Головою в мур тиранії
Олександр Лукашенко
розбудував кругову
систему захисту від
гніву власного народу

Широкий вибір газу Двічі номінований на Нобелівську
Ринок газу означає, що
премію

» стор. 5

споживачі самі обиратимуть
собі постачальника.
Саме паливо при цьому
подорожчає: принаймні у
зимовий період

За що Івана Драча «пішли»
з університету, коли «гора
Чернеча стала на коліна»,
і що воно в біса за
«сива печаль Козерога»
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» стор. 12—13
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,600 грн
1 € = 32,465 грн
1 рос. руб. = 0,374 грн

«Нам такий «мир»
не потрібний»
Чим небезпечні «компроміси за будь-яку ціну»: відкритий лист
Леонідові Кравчуку від переселенки з Донбасу » стор.6—7

❙ На умовах колаборантів вимушені переселенці ніколи не повернуться на рідну землю — новий очільник ТКГ має це пам’ятати.
❙ Фото з сайта ua.today.

Здав Україну раз,
здам — і вдруге
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«Уночі невідома особа підпалила мій автомобіль — Тесла S. Оскільки це лише
черговий момент у низцi кримінальних справ проти мене та моїх друзів і чорнушних
хвиль у ЗМІ, розцінюю це як погрозу від влади».

Андрій Богдан
ексглава офісу президента України

■ «КРИМНАШ»

■ НА ФРОНТІ

Без права
на захист

Рух назустріч по команді Кремля?

Фігуранти справи «Хізб
ут-Тахрір» заявили відвід
складу російського суду

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Ірина КИРПА
У понеділок, 10 серпня, після того
як судді Південного окружного військового суду в російському Ростові-наДону відмовилися прийняти показання свідків захисту, політв’язні Едем
Смаїлов i Сервер Мустафаєв зважилися
заявити про відвід усьому складу російського суду. Як повідомляє «Кримська
солідарність», фігуранти другої Бахчисарайської справи два роки поспіль перебувають у місцях позбавлення волі
попри те, що досі жодних доказів їхньої провини суд не зміг надати.
«Я розглядаю це як тиск та відмову в праві на захист, — заявив Едем
Смаїлов — один з арештованих у рамках сфабрикованої справи. — Суд просто позбавив права голосу одразу вісім
осіб, а також їхнiх захисників, тому не
має законного права продовжувати засідання».
Відомо, що Південний окружний
військовий суд відмовив фігурантам
другої Бахчисарайської справи «Хізб
ут-Тахрір» Едему Смаїлову та Серверу
Мустафаєву у відводі складу без виходу до радчої кімнати. Наразі оголошено перерву, розгляд резонансної справи продовжать після 11 серпня.
Раніше суд продовжив термін утримання під вартою для всіх фігурантів
згаданої справи. Вони перебуватимуть
у слідчому ізоляторі до 12 листопада.
Нагадаємо, що масові обшуки в будинках кримських татар у місті Бахчисарай закінчилися арештом шести
чоловік ще в жовтні 2017 року. Співробітники ФСБ кинули тоді за ґрати
Марлена Асанова, Сейрана Салієва,
Тимура Ібрагімова, Мемета Белялова,
Ернес Аметова та Сервера Зекірьяєва,
інкримінувавши їм участь у забороненої на теріторії Росії та анексованого
Криму організації «Хізб ут-Тахрір».
Чоловікам висунули звинувачення за
статтею 205.5 КК РФ («Участь у діяльності організації, яка відповідно до законодавства Російської Федерації визнана терористичною»).
Через кiлька місяців після цих
драматичних подій російські силовики знову провели обшуки в будинках
активістів громадського об’єднання
«Кримська солідарність». Тодi затримали кримчан Сервера Мустафаєва та
Едема Смаїлова, яких також звинуватили в участі забороненої на території
Російської Федерації організації.
Через рік незаконного арешту проти вісьмох фігурантів резонансної Бахчисарайської справи порушили чергову фейкову кримінальну справу за
статтею 278 КК РФ («Насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади»). Причому двом
політв’язням — Тимуру Ібрагімову та
Мемету Белялову — звинувачення посилили, інкримінувавши їм заснування діяльності терористичної організації.
Тим часом представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» вважають своєю
місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але
відкидають терористичні методи досягнення цього й нарікають, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії та на території окупованого
у 2014 році Криму. ■

У перерві між пострілюванням на Донбасі росіяни бомблять інформаційне поле
Протягом минулої доби ситуація у
районі проведення Операції Об’єднаних
сил залишалася загалом стабільною.
Збройні формування Російської Федерації, їхні найманці та посіпаки знову
порушили мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Красногорівки.
Серед особового складу Об’єднаних
сил бойових втрат та поранень немає.
Телеграм-канал «Вольнодумець»,
посилаючись на свої джерела на окупованій території, пише, що там режим
тиші повністю координується російськими кураторами: «Всі чекають команд
iз Москви, ніяких суттєвих змін у військах не відбувається». На думку авторів «Вольнодумця», РФ ретельно моніторить наш інформаційний простір. Як
тільки Леонід Кравчук став керівником тристоронньої контактної групи, в

ефірі телепрограмі «Пульс» він сказав,
що «для досягнення миру на Донбасі
необхідно зрозуміти бажання людей,
які живуть на окупованих територіях»,
а для розведення військ — бути впевненим, що і сторона противника готова до таких дій, тому що це «рух назустріч». У відповідь на його слова медіа
на окупованій території почали транслюватися тези на кшталт: «якщо ви
хочете почути нашу думку, то наше бажання — бути в Росії». Хоча в приватних розмовах мешканці окупованих
регіонів висловлюються не так однозначно. І проблема навіть не в позиції
бойовиків, які вбивали навіть за синьожовту стрічку, а саме в позиції Кремля.
«Вольнодумець» наводить цитату політолога Якова Кедмі каналу Iton-TV:
«Проблема Донбасу полягає в тому, що
вона стосується всієї території України, а не лише її південного сходу». На
думку політолога, приєднання Донбасу

буде означати, що «Москва махнула рукою на всю Україну та її російськомовне населення, кинувши напризволяще
на поталу українським націоналістам.
Тому такий сценарій не буде реалізовано. Тобто Путіну потрібна вся Україна, і ця позиція з 2014 року не змінилася».
Тож Об’єднані сили не дрімають. За
інформацією штабу оперативно-тактичного угруповання, в районі відведення
підтримують бойову готовність, відточуючи бойові навички у районах відведення. Військовослужбовці тренуються у складі підрозділів, демонструючи вміння у вправності зайняття вогневих позицій, точності наведення, зміні
дальності та напрямку стрільб, успішному відпрацюванні часових показників.
Під час тренувань основну увагу приділяють саме останньому пункту — якомога швидшому та якісному виконанню
необхідних нормативів. ■

■ ЗНАЙ НАШИХ

Ірина КИРПА
Курсантка Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова
приїхала в Херсон, щоб зіграти весілля
з коханою людиною. Їхні почуття спалахнули ще три роки тому, коли молоді
лише починали навчання в одній групі.
Хлопцеві сподобалася південна красуня, він вибрав дівчину, яка щиро розділяла його інтереси та погляди на життя. Любов стимулювала і Дарину Каліберду: через рік після знайомства з коханим вона виборола право отримувати
президентську стипендію як одна з найкращих вихованок військового інституту.
Дівчина визнає, що їй подобається
носити військову форму, попри те, що
у своїй родині вона перша зважилася
пов’язати своє життя з армією.
«Усі поневіряння військової служби
переношу нарівні з чоловіками, — розповідає Дарина Каліберда. — Кар’єра
військового дає багато перспектив у
майбутньому. Можна служити в частині, можна розвиватися, їздити за
кордон на курси підготовки».
За словами дівчини, це чудово, що
сучасні реалії української армії дають
можливість дівчатам опановувати військові спеціальності. Вона відчуває
гордість, що з 200 вихованців Житомирського військового інституту одразу 27 дівчат отримують знання в області військової справи.
Дарина Каліберда народилася в
робітничій родині: батько працював
на залізниці, але був змушений піти на
пенсію через інвалідність, а мати все
життя пропрацювала кравчинею. Дівчина спортивна, а її струнка фігура та
гнучкий стан — підсумок багаторічних
тренувань: iз десяти шкільних років
дев’ять займалася народними танцями.
З танцювальним колективом «Едельвейс» вона об’їхала майже всю Україну, виступали навіть у Туреччині.

З армії — на весілля
Пару днів відпустки, щоб вийти заміж, отримала
військовослужбовець Дарина Каліберда

❙ Дарина Каліберда: «Якщо Батьківщину не захищатимуть хлопці, її захищатиму я!».
Життєва позиція Дарини щодо необхідності захищати рідну країну від окупантів сформувалася ще у 2014 році,
коли почалася збройна агресія Росії.
Дівчина на той час iще лише навчалася у 9-му класі, але щодня з тривогою стежила за новинами та подіями на
Донбасі. Адже серед друзів її рідних i
близьких були чоловіки, які пройшли
горнило війни. Саме вони багато розповідали про свою службу та кровопролитні бої за цілісність нашої країни.

