевидь і 
в матчі «Колоса» та «Маріупо-
ля» сильнішою стане та коман-
да, котра в кращій фізичній та 
психологічній формі підійде до 
фінальної дуелі за перепустку 
на міжнародну арену. Щоправ-
да, буде у ковалівців, які висту-
патимуть господарями поєдин-
ку, додаткова перевага. Як і в 
поєдинку проти «Дніпра-1», 
підтримуватимуть їх кілька 
тисяч уболівальників. ■

Інф. «УМ»

 Через пандемію коронавіру-
су завершувати один та розпо-
чинати інший сезон в українсь-
кому хокеї будуть в один час. З 
початком осені четвірка команд 
— «Донбас» і «Дніпро» та «Кре-
менчук» із «Білим барсом» — 
візьметься за догравання чем-
піонату країни 2019/2020 років, 
який перервався у березні одра-
зу після визначення півфіналь-
них пар. У другій половині вере-
сня з’ясується переможець чем-
піонських перегонів. А згодом, 
за кілька днів після коронації 
чемпіона — 30 вересня, — вже 
розпочнеться новий регулярний 
сезон.
 Українська хокейна ліга 
нещодавно розпочала форму-
вати склад учасників наступ-
ної першості, котра може дещо 
розширити своє географічне 
представництво. Очікується, 
що, окрім шістки учасників 
ЧУ-2019/2020, на старт май-
бутнього турніру гарантова-
но вийдуть іще два колекти-
ви. З’явитися в новому сезоні 
УХЛ можуть команди з Дніп-
ра, Кривого Рогу, Одеси, Києва 
та Маріуполя. Однак хто кон-
кретно з новачків наважиться 
піти в бій, стане зрозуміло зго-
дом. Приміром, на Приазов’ї 
за підтримки президента ХК 
«Донбас» Бориса Колесни-
кова активно ведеться спору-
дження льодової арени, тож 
одним із дебютантів наступно-
го ЧУ може бути маріупольсь-
кий клуб.
 Інший колектив, де активно 
працюють над виходом на вели-
кий лід, — це столичний «Со-
кіл». Із різних боків доклада-
ють зусиль для його реанімації. 
Однак поки, за словами дирек-

тора ДЮСШ «Сокіл», колиш-
нього кіпера столичного клубу 
Костянтина Симчука, говорити 
про відродження легендарно-
го клубу зарано. «На майбутній 
чемпіонат «соколи» заявлять-
ся молодіжним складом. Так би 

мовити, ми замикаємо ланцюг 
у нашій шкільній системі. Фак-
тично, команда, котра виступа-
тиме в національному чемпіо-
наті, — це елемент, якого нам 
не вистачало», — розповів Сим-
чук. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Командна робота
Останню від України путівку до Ліги Європи 
на НСК «Олімпійський» розіграють «Колос» i «Маріуполь»

■ ТАБЛО

 «Плей-оф» УПЛ за путівку до 
Ліги Європи. Півфінали. «Колос» — 
«Дніпро-1» — 4:1, «Олександрія» — 
«Маріуполь» — 1:2.

■

Завдяки злагодженим командним діям «Колос» вибив «Дніпро-1» із розіграшу за єврокубкову путівку.
Фото пресслужби ФК «Колос».

❙
❙

 Дозвольте просте припущення: 
якщо команда прагне путівки до єв-
рокубків, її очільники знають — на-
віщо? Для квартету учасників «сти-
ків» за найостанніший від України 
мандат усе більш-менш зрозуміло. 
Хоч ти в таблиці сьомий, хоч п’ятий, 
а саме квиток до футбольної Ліги Єв-
ропи переконує — сезон прожито не-
даремно. Тому від результатів субот-
ніх поєдинків свідомо абстрагуюся.
 Зовсім інакше сприймаються де-
які подробиці заключного календар-
ного туру УПЛ. Щось невловиме під-
казує — хтось пішов на компроміс і 
обмежився мінімумом, а хтось вдо-
вольнився появою в менш рейтинго-
вому турнірі з надією заробити біль-
ше, ніж у разі швидкого вильоту доро-
гою до Ліги чемпіонів. Повторюся: всі 
версії суто авторські.
 Адже що спиняло «Десну» від зух-
валості в матчі з луганцями, яка здатна 
була принести й прописку в груповому 
раунді ЛЄ, й, власне, медалі? Здаєть-
ся, не помиляюся: в доробку чернігів-
ців (якщо осягнути всі роки) було хіба 
що «срібло» української зони другої 
ліги СРСР-1982. Теж пристойний рубіж, 
коли зважити на інших володарів дру-
гого місця (а зон, до речі, дев’ять), типу 
«Ростсільмашу», казанського «Рубі-
на» чи ферганського «Нафтовика». А 
тут 90 хвилин, і ти переписуєш історію. 
Та ба, чудова команда Олександра Ря-
боконя, якій уже другий рік симпати-
зую, видає безвиграшну триматчеву 
серію на фініші.