Тому, слухаючи розмови однокласників про те, що від армії треба «косити», Дарина щиро обурювалася, адже
була впевнена: захист Батьківщини —
святий обов’язок кожного нормального чоловіка. «Якщо вони цього не зроблять, то це зроблю я!» — принцип iще
зі шкільних років.
Відтак цілком можливо, що її молода сім’я стане засновником офіцерської
династії, обравши для себе шлях захисників України. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Звідки взяти мільярди
для Донбасу?
Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що
для реінтеграції окупованої Росією
частини Донбасу потрібно близько
десяти мільярдів доларів. Про це
йшлося в ефірі «Радіо «Свобода».
«Попередня оцінка — це близько 10 мільярдів доларів, які будуть потрібні для відновлення непідконтрольної території. Йдеться

про 5-7 відсотків нашого ВВП», —
вважає Устенко. На думку радника президента, необхідно створити спеціальний фонд, у тому числі
й на гроші донорів, аби відновлювати тимчасово окуповані території
ще й після їх реінтеграції.

Поневіряння «Мотор Січі»
Антимонопольний комітет розглядає чотири справи, у рамках
яких досліджується вплив транзак-

цій стратегічного підприємства на
стан конкуренції на задіяних товарних ринках. Зокрема, про авіаційні
двигуни для літаків i вертольотів,
їх технічне обслуговування та ремонт. «Попри те, що покупець акцій
ПАТ «Мотор Січ» відкликав заяви
про надання дозволу на концентрації, АМКУ продовжує досліджувати
набуття акцій ПАТ «Мотор Січ» без
отримання дозволу АМКУ, розпочате за власною ініціативою», —

заявили у відомстві.
У межах повноважень АМКУ
буде проведено оцінку продажу
стратегічного підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.
За результатами проведеної
перевірки, в разі виявлення порушень, обіцяють ужити жорстких
заходів реагування відповідно до
чинного законодавства, зазначили
в АМКУ.
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■ МЕРЕЖІ

Мобільний тандем
«Київстар» та «Vodafone Україна» в парі
удосконалюють можливості зв’язку
Оксана СОВА
В Україні побільшало місцинок з якісним мобільним
зв’язком: як повідомила пресслужба Міністерства цифрової
трансформації, на початок серпня до мережі 4G вже підключено
17 тисяч 585 населених пунктів.
Із них тільки впродовж липня додалося майже дві тисячі. Понад
434 тисячі українців отримали
4G-зв’язок уперше.
Мобільні оператори вдало провели першу чергу перерозподілу
частот, домовились про спільне
використання обладнання та почали надавати послуги. Нинішнього літа вони розпочали побудову мереж 4G у діапазоні 900
МГц із західних областей. Ско-

ристатись такими послугами вже
можна в Закарпатській, ІваноФранківській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській областях. А найближчим часом підключатимуть ще
чотири області: Чернівецьку,
Хмельницьку, Житомирську та
Вінницьку. До кінця року підключення по черзі охопить Одеську, Київську, Черкаську, Миколаївську, Кіровоградську, Полтавську, Чернігівську, Сумську,
Дніпропетровську, Херсонську,
Харківську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.
Як відомо, у липні найпопулярніші вітчизняні оператори,
«Київстар» та «Vodafone Україна», підписали Меморандум про
наміри спільного використання

телекомунікаційної інфраструктури, аби прискорити розгортання мереж 4G у селах та на дорогах. Від кооперації при використанні мобільних мереж очікували, в першу чергу, можливості
прискорити надання доступу до
послуг 4G/LTE абонентам у малонаселених районах при збереженні запланованих обсягів
інвестицій. Меморандум лишили відкритим для всіх гравців,
які захочуть розвивати нові мобільні технології на взаємовигідних умовах. Оператори планують
розпочати практичну реалізацію
Меморандуму в листопаді-грудні 2020 року, після погодження
проєкту в державних органах.
Із 2015 року компанії Київстар
та Vodafone Україна сукупно інвестували у розвиток технологій
3G та LTE/4G понад 50 млрд грн.
Відповідно до указу президента «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного інтернету», мобільні оператори повинні протягом кількох найближчих років забезпечити зв’язком
4G населені пункти з кількістю
населення від 2000 людей та основні автодороги. ■

■ ІНВЕСТИЦІЇ

Землеробські протоміста:
історія світових цінностей
Німецькі меценати ініціювали відновлення
заповідника «Трипільська культура»
Людмила НІКІТЕНКО
Більше 20 мільйонів гривень
вкладуть німецькі меценати у
реконструкцію історико-культурного заповідника «Трипільська культура», який міститься
на Черкащині, в селі Легедзине
Тальнівського району. Як повідомили в Черкаській ОДА, угоду про співпрацю між заповідником, облдержадміністрацією,
головою правління «ПроКредит
Банк» Віктором Пономаренком
та фірмою «Капарол» щойно
підписали у Легедзиному.
За словами директора історико-культурного заповідника Владислава Чабанюка, заповідник працює вже 18 років.
Під музей переобладнали старе приміщення ФАПу. У 20062007 роках будівлю частково реконструювали. Відтоді інших
робіт не проводили, втім фонди
постійно розширювали. Із часу
заснування тут зібрали одну з
найбільших колекцій артефактів трипільської культури: більше 80 тисяч одиниць зберігання
з майже 60 поселень України.
«Черкащина дуже багата на
історико-культурну спадщину, Трипільська культура наразі тут — найдавніший, досить потужний археологічний
культурний пласт. До складу
заповідника входять найбільші поселення, які є у світі і які
розташовані саме на території
Уманського, Звенигородського
та Тальнівського районів», —
наголошує пан Владислав.
За його словами, на території
Черкащини є два величезних поселення трипільців: у селі Майданець, площею 350 гектарів, та
Тальянках — 450 гектарів. Вони
отримали назву протоміста, там
постійно проводяться розкопки
та наукові дослідження впродовж багатьох років.
«Заповідник «Трипільска
культура» має стати осередком
популяризації
трипільської
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■ ЕЛЕКТРОКАЗУС

Поклали Bolt
на муніципалітет
Кличко закликав парламент врегулювати
законодавство для руху електросамокатів
Тарас ЗДОРОВИЛО
У Європейських містах електросамокати зараз — дуже популярний вид транспорту. Наприклад, у Берліні по спеціальних доріжках безперервно снують самокати та велосипеди.
Здавалося б, і нам пора перейняти цей досвід, розвантаживши міський транспорт, але… маємо лише черговий скандал.
Ідеться про незаконність дій компанії Bolt, яка без погодження з муніципалітетом столиці розмістила пункти прокату електросамокатів у Києві. Столичний мер Віталій Кличко, який
загалом пропагує здорове пересування містом, відреагував на
таку зухвалість, висловивши справедливе обурення у «Фейсбуці». Адже рух такого виду транспорту досі не врегульований чинним законодавством України. Тому невирішеними залишаються питання, де саме мають їздити такі засоби пересування (по дорозі, тротуарами чи по велосипедних доріжках) i
за якими правилами (швидкість, світлові позначення, з якого
віку «водії» можуть керувати електросамокатом). Зауваження
мера столиці резонні, адже йдеться про безпеку руху, здоров’я
та життя всіх його учасників — як тих, хто на самокатах, так
і автомобілістів, велосипедистів, мотоциклістів та пішоходів.
Кличко зрозумілою мовою пояснив, чому діяльність компаній у наданні послуг iз прокату має бути узгоджена з містом.
Адже пункти прокату (місця, де можна взяти або залишити
електросамокат) розташовані на території конгломерату, і не
може будь-хто прийти та просто за бажанням надавати послуги, за які не несе жодної відповідальності. Бо про який порядок і правопорядок можна тоді говорити й чому одні повинні
працювати за правилами, а інші — ні?
Мер наголосив: врегулювати всі ці питання має законодавство України про дорожній рух. «Я офіційно звертаюся до депутатів Верховної Ради — розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух. І
визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах. А компанію Bolt закликаю працювати винятково в правовому полі й усвідомлювати відповідальність за
законність і безпеку послуг, що вона надає», — написав очільник столиці.
Безсумнівно, реалізацію послуг екологічного транспорту
в наших загазованих містах із задоволенням підтримають не
лише кияни. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Економіка падає

❙ Офіційне підписання угоди дало старт реконструкції приміщення
❙ історико-культурного заповідника «Трипільська культура».
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.
культури не лише в Україні, а
й у світі», — переконаний голова Черкаської ОДА Роман Боднар. І впевнений, що осучаснене приміщення, облаштована
територія, дійсно цікавий музейний та науковий комплекс
допоможуть у цьому. Підтримати заповідник фінансово зголосилися меценати з Німеччини. Вони інвестують сюди понад 20 мільйонів гривень. Проєкт розрахований на два роки.
«Вражає унікальність, сила,
світова важливість цього місця.
А ще — неоціненність пам’ятки,
бо бюрократичні коловороти
тривалий час не дозволяли реконструювати
приміщення.
Зараз же тут стрімко ведуться
будівельні роботи», — наголошує голова Черкаської ОДА.
Лише вдумайтеся: Трипільська культура — це перша землеробська культура світу. Тут,
на Черкащині, найдавніші протоміста на території всієї Європи, їм більше 5 тисяч років. Із

19 протоміст на Черкащині —
18!
Наразі пам’ятки заповідника подані на включення до складу об’єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. «Захоплююся роботою керівника
заповідника Владислава Чабанюка, нинішня подія і успіх
закладу — його заслуга. Зараз
у музеї утеплюють приміщення, облаштовують систему водопостачання та каналізації,
замінюють систему опалення.
У 2021-му продовжать ремонт
підвального приміщення, монтаж експозиційного музейного
обладнання, створять музейну
кінозалу, благоустрій території
та автостоянки», — розповідає
Роман Боднар.
Наступний
обов’язковий
крок — промоція. Бо треба
більше розповідати про такі українські скарби. Черкащина має
посісти чільне місце у загальнодержавній програмі #Мандруй_
Україною. ■

У 2020 році падіння ВВП України становитиме 6 відсотків замість очікуваних ще у квітні 4,2 відсотка. Про це йдеться у консенсус-прогнозі Мінекономіки про вплив коронавірусу на економіку і суспільство. Україна наразі демонструє глибше падіння, ніж світова економіка. Характер відновлення, на думку
фахівців Мінекономіки, залежатиме від наявних карантинних заходів, а також посилених в умовах «адаптивного карантину», які матимуть негативний
вплив на економіку країни, внаслідок чого відновлення буде повільним. «Усі
елементи попиту покажуть негативну динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій, яке поглибилося до 20,3% з 14,8% у попередньому консенсуспрогнозі. Бюджетне стимулювання, введене для підтримки попиту населення і пом’якшення негативних наслідків, викликаних карантинними заходами,
зросте, що в умовах скорочення доходів спричинить істотне зростання дефіциту бюджету до 5,6% ВВП», — констатували у Мінекономіки. Водночас прогноз відскоку в 2021 році після падіння у 2020 покращився до 3,2%. Валовий
внутрішній продукт України в першій половині 2020 року тим часом скоротився на 6,5% проти аналогічного періоду 2019 року. У другому кварталі падіння
становило 11%, що менше, ніж очікувалося раніше (14%). Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства прогнозує зростання ВВП
у 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.

Видурили приміщення поліції
На підставі підроблених документів шахраї привласнили... кімнату дільничних інспекторів у Дарницькому районі столиці. Як повідомила пресслужба прокуратури міста Києва, вартість нежитлового приміщення площею майже 90 кв.м. оцінюють у 3 мільйони гривень. Прокуратура встановила, що ділки підробили свідоцтво про право власності та незаконно заволоділи комунальним майном, що перебуває у власності Дарницького управління поліції
ГУ НП у місті Київ. Наразі місцева прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столиці майно, визнавши недійсними правочин та скасувавши державну реєстрацію прав власності. На приміщення поліції накладено
арешт, встановлюються особи, причетні до вчинення злочину.

Зупинки відновили
Укрзалізниця переглянула власні рішення ігнорувати деякі вузлові станції
через ризик стати додатковим розповсюджувачем вірусу. «Скучили за Тернополем i Луцьком? Маємо гарні новини для вас. У зв’язку з послабленням карантинних заходів Укрзалізниця відновила зупинку поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі. Список поїздів, які роблять зупинки у вказаних
містах, у нашому Telegram каналі https://t.me/UkrzalInfo. Зверніть увагу, що з
10 серпня буде відновлено зупинку всіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк i Тернопіль», — опублікувала пресслужба відомства рекламний
пост у соцмережах. Очевидно, переконавшись у нелогічності раніше прийнятих рішень.

4

ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 12 СЕРПНЯ 2020

■ ТЕНДЕНЦІЇ

Ігри престолів місцевих виборів — битва за
децентралізовані
бюджети?
Самостiйнiсть у розподiлi ресурсiв призвела
до бiльшої полiтичної незалежності
провiнцiйних керманичiв
Тетяна ПАРХОМЧУК

Хоч і налякав усіх зацікавлених та причетних прем’єр-міністр Денис Шмигаль, що через тотальний карантин можуть не відбутись
вибори до місцевих органів влади, але попри це ЦВК розвіяла
внесені сумніви, вона все-таки рекомендує нічого не міняти 25
жовтня. Водночас, надавши певні, вже традиційні для карантину,
рекомендації. Це дезінфекція рук при вході на виборчу дільницю
і при виході, наявність захисних масок або респіраторів; температурний скринінг на дільницях, наявність розміток для дотримання
соціальної дистанції не менше 1,5 метра; контроль часу перебування виборців у приміщенні. Також слід уникати скупчення людей у
приміщеннях, біля входів і виходів.

Розвал-сходження понять і
сенсів
Такі організаційні нововведення. Водночас секретар РНБО
Олексій Данилов, коментуючи
можливість проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу,
зазначив, що вибори в ОРДЛО
повинні проходити за українським законодавством, але, на
думку Данилова, поки що умов
для їх проведення немає. Таке
ж рішення — про відміну місцевих виборів на окремих територіях уздовж лінії розмежування — прийняла і Центральна виборча комісія, враховуючи
рекомендації силовиків.
Донецька обласна організація «слуг народу» вирішила,
що володіє ситуацією краще за
силовиків, а тому виступила із
заявою, де наполягає на проведенні виборів у зонах імовірного зіткнення з окупантами.
Водночас партія висловлює
розуміння, що ставити політичну доцільність вище за безпеку
громадян — неприпустимо, як
і здійснювати тиск на військових, вимагаючи брати на себе
зобов’язання та нехтуючи потенційними загрозами.
Політичний хаос, схоже, також має епідемічну природу. Бо
й у демократичному таборі почались чергові викрутаси.
У партії «Голос», вочевидь,
проблеми з принциповими позиціями та об’єктивною оцінкою власних шансів, особливо
після того, як попередній лідер
цієї політсили Славко Вакарчук пішов на пошуки натхнення, чим розчарував тих, хто все
ще сподівався, що співак завдяки американській політшколі
все ж зумів виплекати в собі
політика. Отже, нинішня голова партії «Голос» Кіра Рудик
заявила, що Петро Порошенко
для її партії «більший політичний ворог, ніж Володимир Зеленський».
І це, мовляв, тому, що Зеленський не намагається їх так
сильно обійняти, як «Європейська солідарність». Водночас
Рудик зазначила, що є моменти, які «Голос» може пропрацьовувати спільно з «Європейською солідарністю».
То в чому проблема? А може
просто, лідер партії «спалила

хату»? Може, так було задумано
із самого початку? І лише вибори підштовхнули проукраїнську (в електоральній уяві) партію
піти в опозицію до чинної влади
аж 17 липня поточного року?
Гарно чи ні виглядає наразі
ця заява — справа політичного
смаку, але от позиції стали віддавати гіркотою.

Вибори по-одеськи
А тим часом, доки десь точаться відкриті суперечки, Одеса «таки робить вибори» по-своєму. Центрвиборчком повідомив
поліцію про підозрілі випадки
зміни виборчих адрес в Одеській області. Там часто виборці
масово «заселяються» в одну й
ту ж квартиру.
Виборча комісія звернулася до Національної поліції для
проведення перевірки дотримання вимог законодавства під
час подання звернень від громадян щодо зміни виборчих адрес на адреси фактичного проживання. Зокрема ЦВК зафіксувала підозрілі зміни адрес
на території Кароліно-Бугазької сільської (Білгород-Дністровський район), Таїровської
селищної та Фонтанської сільської (Одеський район) територіальних громад. Так, понад 86% від загальної кількості
звернень стосуються зміни виборчих адрес виборців на адресу одного і того самого житлового будинку або навіть квартири
в ньому. У ЦВК вказують, що у
вказаних регіонах такі махінації з переселенням виборців —
проблема не нова, подібне було
під час організації підготовки
та проведення місцевих виборів
2015 року. Тоді масово реєструвалися виборці у селищі Затока,
які фактично не були жителями
цього населеного пункту.
А що, видимість демократії
збережено ж!

Зоряний час місцевих лідерів
Мерські ігрища на цих
виборах не просто серйозні, а
проходять за участі дійових осіб
від великих політичних партій.
Зрозуміло, що наявність у лавах партії популярного в народі
мера вже майже гарантує їй перемогу.
Одні мери вже визначилися
з вибором, інші все ще в розду-

❙ Як Зеленський боротиметься за міста і села?
мах. Дещо більше конкретики в
кандидатів на лідерство в сільських громадах. Очевидно наразі одне: в цьому політичному
сезоні ставка на місцевих політиків зроблена досить серйозна. Місцеві лідери електоральних думок та популярні чинні керівники місцевих громад
починають ловити свій «зоряний час». Великі політсили або
впливові регіональні політики
заздалегідь розробили стратегію розкрутки «своїх» представників по всіх громадах. Над нею
працюють не як раніше — передвиборча стратегія була така,
яку місцевий «пан сам скльопав», — а промоушном займаються серйозні піар-групи,
зосереджені в обласних центрах, подекуди й у столиці, якi
зазвичай розкручували кандидатів, як мінімум, до обласних
органів влади, а максимум — до
Верховної Ради.
Чому ставку роблять на місцевих політиків? Останні закриті соціологічні опитування навряд чи сподобалися Банковій, бо, зважаючи на них,
провладним кандидатам можна сподіватися хіба що на локальні перемоги. Та й у великих містах перспективи успіху кандидатів-«слуг» близькі
до статистичної похибки — зараз український виборець більш
схильний до того, щоб проголосувати за місцевий, а не за національний проєкт. Згідно з соцопитуванням групи «Рейтинг»,
53% опитаних виборців виявили намір на майбутніх місцевих
виборах голосувати за місцеву
партію і лише 27% голосуватимуть за національну.
Президенту так і не вдалося
заручитися підтримкою мерів
великих міст. Ймовірно, причина в тому, що команда президента Зеленського спочатку вибрала невірну стратегію комунікацій iз місцевими елітами.
Наприклад, наїзд Володимира Зеленського на мера Дніпра
Бориса Філатова. Жорстка манера спілкування, спроба публічно залякати досвідченого
політика — все це мало зворотний ефект. Філатов не ввійшов
до команди президента, а Дніпро фактично був остаточно втрачений для «слуг».
Недавня історія особистого
протистояння мера Черкас Анатолія Бондаренка з президентом Зеленським ще більше відвернула більшість регіональних
лідерів від Києва.
Друга причина недовіри до
Банкової — слабкість централь-

ної влади. За рік роботи президента та парламентської монобільшості сталися десятки
скандалів, пов’язаних iз присутністю у владі некомпетентних людей. Принцип «нехай поганий, але свій» зіграв зі «слугами» злий жарт. Успішним
мерам, які працюють у своїх
містах у режимі 24/7, така постановка питання взагалі неприйнятна.
Третя причина сепарування
мерів — децентралізація. Ця
реформа стала однією з небагатьох успішних за весь час незалежності України. За останні п’ять років мери отримали в
розпорядження солідний фінансовий ресурс. Їм уже не потрібно
погоджувати з центром кожну
копійку. Самостійність у коштах призвела до більшої політичної незалежності.