 Неготовність у деснянців влас-
ного стадіону до елітних євробаталій 
— таке припущення чую, але не під-
тримую. «Зоря» поготів змушена вже 
стільки часу грати в приймах. І навіть 
якби УЄФА не погодився на запорізь-
ку арену під ЛЧ, то поїхали б до сусід-
нього Дніпра. Парубки Віктора Скрип-
ника вперто стерегли 1:1 на табло, й ку-
медного «гірчичника» хапнув воротар 
Микита Шевченко — затягування часу. 
Тут єдине — пан Віктор та підопіч-
ні уникали випадкового другого гола, 
а «синиця в руках» — це, швидше за 
все, ті ж варіанти в ЛЄ, як і для невда-
хи кваліфікації ЛЧ. Тобто група...
 Ну й зовсім не повірю, що суперни-
ки на полі «Славутич-арени» не віда-
ли, що в столиці динамівці за 0:1 про-
ти «Колоса» привозять собі ще й пе-
нальті. Проте бонус «на завтра» ніхто 
не переглядав. Хотілося б сподіватися, 
що не було тут ні букмекерської багато-
ходівки, ні розподілу дивідендів на се-
зон прийдешній.
 Інакше дуже незатишно, панове! 
■

ПОГЛЯД

Бонус «за появу»
Євген КАРЕЛЬСЬКИЙ, 
заслужений працівник фізичної 
культури та спорту України

■

Молоді «соколята» готуються до виступів у національному чемпіонаті.
Фото зі сторінки «Сокола» у «Фейсбуці».

❙
❙

ХОКЕЙ

Замикаючи ланцюг
Після тривалого перебування в небутті 
на старт нового чемпіонату країни 
може вийти 
київський «Сокіл»

■



КАЛЕЙДОСКОПВІВТОРОК, 28 ЛИПНЯ 202016

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №67■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефони редакції: 044-361-62-61;

з мобільного: 094-926-32-61

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

454-84-41

sale_umoloda@ukr.net

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009067

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 326 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

у вівторок, середу, 
п’ятницю—суботу (спільний номер)

Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

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

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

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +14…+19

 +23…+28

Північ +15…+20

 +30…+35

Центр +15…+20

 +30…+35

Схід +14…+19

 +30…+35

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +17…+22

 +30…+35

 Теща за обідом:
 — Фімочко, добавки не хочете?
 — Звичайно, мамо.
 — Це добре, що не хочете.

* * *
 — Додіку, ти любиш тещу біль-
ше, ніж дружину, чому?
 — Вона відразу була проти цьо-
го весілля.

* * *
 — За що ви потрапили до 
в’язниці?
 — За хабар.
 — А за що вас так швидко випус-
тили?
 — А як ви думаєте?

* * *
 — У вас алібі є?

 — А що це таке?
 — Ну, бачив вас хтось під час 
убивства?
 — Слава Богу, ні.

* * *
 — У кінотеатрі блондинка підхо-
дить до каси і купує квиток.
 Касир їй каже:
 — Ви берете вже четвертий кви-
ток.
 — Я ж не винна, що біля входу в 
зал якась жінка рве мої квитки.

* * *
 — Як ваші нові сусіди? Ви вже 
познайомилися?
 — Ще ні. Я ними особливо не ці-
кавилася, знаю тільки, що в неї два 
коханцi, а він має три судимості.

Духовна велич i підприємницький хист
Відколи Андрей  Шептицький був главою церкви, в Галичині без упину змінювалася влада: австрійська, 
російська, українська, польська, радянська, німецька

По горизонталі:
 1. «Японська вишня», цвітін-
ня якої є в Японії національним свя-
том. 4. «Водій» літака. 7. Карпатсь-
ка назва рушниці. 8. Давньоруська 
назва чоловіка, коханого. 10. Чесь-
кий письменник-абсурдист, автор ро-
манів «Замок» та «Процес». 11. До-
машній чортик, якого можна було «ви-
сидіти», носячи яйце під пахвою. 12. 
Почесна охорона, сторожа. 15. «Дім» 
для рибок. 18. Форма жіночого взуття, 
коли каблук і підошва складають єди-
не ціле. 20. Президент Палестини. 23. 
Гормон, нестача якого викликає діа-
бет. 25. Екзотичний птах із великим 
жовтим дзьобом. 26. Річка, ліва при-
тока річки Москва. 27. «...-Керіб», ос-
танній фільм Сергія Параджанова. 28. 
Прізвисько Анни Фірлінг, героїні п’єси 
Бертольда Брехта про долю маркітан-
ки під час Тридцятилітньої війни в XVII 
столітті. 29. Хімічні речовини, які ще 
називають парафінами.
По вертикалі:
 1. Героїня повісті Миколи Гого-
ля «Ніч перед Різдвом», мати коваля 
Вакули. 2. Кульмінаційна частина кон-
церту чи музичного твору. 3. Людина, 
яка бере участь у громадському житті, 
проявляє ініціативу. 4. Російське місто, 
звідки на Донбасі в 2014-му з’явилися 
«заблукалі» десантники. 5. Легенда 