Мерські гамбіти
Отже, нещодавно політичну
незалежність від центру оформила група мерів на чолі з Борисом Філатовим. Її представники об’єдналися в партію «Пропозиція». Окрім мера Дніпра, до
її складу ввійшли міський голова Житомира Сергій Сухомлин,
Кропивницького — Андрій Райкович, Миколаєва — Олександр
Сенкєвич та Чернівців — Олексій Каспрук, мер Каховки — Андрій Дяченко та інші мери менших міст.
Відсутність єдиного харизматичного лідера національного масштабу ставить під сумнів перспективи цього проєкту досягти національного рівня
і зайти до парламенту наступного скликання. Що ж стосується місцевих виборів, то
новий мерський політпроєкт у
змозі розраховувати на певний
успіх.
До боротьби за мерів також
долучилася партія «За майбутнє» на чолі з народним депутатом Ігорем Палицею.
Нещодавно лави партії «За
майбутнє» поповнив мер Черкас
Анатолій Бондаренко. Це стало
сенсацією для багатьох політичних гравців, адже раніше Філатов упевнено говорив про те, що
домовився з Бондаренком про
входження до проєкту «Пропозиція».
Подейкують також, що партія «За майбутнє» активно веде
перемовини з «ексгубернатором» Харківської області Юлією
Світличною. Якщо вони закінчаться успішно, у мера Харкова Геннадія Кернеса може
з’явитися серйозний конкурент

у боротьбі за крісло міського голови.
Безпартійні мери обласних
центрів, такі як міський голова
Чернігова Владислав Атрошенко, починають створювати свої
партії для участі у місцевих виборах.
Є серед мерів великих міст і
ті, що мають високий рейтинг
довіри та були обрані на свою
посаду від партій, не представлених у парламенті. Наприклад,
мер Хмельницького Олександр
Симчишин. У 2015 році він
став міським головою подільського міста від Всеукраїнського об’єднання «Свобода». Окрім
того, у партії є ще два представники, котрі очолюють великі
міста. Це міський голова ІваноФранківська Руслан Марцинків
та мер Тернополя Сергій Надал.
Цей ресурс дає шанс «Свободі»
залучити голоси виборців і подолати 5-відсотковий бар’єр на
наступних парламентських виборах.
Столичне ж мерське крісло так непокоїть зацікавлених
від партії влади, аж до поглиблення в її лавах стану запаморочливого конфлікту. Хоча такий стан для «слуг» уже стає
стабільним. Скажімо, депутат від «Слуги народу» Гео Лерос жорстко розкритикував
передвиборчу кампанію своєї
політичної сили. Так, Лерос заявив, що Ірина Верещук — технічний кандидат на пост мера
Києва, а передвиборча реклама
у неї апріорі провальна. Він заявив, що партія бачить у Верещук лише «корабельну сосну».
Із
таким
бекграундом
виграти у провладного кандидата в столиці — не проблема.
Особливо шанси ростуть у визнаних фахівців. Скажімо, як у
колишнього міністра ЖКГ, народного депутата ВО «Батьківщина» Олексія Кучеренка.
Від «Голосу» в столичні градоначальники має намір іти
шоумен Сергій Притула. От аби
ще він не зіпсував свій творчий
рейтинг політикою.
Вибори до місцевих органів
влади обіцяють бути цікавими.
Однак для виборців залишається
актуальною одна з основних вимог до нових керівників громад.
Важливо, щоб Ради стали на порядок вищими, а не залишались
гнітюче одноманітними й примітивними. І головне — аби Ради
не продовжували старанно, як
Шура Балаганов чавунну гирю,
пиляти місцеві бюджети. До того
ж, на відміну від Балаганова, з
великою користю для себе. ■

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ

Центрвиборчком Білорусі обіцяє
оприлюднити остаточні результати
президентських виборів, які відбулися в цій країні минулої неділі,
14 серпня. І при цьому в понеділок подає попередні результати,
за якими на виборах перемагає з
80,23% підтримки чинний президент Олександр Лукашенко. Основним суперником Лукашенка була
Світлана Тихановська — дружина
заарештованого блогера Сергія Тихановського, який до арешту збирався балотуватися в президенти.
Тихановська, яка нібито мимоволі
стала прапором опозиції та головним суперником Лукашенка на
цих виборах, заручилася підтнимкою 9,9% виборців. Проти всіх
проголосували понад 6%. Явка
на виборах перевищила 84%. Такі
дані наводить підконтрольна президенту ЦВК Білорусі.
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■ ЇХНІЙ ВИБІР

Головою в мур тиранії
Олександр Лукашенко розбудував кругову систему захисту від гніву власного народу
округу, де процес голосування
можна було контролювати, за Тихановську віддали голоси 85,83%
учасників волевиявлення, а за
Лукашенка — лише 4,3%. Кандидатка від опозиції перемогла
на 20 виборчих округах у Мінську, де також вели паралельний
підрахунок голосів. У столиці перевага кандидатки від опозиції
над чинним президентом на окремих дільницях була вищою в
7-8 разів. Ну і що, якщо в Лукашенка є армія призначених ним
кишенькових «підрахуїв»!

Як голосували і як підрахували
Лукашенко править країною
вже 26 років. До авторитарного стилю його правління в білоруському суспільстві вже накопичилася стійка відраза. Перед
цьогорічними виборами до нього
приклеїлося прізвисько «Саша
3%», бо, за незалежними опитуваннями, саме таким є рейтинг
Лукашенка. Три відсотки — то
його стабільний рівень підтримки білоруськими бабусями, які в
молоді роки були комсомольськими та компартійними активістками, тому й тепер незмінно голосують, виходячи iз завченого в
молодості принципу: «Лишь бы
не было войны».
Аналогічна
ментальність
була властива «валянкам» Донбасу, з яких Росія створювала
«ДНР» i «ЛНР». Але за останні
26 років у Білорусі народилися
нові покоління, які бачать своє
життя далеко не в стереотипах
мислення комсомольських бабусь iз їхнiм вічним комсомолом
і «вічно молодим» президентом.
Але білоруський бацька виявився набагато вправнiшим комсомольцем та інтриганом iз виживання, ніж, скажімо, наш незабутній «лідер» Донбасу Віктор
Янукович. «Лука» за довгі роки
свого правління розбудував навколо себе неприступну фортецю
з подібних йому супостатів. Від
силових органів до тотально підконтрольного йому парламету,
судів та тієї ж ЦВК. Короля робить почт, стверджує седньовічне прислів’я. І цей білоруський
почт, який перетворився на державу в державі, тепер робить
свою справу. Вiн став муром, об
який народу не вдається нічого
іншого, ніж розбивати собі лоба.
Штаб Світлани Тихановської
відмовився визнавати офіційні
результати виборів і зазначає,
що на деяких дільницях вона отримала 70-80% голосів. Опозиція організувала альтернативний підрахунок голосів на інтернет-платформі «Голос», який
показав прямо протилежний результат — понад 80% голосів за
Тихановську.
Кандидатка вiд опозиції заявила про свою перемогу на виборах та засудила дії влади проти учасників демонстрацій у
Мінську. Також вона повідомила, що не має наміру виїздити з
Білорусі. І одночасно зазначила, що не підтримує силове протистояння з владою на вулицях.
Не можна вимагати від жінки,
яку випадково піднесло на вістря
подій, щоб вона стала ще й Жанною д’Арк iз мечем у руках та повела за собою народні маси в бій
за справедливість. Білоруси мають шукати національного лідера, якого наразі немає.
По закордонному виборчому

Протести придушують
Ще в день голосування в
центр Мінська стягували військових і спецтехніку на випадок
заворушень, а місто опинилося
фактично заблокованим — в’їзд
жорстко контролювала армія.
Під час голосування затримали
десятки людей, переважно спостерігачів та журналістів.
Одночасно з цим у центрі
Мінська практично повністю
зник мобільний інтернет, а сайти найбільших ЗМІ країни і держорганів виявилися недоступними. Повідомляли також про перебої з доступом до соціальних
мереж і месенджерів, які влада
пояснила зростанням закордонного трафіку і «безпрецедентними DDoS-атаками».
Відразу після завершення голосування на вулиці Мінська та
інших міст Білорусі вийшли тисячі противникiв чинної влади.
Лукашенко ще вранці попередив,
що буде жорстко припиняти незаконні акції. Так і сталося: невдовзі після того, як у різних районах
у центрі білоруської столиці почали збиратися люди, міліція застосувала увесь арсенал спецзасобів,
які мала: водомети, світлошумові
гранати, гумові кулі...
Акції протесту в білоруській
столиці переросли в сутички,
схоплено десятки людей, десятки отримали поранення. По всій
країні, за даними МВС Білорусі,
у першу ніч протестів затримано близько трьох тисяч людей.
У понеділок представник правозахисної групи «Вясна» заявив
агенції «Рейтер», що вночі загинув один демонстрант, коли у
натовп в’їхав автозак. МВС Білорусі заперечує, що в ніч iз неділі
на понеділок були загиблі.
У білоруських Telegram-каналах повідомляється також, що
люди виходять на площі в містах Могильов, Гродно, Жодіно,
Бобруйськ, Барановичі, Новополоцьк. З вечора понеділка і на ніч
вівторка центр Мінська вже був
повністю заблокований силовиками, а спорадичні протести на
околицях немилосердно придушували.
Натомість очільник Слідчого
комітету Білорусі Іван Носкевіч
вночі оголосив про порушення
кримінальних справ після протестів у Мінську та інших містах країни за фактами масових заворушень
і насильства щодо силовиків. Відповідальність за такі дії, відповідно, до 8 і 15 років позбавлення волі,
йдеться в заяві чиновника.

Привітання і осуд
Першими привітали Олександра Лукашенка з «перемогою на
виборах» керівники інших тоталітарних держав світу: глава Китаю
Сі Цзиньпін, президент Росії Воло-

❙ Білоруси дають «Батьку»-довгожителю не більше трьох відсотків.
димир Путін та казахський президент Касим-Жомарт.
Президент України Володимир Зеленський вранці у понеділок відбувся нейтральним зверненням — закликав владу Білорусі дотримуватися демократичних стандартів і «намагатися
забезпечити власному народу
його права та свободи у повному
обсязі». «Тільки так можна зберегти надію на вихід iз кризи»,
— зазначив він.
Лукашенко в понеділок прокоментував акції протесту і зіткнення демонстрантів із силовиками.
За його словами, «одна з ліній»
управління акціями протесту —
Чехія. Чеське керівництво вкрай
здивувалося, із якого це дива його
приплели до подій у Білорусі.
Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у понеділок засудив втручання міліції проти демонстрантів у
Мінську в ніч після президентських виборів. Він написав у «Твіттері», що білоруси мають право на
свободу слова та демократію. «Я
засуджую насильство міліції та
жорстокі репресії щодо мирних
демонстрантiв у Мінську. Така поведінка в жодному разі не повинна
відбуватися в Європі», — написав
Бабіш. Рудольф Їндрак, відповідальний за міжнародні відносини
в канцелярії президента Чехії Мілоша Земана, висловився в подібному стилі.
У Євросоюзі також різко засудили дії влади Білорусі. «Утискам і жорстоким репресіям щодо
мирних демонстрантів немає місця в Європі», — заявила глава ви-

❙ Після кривавих поствиборчих репресій чинної влади опозиційна
❙ кандидатка Світлана Тихановська не дотрималася обіцянки лишатися
❙ зі своїми виборцями, залишила Білорусь. Після еміграції вона записала
❙ відео для соцмереж, повідомивши, що виходить із гри. Тобто, не просто
❙ відмовилася від боротьби, а й від претензій на президентство.
❙ Фото з сайта censor.net.ua.
щого органу виконавчої влади ЄС
Урсула фон дер Ляйен.
Прем’єр Польщі Матеуш Моравєцький закликав провести
надзвичайний саміт Європейської ради, присвячений Білорусі.
«Польща відповідальна за своїх
найближчих сусідів», — написав Моравєцький у листі до Шарля Мішеля, голови Європейсько
ради, і Урсули фон дер Ляєн, голови Європейської комісії. «Після президентських виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня 2020
року, влада застосувала силу проти своїх громадян, котрі домагаються змін у країні. Ми повинні
підтримати білоруський народ у
його прагненні до свободи», — заявив глава польського уряду.
Офіційний представник уря-

ду Німеччини ФРН Штеффен
Зайберт наголосив, що в Білорусі
під час голосування не дотримувалися навіть мінімальних стандартів проведення демократичних виборів. Він підкреслив, що
нинішнє керівництво Білорусі
зобов’язане прийняти волю народу, а Євросоюз повинен виробити спільну позицію щодо ситуації в республіці. Президенти
Польщі Анджей Дуда і Литви Ґітанас Науседа закликали до повного визнання і дотримання основних демократичних стандартів. Лідери обох держав виступили зі спільною заявою щодо
виборів у Білорусі. А посли країн
ЄС у Мінську зібралися на зустріч, щоб обговорити ситуацію в
Білорусі. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Поствибухові відставки
Міністр юстиції Лівану Марі Клод Найм подала у відставку після вибухів у Бейруті минулого тижня, коли загинуло понад 160 людей і понад 6 тисяч отримали травми. Це третя така відставка високого урядовця. Всі дні після трагічної події у столиці тривають масові протести з вимогами відставки уряду за його некомпетентність
i корумпованість. У неділю міністр інформації Манал Абдель Самад i міністр навколишнього середовища Даміанос Каттар також
оголосили про відставку, як і дев’ять депутатів парламенту. Уряд
на надзвичайному засіданні також планує розглянути питання про
відставку, бо якщо своїх посад зречуться 7 iз 20 міністрів, то він автоматично перетвориться на тимчасовий уряд, повідомляє агенція
«Ассошiейтед Пресс». Також у понеділок розпочалися допити глав
ліванських органів безпеки, зокрема — генерал-майора Тоні Салібу. Руйнування погіршили й без того складну соціально-економічну
ситуацію в Лівані. Вибух знищив запаси зерна та всю інфраструктуру в головному порту країни, через який проходить більшість імпортних товарів. 300 тисяч людей залишилися бездомними.

«Газпром» «збиткується»
вже над собою
Середня ціна експорту газу «Газпрому» в червні 2020 року
знизилася до 82 доларів за тисячу кубометрів iз 94 доларів у травні. Це нижче рівня беззбитковості поставок російського газу в Європу, повідомляє «Інтерфакс» iз посиланням на дані Федеральної
митної служби Росії. За підрахунками «Інтерфаксу», рентабельний рівень експорту для «Газпрому» — не нижче $100 за 1 тис.
кубометрів ($13 — собівартість видобутку, $14 — ПВКК, $27 —
транспортування по Росії, мінімум $20 — транспортування до цільових ринків Європи — разом понад $70, а ще ж і мито в 30%).
За оцінкою ж Fitch Ratings, рівень беззбитковості ще вищий: $105
за тисячу кубів. У січні нинішнього року, за даними Федеральної митної служби, середня ціна за експортним портфелем «Газпрому» була $162, у лютому — $143, у березні — $125, у квітні
— $109, у травні — $94 за тисячу кубометрів. Таким чином, уже
другий звітний місяць «Газпром» продає газ за кордон собі у збиток.
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■ ЕПІСТОЛЯРІЙ

«Нам такий «мир» не потрібний»
Чим небезпечні «компроміси за будь-яку ціну»:
відкритий лист Леонідові Кравчуку
від переселенки з Донбасу
Ірина МАГРИЦЬКА,
внутрішньо переміщена особа,
кавалерка ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня,
мешканка Івано-Франківська

Шановний президенте України!
Я народилась у Донецьку, все своє досить
довге життя прожила в Луганську. Від травня 2014 року є вимушеною переселенкою
(точніше, біженкою) — такою самою, як і
2 млн моїх земляків, яких вигнала з рідної
землі не нами розпочата війна. Тому маю
повне право звернутися до Вас як до очільника української делегації в Тристоронній
контактній групі з мирного врегулювання
ситуації в Донецькій і Луганській областях (ТКГ) — людини, яка сьогодні вирішує
долю не лише окупованого Донбасу, а й
усієї держави Україна.

Досвід створення автономії в Криму вже є,
і ми знаємо, що з того вийшло
Ви кажете, що Вам боляче дивитись,
як на Донбасі гинуть хлопці й дівчата, захищаючи наш суверенітет, як Україна
б’ється і страждає, боронячи свою землю, і
саме тому погодились очолити ТКГ і робитимете все можливе до останнього свого подиху, аби пришвидшити мир на Донбасі й
об’єднати народ усередині країни.
Сьогодні Ви говорите про можливість
досягнення миру на Донбасі шляхом «компромісів і взаємних поступок» і надання
якщо не «особливого статусу» ОРДЛО, то
«особливого статусу управління» тим регіоном. А рік тому Ви сказали, що це може
бути «автономія». Хоча, хоч які терміни
для цього вживай, усе одно виходить автономія. Досвід створення автономії в Криму
у Вас уже є, і сьогодні ми на власні очі побачили, на жаль, що з того вийшло...
Думаю, перемовники з другого боку
цілком задовольняться автономним статусом для своїх «молодих республік», який
буде закріплено в Українській конституції, і «миру» на Донбасі таким чином буде
досягнуто.
Там уже підготували й ідеологічне
підґрунтя для своїх автономій.
Новітнім ідеологом «ЛНР» став Андрій Чернов (1983 р.н.) — випускник російської філології Луганського педуніверситету, секретар правління Союзу письменників «ЛНР», а за сумісництвом — відвертий агресивний українофоб. У 2016 році
він нагороджений орденом Достоєвського
1-го ступеня Пермського крайового відділення Союзу письменників Росії, у 2018му — медаллю Інтернаціонального союзу
письменників «Російська літературна премія», має медалі різних відомств «ЛНР».
Його твори друкують у Москві, Петербурзі,
Калінінграді, Нижньому Новгороді, Пермі
та Луганську.
Нещодавно цей письменник презентував свою книгу «Донбасский код», в
якій розробив «інформаційну доктрину
в «ЛНР» і «ДНР», основою якої є основні
«маяки» культурної ідентичності народу
Донбасу». На презентації він сказав (тут і
далі — мовою оригіналу): «Зная наш донбасский характер, можно твердо заявить,
что переделать Донбасс у Киева не получится. Им остается либо принять нас на наших условиях, а не на их. Без всяких бандер, без всяких неонацистов. Принять такими, какими мы есть: с нашей «Молодой
гвардией», с нашим Стахановым, с нашими героями и нашей памятью о Великой
Отечественной войне. А если нет, то Киеву лучше отказаться от нас добровольно и
предоставить полное признание независимости республик Донбасса».