французького балету родом із Києва. 
6. Жіноча прикраса на голову, схожа 
на діадему, яка одягається у винятково 
урочистих випадках. 9. Річковий гри-
зун, із хутра якого були модними шапки. 
13. Втрата пам’яті. 14. Фокус ілюзіоніс-
та. 16. Сільський будинок культури. 17. 
Лабораторний скляний циліндр для 
вимірювання рідини. 19. Давньорим-
ські літописи. 20. Пам’ятник антично-
го мистецтва, стиль тих часів. 21. Му-
зичний знак, що скасовує бемоль або 
дієз, відновлюючи основне звучання 
ноти. 22. Прісний силос, який виготов-
ляють із пров’ялених трав. 24. Десерт 
на основі меду, солодкої горіхової маси 
та яєчного білка. ■

Кросворд №65
від 21 липня

Дара ГАВАРРА

 Усі ті, хто вже переглянув три сезони 
мегапопулярного серіалу «Корона», з не-
терпінням очікують наступних, проте жит-
тя вносить свої корективи. Так, роботу над 
5-м сезоном, який уже запустили у вироб-
ництво, доведеться відкласти до червня 
наступного року, а вихід його планують на 
2022-й. Це пов’язано не лише з пандемією, 
а й із паузою, що запланували на стримін-
говому сервісі.
 А от 4-й сезон усі прихильники цього 
колективного байопіку (адже йдеться про 
життєві перипетії усіх членів британської 
королівської родини) зможуть перегляну-
ти вже наприкінці цього року. Окрім уже 
відомих за попереднім сезоном виконавців 
ролей королеви Єлизавети — оскароносної 
Олівії Колман, принца Чарльза — Джона 
О’Коннора та сестри королеви Маргарет — 
Хелен Бонем Картер, з’явиться і новий пер-
сонаж — принцеса Діана. Її у серіалі зіграє 
молода британська актриса Емма Коррін, 
якій 23 роки, приблизно як і принцесі в той 
час, про який ідеться в серіалі. 
 «Емма — блискучий талант, який відра-

зу підкорив нас, 
коли вона прийшла 
на роль Діани Спен-
сер. Поряд із не-
винністю і красою 
молодої Діани, в 
неї також є склад-
ність і надлиш-
ковість, щоб зобра-
зити не звичайну жін-
ку, яка перетворилась 
із анонімного підлітка в 
найзнаковішу жінку свого 
покоління», — заявив тво-
рець телешоу Пітер Мор-
ган.
 Нагадаємо, серіал 
«Корона», який уже 
встиг стати культо-
вим, знятий для ком-
панії Netflix, має дуже 
високі рейтинги не 
лише у глядачів, а й серед 
кінокритиків, отримав 
премії «Еммі», «Золотий 
глобус» та BAFTA. ■ 

Варка ВОНСОВИЧ

 «Трапилось диво — 
друг урятував друга!» — 
цей заяложений вираз ви, 
мабуть, не раз чули, про-
те сприймали це як жарт 
або й сарказм, ніби такого 
взагалі трапитися не може 
в принципі. Проте...
 Том Кук, житель 
штату Вісконсін, що в 
США, виграв у лотереї 
Powerball 22 мільйони 
доларів. Зрештою, нічого 
дивного в тому, що грома-
дяни Сполучених Штатів 
іноді виграють неймовір-
ні, як для наших обива-
телів, суми в лотерею, не-
має, проте здивувала гро-
мадськість інша новина 

— щасливчик вирішив 
віддати половину вигра-
шу своєму другу — Джо 
Фіні, з яким він товари-
шує все життя. Вияв-
ляється, приятелі понад 
30 років тому заприсяг-
лися поділитися вигра-
шем, якщо кому-небудь 
із них пощастить. І ось 
такий чарівний білет ви-
тягнув Том. Здавалося 
б, радій і насолоджуй-

ся життям, проте, як ка-
жуть, договір дорожчий 
за гроші, тому пан Кук, 
якому в червні цього року 
посміхнулася доля, зате-
лефонував другові і пові-
домив радісну звістку.
 Що цікаво, домов-
леність між друзями 
була усною і скріпленою 
лише рукостисканням, 
тому Джо Фіні був зди-
вований і втішений та-

ким вчинком Тома. Те-
пер, після відрахування 
усіх податків та умов от-
римання усієї суми одра-
зу, приятелі одержать на 
руки по 5,7 млн доларів. 
Що робити з таким ба-
гатством, жоден із них ще 
не знає, але обоє заявили, 
що полишать працювати. 
Та й то правда, адже по-
трібен час обмізкувати, 
куди подіти виграш... ■

ДИВА ТРАПЛЯЮТЬСЯ

Договір дорожчий за гроші
Американець розділив свій джекпот із другом

■

СІНЕМА

«Короні» завадила 
корона. Вірусна
Зате в новому сезоні з’явиться принцеса Діана

■

Емма Коррін.❙

29 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiд-
ний, 7-12 м/с. Температура вночi +18...+20, удень +31...+33.

Миргород: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +32...+34.
Вінниця: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +32...+34.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +32...+34.

27 липня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 23-26 градусiв, у Дніпрі біля Києва — 20.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний помiр-
ний дощ. Трускавець: уночi +14...+16, удень +25...+27. Мор-
шин: уночi +14...+16, удень +25...+27.
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