Найважливіше у вихованні громадян
«молодих республік» — не «ковбаса»,
а духовність
Сподіваюсь, Вам, Леоніде Макаровичу, буде цікаво знати, які ж основні ідео-

логічні постулати матиме автономне утворення у складі України, яке Ви збираєтесь
лобіювати в ТКГ. Вони містяться в тезах,
які Чернов приурочив до Всесвітнього дня
російської мови 6 червня 2020 р.:
«— Язык относится к фундаментальным основам национальной идентичности. Русский язык для Донбасса — символ цивилизационного единства с Россией. Не декоративный, а глубинный символ, свидетельствующий, что за все три
столетия своего существования Донбасс
был и есть русской землей.
— Во времена УССР оголтелые украинствующие националисты внедряли
здесь чужой украинский язык. Конечно, без почвы, без связи с народом и самой жизнью этот эфемерный саженец не
прижился. Правда, не сгинул — не дали
ему сгинуть те, кто развернул в Донбассе настоящую войну против всего русского.
— Во времена так называемой «независимости» Украины в Донбассе Киев
систематически выдавливал русский
язык. Но даже долгие годы ползучей украинизации не могли привести к полному истреблению русского языка.
— Чего стоят лживые мифы про «самую спивучую мову»?! Это какой линейкой определяли «спивучесть»? Пропагандистский фейк — не более.
— А сколько лживой, смрадной пропаганды вылили на Донбасс разного рода
«диаспоритяне»! «Просвита» лебезила
перед гитлеровцами, вылизывала с натовских сапог подаяния и распространяла ложь о «притеснении украинского языка» в советское время. Это когда?
При УССР издавались украинские книги миллионными тиражами, процветал
украинский кинематограф и театр, всю
страну заставили идолами Тараса Шевченко.
— В 2014 году, когда бывшая Украина полыхнула после госпереворота в Киеве, люди Донбасса поднялись для того,
чтобы защитить свое человеческое досто-

у вихованні громадян «молодих республік» — не «ковбаса», а духовність. Тому
й не забарилося втілювати ідеологеми,
розроблені Черновим або його кураторами, в життя.
По-перше, депутати «народного парламенту» на початку червня ц.р. прийняли закон «Про внесення змін до статті 10 Конституції «ЛНР», згідно з яким
російська мова стала єдиною державною
в «республіці». Сам Чернов схвально оцінив цю подію: «Совсем недавно русский
язык получил статус единственного государственного языка в ЛНР. Я всецело
поддерживаю это решение. Оно взвешено и разумно, отражает ожидания жителей Донбасса, соответствует исторической справедливости. И это ясный сигнал
Киеву — на украинскую русофобию, тупоголовый, непробиваемый эгоцентризм
Донбасс в ответ покажет свой твердый характер. Мы отстояли своё право на русскую речь! Мы завоевали свою независимость!».
По-друге, «Міністерство освіти і науки
«ЛНР» виключило вивчення української
мови та літератури з базової частини навчальних планів загальноосвітніх шкіл на
2020 — 2021 н.р. (щоправда, батькам дозволили написати заяви на вивчення цих

Із назви Луганського національного педагогічного університету
забрали ім’я Тараса Шевченка, яке цей заклад носив iз 1939 року,
а також демонтували на вході в навчальний заклад його барельєф.
Від поборників «руского міра» вже лунають пропозиції демонтувати
пам’ятник Шевченкові в центрі Луганська.
инство, своё право на русский язык, русскую культуру, свою историю.
— Народ Донбасса упорно и самоотверженно отстоял своё право на единство
с русской цивилизацией — не в диспутах
и спорах, а в тяжелых боях, в многолетней людоедской блокаде, которую организовал киевский режим против независимых Республик Донбасса.
— Мы видим, с какой чудовищной
прытью принялись на Украине истреблять русскую культуру, рушить памятники, переписывать историю. Мы видим,
что Киев самым решительным образом
проводит геноцид русскоязычных жителей Украины. Насильственная украинизация Харькова и Одессы — наглядный
пример того, что ожидало бы и Луганск,
и Донецк, и Крым».
Немає сумніву, що керівництво
«ЛНР» добре розуміє, що найважливіше

предметів їхніми дітьми позаурочно, у
вигляді гуртка або факультативу, раз на
тиждень, без оцінювання знань).
По-третє, iз назви Луганського національного педагогічного університету, за
ініціативою доктора філософських наук
Віталія Даренського, забрали ім’я Тараса
Шевченка (бо він, мовляв, є «моральною
потворою і батьком українського нацизму»), яке цей заклад носив iз 1939 року,
а також демонтували на вході в цей навчальний заклад його барельєф. Від поборників «руского міра» вже лунають пропозиції демонтувати пам’ятник Шевченкові в центрі Луганська (табличку з
датами народження і смерті Тараса вже
відбили) і замінити його пам’ятником
Катерині ІІ, а ще перейменувати місцеві
топоніми з його прізвищем.
Пане Кравчук, Вам як багаторічному пропагандисту, агітатору та ідеологу

ЦК КПУ не треба пояснювати, наскільки важливою в державному будівництві є загальнонаціональна ідеологія. Як
ніхто інший, Ви прекрасно знаєте, що
всі успішні держави мають чітку стратегію свого розвитку, що базується на певних ідеологічних засадах. Як стверджує
російський конституціоналіст, академік
Алєксандр Чубарьян, такими основоположними компонентами кожної держави є мова, культура та історія.
Особливу увагу державники приділяють мові, і правильно роблять, адже вона
є найпершою ознакою національної і державної тотожності. Прикладами цього
рясніє світова історія.
Так, мертва цілих два тисячоліття
мова іврит, набувши статусу державної, фактично стала наріжним каменем
ідеології успішної держави Ізраїль від
часу його заснування до наших днів.
100 років тому в Польщі панувала
подібна до сучасної України русифікація. Але місцева еліта, наперекір їй,
завжди розмовляла польською. Жорстка, навіть безпощадна полонізація упродовж наступних 70 років дала свої
плоди: сьогодні в Польщі абсолютно
все польськомовне. В Україні ж російська і досі всюдисуща.
Для президента РФ питання мови
настільки ідеологічно важливе, що
він уважає «своїми співвітчизниками» всіх носіїв російської мови, навіть тих, які живуть за кордоном. У
цій багатонаціональній країні одна державна мова, і її повноцінне функціонування на всій території забезпечене
Федеральним законом (2005 р.) «О государственном языке Российской Федерации». Російська імператриця Катерина ІІ взагалі сказала: «Не нужно
завоёвывать державу. Нужно просто
ввести там русскую речь, и это уже будет Россия».
А Борис Грінченко справедливо зауважив: «Яка мова, такі й думки будуть: московська мова — московські
думки»...
Тому правильно роблять в «ЛНР»,
що акцентують увагу на мовному питанні. Уточнімо лише, що в них ідеологія не української, а російської державності, яка на правах автономії
буде інкорпорована в Україну.
Зате сама Україна від 1991 року й до
сьогодні залишається ідеологічно стерильною постколоніальною державою,
не захищеною від атак ідеологічно озброєних як внутрішніх колаборантів,
так і зовнішніх ворогів. Бо 15-та стаття нашої Конституції забороняє визнавати обов’язковою будь-яку ідеологію,
натомість заохочує ідеологічну багатоманітність. І в цьому і Ваша вина, Леоніде Макаровичу, як першого президента. Чи не через цю ідеологічну стерильність в Україні час від часу лунають провокативні висловлювання і
заяви від публічних людей, політиків,
спрямовані проти державної мови?

УКРАЇНА І СВІТ
Людей Донбасу не турбувала
доля російської мови настільки,
щоб іти її захищати
Пане президенте! Як людина,
яка добре знається на гуманітарних реаліях Донбасу, хочу застерегти Вас від сприйняття ідеологем Чернова «на віру». Адже в них
багато відвертої і підступної брехні, яка непосвяченій людині може
видатися істиною. Спробую аргументувати свій висновок.
1) Щодо його тези про те, що
Донбас — це питомо російська
земля. За переписом 2001 року, в
Луганській області проживає 58%
українців і 39% росіян. Навіть у
Луганську — нинішній столиці
«ЛНР» — кількісно переважають українці: їх там 50% (росіян
— 47%). На територіях, підконтрольних «ЛНР», теж більше етнічних українців, аніж росіян —
відповідно, 52,4% і 44,1%. У їхньому підпорядкуванні є міста,
де суттєво переважають українці: Зимогір’я — 75% (росіян —
22,5%), Міусинськ — 72,43%
(росіян — 25,17%), Первомайськ
— 66% (росіян — 27,3%), Ровеньки — 63,6% (росіян — 33,7%).
А навколо цих донбаських промислових міст розташовані переважно українські села. У Свердловському районі, наприклад,
70% населення є українцями, і
лише 26% — росіяни.
2) Щодо того, що українська
мова для Донбасу — чужа.
Із таблиці (див. на 6 стор.) видно, що ще 100 років тому для понад
2/3 населення Луганщини рідною
мовою була зовсім не російська, а
українська мова. Щоправда, в радянську добу з кожним наступним
переписом кількість українськомовних відчутно зменшувалася,
за 70 років скоротилась удвічі.
3) Ця ж таблиця спростовує
твердження згаданого проросійського «ідеолога» про те, що «во
времена УССР оголтелые украинствующие националисты внедряли
здесь чужой украинский язык»
(на цій фразі Ви, пане Кравчук,
мали б усміхнутися).
4) Заява Чернова про «долгие
годы ползучей украинизации»
під час «независимости» легко спростовується тим, що вже в
2008 році в Луганську, а також у
містах області завдяки «оптимізації» шкільної мережі місцевою
владою кількість україномовних
шкіл/класів була наближена майже до нуля, а середні спеціальні й
вищі заклади освіти на державну
мову в роки незалежності й не переходили. І ніякий Київ російську
мову з освіти Луганщини не вичавлював. А у відповідь на «насильственную украинизацию Харькова
и Одессы» будуть довго сміятися
самі харків’яни й одесити.
5) У те, що «в 2014 году люди
Донбасса поднялись для того,
чтобы защитить свое человеческое достоинство, своё право на
русский язык, русскую культуру, свою историю», може повірити лише необізнана з донбаськими реаліями людина. Ні в цей рік,
ні в попередні роки людей Донбасу не турбувала доля російської
мови, культури, історії настільки, щоб іти їх захищати з російськими прапорами і захоплювати адмінприміщення, проявляючи при цьому свій «твёрдый донбасский характер».
Леоніде Макаровичу, може,
Вам буде цікаво дізнатись про
те, що на початку незалежності,
за Вашого президентства, багато моїх земляків-луганців з великою радістю віддавали своїх
дітей в українські класи і школи, які тоді відкривалися, українська мова лунала від малечі й вихователів у дитсадочках. Знаю родини, де батьки
— росіяни або й іноземці, а дітей своїх вони записували в ук-

раїнські класи, бо тоді було загальне піднесення, віра в те, що
Україна відбудеться як повноцінна держава...
А з приводу запровадження в «ЛНР» єдиної державної
мови російської і вилучення зі
шкільної програми української мови та літератури скажу
таке. За спостереженнями моїх
знайомих (які залишаються там
жити), радіють iз цього приводу
(як це робить ґосподін Чернов)
не більше 20% місцевих мешканців, 60% ставиться до цього індиферентно, а ще 20% луганців щиро люблять Україну, і
їм боляче це спостерігати. У луганських ФБ-групах було жваве обговорення цих подій, і там
переважали коментарі проукраїнськи налаштованих людей.
Усі вони в один голос запитують: чому не було референдуму з
цих питань? Чому влада «ЛНР»
одноосібно вирішила ліквідувати українську мову? У чому винен Шевченко, що його ім’я прибрали з назви педуніверситету і
збираються зносити пам’ятник
йому? Тим більше, що навіть у
багатьох містах Росії досі стоять
пам’ятники Шевченку!

На умовах колаборантів ми
ніколи не повернемось на
рідну землю
Леоніде Макаровичу, Ви
самі кажете, що «без мови немає нації», «мова — це душа
народу». Так от, ці 20% людей
на Донбасі мають Українську Душу, яка плаче-ридає від
такої наруги над мовою їхнього роду. Серед моїх знайомих є такі, що їдуть в Україну, аби вдихнути «українського повітря», купити українську книжку, почути українську
мову. Їх могло бути значно більше, якби за часів СРСР не було
фізичного знищення українців
— Голодомору і знищення в українців мови — лінґвоциду. Як
бачите, лінґвоцид українців на
Донбасі триває і в наш час.
І наостанок. Пане президенте України! Ви у своїх численних інтерв’ю часто посилаєтеся на нас, двомільйонну армію «внутрішньо переміщених
осіб» iз Донбасу і співчуваєте
нам, бо ми втратили свою роботу, зарплату, житло. Так знайте, що жоден із нас, живучи на
підконтрольній Україні території, у тому числі в Західній
Україні, ще не пожалівся на те,
що його там позбавляють права
говорити рідною мовою або силоміць навчають його дітей українською. А виїхали ми в Україну, бо любимо її (хто любить
Росію — виїхав у Росію).
Тож як Ви думаєте, де опинимося ми, переселенці з Донбасу, після внесення в Українську конституцію статті
про надання ОРДЛО статусу автономії (варіанти — «особливого статусу», «особливого статусу управління»)? Думаю, це
питання риторичне. Після такої «автономізації» окупованої
території Донбасу на умовах колаборантів ми ніколи не повернемось на свою рідну землю, в
якій лежать наші предки і яка
нам уже сьомий рік сниться...
Ні українцям Донбасу, ні
нам, переселенцям, такий
«мир» і такі «компроміси» не
потрібні! Та й самій Україні автономія з такою ворожою до неї
ідеологією теж не потрібна!
Тож краще не ганьбіться,
пане Кравчук, і залиштесь в історії Українським президентом,
а не зрадником України! ■
P.S. Упевнена, що під моїм листом підпишуться також сотні тисяч моїх земляків.
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■ ПИТАННЯ РУБА

Очищаймо Україну від грязі
Москви!
Національно-патріотичні сили мають об’єднатися, щоб не
допустити реваншу антиукраїнських партій

❙ Малюнок iз сайта radiosvoboda.org.
Василь ЛИЗАНЧУК,
заслужений професор Львівського національного
університету ім. Івана Франка, лауреат премії імені
В’ячеслава Чорновола в галузі журналістики і
публіцистики
Вибачте, шановний читачу, що знову привертаю вашу увагу до «грязі Москви», яка без
упину пролазить у кожну шпаринку нашого
суспільно-державного організму та отруює свідомість українців. Проросійські блудники, наче
оси, обсідають і жалять українських патріотів,
які безкомпромісно викривають московську імперську, колоніальну і постколоніальну політику російщення українців і перетворення їх
на так зване «рускоязичноє насєлєніє», яке підтримують «подножки Москви» з «Опозиційної платформи — За життя», «Партії Шарія»,
«Слуг народу» та інших партій і партійок, що
відкрито і приховано виступають проти розбудови української національної держави та головного фундаменту ідентичності — української
мови.
Саме тому, що доктор філологічних наук, талановита дослідниця зловісних процесів російщення (за часів царської і совєтської імперій
було наплоджено 480 різних документів про
заборону української мови і сприяння розвитку російської), цілеспрямована захисниця природного права українців жити і творити в українськомовному суспільному середовищі Ірина Фаріон постала перед судом. Нагадаю, представник «рускоязичного насєлєнія» з Макіївки
Донецької області Борис Лубинський звернувся з позовом до Ірини Фаріон про захист чести та гідности, відшкодування моральної шкоди за те, що вона на телеканалі НТА у передачі
«Юркевич: акценти» від 8 листопада 2019 року
«тяжко образила» його. До речі, це вже четверта спроба засудити за МОВУ мовознавця Ірину Фаріон (читаймо «Як Язик подав до суду на
МОВУ: рускоязичний проти Фаріон», — «Слово Просвіти», — 2020. — №30-31).
Насичений московською блекотою блогер
Анатолій Шарій схвалив звернення членів своєї
партії із Донецька, Запоріжжя та інших областей до поліції із заявами відкрити кримінальні провадження проти журналістів та керівників львівського телеканалу НТА за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Насправді
жовчну злість російського телебачення, а також
«Партії Шарія», осередок якої є навіть на Львівщині, викликало політичне ток-шоу «Говорить
Великий Львів», контент якого безкомпромісний, українськомовний, патріотичний. Блогер
Шарій лякає свою аудиторію, що галичани «готови убівать за язик», бо вони, як неодноразово
казав Шарій, українськомовні «рагульйони, полукровкі», а значить — тупі, примітивні селюки, а він — російськомовний елітарій.
Нагадуємо, що «рускоязичноє насєлєніє», до
якого належить Шарій, російськомовність — це
не юридична, а політична категорія, що згубно
прив’язує Україну до її колоніального минулого і є знаком підлеглости українців Росії. Саме

російськомовність стала політичною основою
для Путіна розпочати війну проти України під
приводом захисту «рускоязичного насєлєнія».
Маніпулюючи історичною правдою, сповідуючи ідеологію «руского мiра», депутати Верховної Ради України Бужанський, Волошин,
Дубінський та інші уже не приховують свого схвалення московської імперської політики
щодо України. Волошин з ОПЗЖ волає, що ніякого суверенітету в Україні нема. Такий відступ
від ключових засад функціонування Української держави є вульгаризацією соборності, загальнополітичним ідіотизмом на догоду кремлівським імперіалістам. Депутат від «Слуги народу» Д. Гетманцев, схвалюючи антиукраїнський мовний законопроєкт М. Бужанського,
назвав «фашистами» тих, хто захищає Закон
«Про забезпечення функціонування української мови як державної». До речі, діти національних менших в Україні мають повну можливість
вивчати рідну мову, розвивати свою культуру.
Але, живучи в Україні, покликані заради свого блага вивчати, знати, шанувати українську мову, бо без володіння державною мовою
вони не зможуть бути повноцінними громадянами, реалізувати свої інтелектуальні знання в
Україні. Ігнорування української мови і знання лише російської збільшує кількість «рускоязичного насєлєнія», яке є основним трофеєм
Москви в Україні.
Зловорожий наступ на українськість зовнішніх (московських) і внутрішніх (проросійської
п’ятої колони) ворогів можна зупинити, ізолювати, нівелювати потужною силою об’єднаних
національно-демократичних партійних і громадських організацій. Найчіткішу національно-державницьку позицію зайняла «Європейська солідарність». Її державницько-національна позиція незламна, визнана у цивілізованих
країнах світу. Водночас посилюється часто-густо безпідставна критика Петра Порошенка. Невже егоїстична заздрість очільників патріотичних сил заглушить, притлумить державницький сенс політичної діяльності та на критиці
Порошенка навстіж відчинить двері антиукраїнським партіям Медведчука, Бойка і Рабіновича, Шарія, Вілкула та інших промосковських блудників?
Нині суспільно-політична ситуації в Україні
така, що треба об’єднуватися з «Європейською
солідарністю» на чолі з Петром Порошенком.
Для чого? Щоби не розпорошувати національно-патріотичні сили, не допустити реваншу антиукраїнських промосковських партій під орудою Медведчука та його підлабузників.
«Раби, подножки, грязь Москви», як писав
Тарас Шевченко, роблять усе для того, щоби перетворити Україну в стійло з московським сміттям. Отямлюймось, пам’ятаймо, що за нинішню соборну, демократичну українську Україну
віддали життя кращі сини і доньки. Їхні душі з
небесної вічності просять кожного з нас, всіх разом бути мудрими, дружніми, зберегти відновлену незалежність України.■
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■ РЕФОРМИ

Широкий вибір газу
Ринок газу означає, що споживачі самі обиратимуть собі
постачальника. Саме паливо при цьому подорожчає:
принаймні у зимовий період
Олег ГАНСЬКИЙ

В Україні після кількох фальстартів таки запрацював ринок газу для населення. Розмови про нього тривали і за часів прем’єра Володимира Гройсмана, але навіть «реформаторський» Кабмін Олексія Гончарука також не зміг зрушити з місця цей віз.
Не всі експерти вірили, що влада піде на цей крок сьогодні: напередодні місцевих
виборів та перед новим опалювальним сезоном.
Хай там як, але з 1 серпня в Україні ринок запрацював: відтепер клієнт сам може
обирати постачальника, наприклад, виходячи з ціни та сервісу.

Платіжки «намалює» ринок
Починаючи із 2015 року, коли було
ухвалено закон про ринок природного
газу, запровадження його практичної
реалізації увесь час відкладалося. Попередній міністр енергетики Олексій
Оржель наприкінці минулого року запевняв: із 1 січня так званий механізм
PSO (спеціальні зобов’язання «Нафтогазу» з продажу газу для потреб населення та теплокомуненерго за фіксованою ціною) точно будуть скасовані.
Насправді ж спеціальний режим
продовжували ще тричі: спершу до
1 травня, потім до 1 липня і нарешті до 1 серпня. Спочатку владі заважала невизначеність із транзитним
газовим контрактом із російським
«Газпромом», потім неготовність механізму існування ринку газу. Але
таки сталося! З початку нинішнього місяця держава більше не регулює ціни
на газ.
На споживачів тепер чекає кілька
важливих нововведень. Перше — право
користувача газу самому обирати собі
постачальника блакитного палива. Експерти, втім, зазначають: насправді це
можна було робити ще з 2015 року, однак досі в цьому не було сенсу, бо регульована ціна майже завжди була нижчою за ринкову.
Тепер — наразі теоретично —
ціну формуватиме конкуренція. І хто
запропонував дешевше і краще, той
може зірвати банк. Тим паче, що процес переходу від одного постачальника
до іншого уряд суттєво спростив.
Друге нововведення — власне ціна.
Із 1 серпня в Україні вже не буде двох
цін на газ, як це було раніше: одна для
промисловості, яка встановлювалася
щомісяця, друга — регульована державою завдяки механізму PSO.
Нині в Україні діє одна ринкова
ціна, прирівняна до цін у ЄС. Іншими
словами, газ для користувачів може або
різко дешевшати, або так само рвучко дорожчати. У залежності від ситуації на хабах, вартості нафти та інших
причин, які впливають на формування
ринку.
Скільки саме платитимуть українці нинішнього опалювального сезону, достеменно не знає ніхто. Експерти стверджують, що у платіжках може
бути як 5 тис. гривень за тисячу кубометрів, так і 6-7 і навіть вище. Назагал
експерти стверджують: за кубометр можуть попросити і 10 тисяч гривень.

Спершу — десята частина відсотка,
потім — третина
Така невизначеність може бути
певним сюрпризом для тих громадян,
які звикли до стабільності цін і чекають дешевого газу не від ринкової
кон’юнктури, а передусім від «доброго» уряду та «чесних» політиків.
Тим
часом
компанії-надавачі
послуг — чинні та потенційні — не
зовсім готові до роботи у таких умовах:
не мають, наприклад, бази даних споживачів. І не до кінця зрозуміло, як
діяти з клієнтами-боржниками, яких
раніше «відрізали» від газової труби. Сьогодні проти них планують використати цивілізовані інструменти:

судову практику, збільшення розміру пені та штрафів, відмову в деяких
держпослугах, обмеження в питаннях
перетину кордону. Але навіть експерти
не до кінця розуміють, наскільки ефективно працюватимуть ці механізми в
умовах проблемної української судової
системи. І чи доведе вона до банкрутства деякі газові компанії.
Не всі надавачі послуг погоджуються з формулою існування так званого
«продавця останньої надії», який пропонує споживачам-боржникам ціну, на
20% нижчу за ринкову. І таким чином
пропагує у суспільстві моду не платити за товар.
Сьогодні аналітики ринку не готові сказати, скільки відсотків українців зможуть скористатися своїм
правом і поміняти надавача послуг. У
деяких європейських країнах, за словами представників «Нафтогазу України», щорічно змінюють постачальника
до 20% клієнтів. В Україні таких може
бути і понад третина. Але вже пізніше, коли ринок адаптується і на ньому з’явиться більше гравців. Наразі ж
експерти оцінюють кількість «мандрівних» споживачів не більше кількох
часток відсотка…
І це, на думку учасників ринку,
дуже добре. Адже велика кількість різких переходів від одного постачальника до іншого здатна взагалі дискредитувати ідею реформи.
Як повідомили у ЗМІ представники
«Нафтогазу України», свої точки з продажу та обслуговування вона відкривати не планує: ця інфраструктура буде
аутсорсинговою. Тобто, компанія обере
партнерів, через яких укладатиме з побутовими споживачами угоди на постачання газу.

На ринку дешевше не буде… До
весни
Вже перші новини газового ринку показали: ціни після лібералізації
умов продажу повільно, але поповзли
догори. Так, ціна газу зросла на 9%,
або на 0,27 гривні за один кубометр.
Як пояснили у компанії «Нафтогаз»
— через те, що ринок входить у сезон
високих цін. Відтак ціна у серпні становитиме 3,24 гривні за кубометр. Це
вартість із ПДВ, але без урахування
вартості розподілу (доставки) газу в
рамках тарифу «Місячний».
У пресслужбі зазначили: надалі
компанія публікуватиме ціни в рамках тарифу «Місячний» на початку місяця споживання. Цей тариф — перший, який компанія пропонує своїм
клієнтам. «Зараз усі чинні побутові
клієнти компанії автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає
постоплату за спожитий газ. Також
компанія звертає увагу на можливість
заощадити 1% від загального рахунку за газ, якщо клієнт буде платити
за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання, через особистий кабінет», — пояснили у «Нафтогазі», додавши, що
невдовзі компанія запропонує своїм
клієнтам нові тарифні плани та інші
пропозиції.
Але сподіватися сьогодні, напри-

❙ Відтепер газ для приватного користування можна буде купити у того, хто продає дешевше.
❙ Фото з сайта 4tv.ua.
кінці літа, що нові умови будуть кращими за існуючі, трохи наївно. Адже
вже сьогодні тенденція на світових
ринках розвернулася у протилежний
бік від ситуації, яку ми бачили навесні, на тлі пандемії коронавірусу та карантину. Якщо раніше газ дешевшав,
то зараз, навпаки, дорожчає. А це
значить, що ситуація до весни 2021р.
може виявитися непередбачуваною.
Якщо, звісно, у неї не втрутиться держава. Але тоді ми отримаємо вже не
зовсім ринок.

■ А ТИМ ЧАСОМ...

«Роттердам+» — не махінації, а
найвигідніша формула

■ ДО РЕЧІ

Разом із формуванням ринку газу в
Україні остаточно відмерла скандальна формула його ціноутворення «Роттердам+»: на базі газового хаба TTF
у Нідерландах плюс вартість його доставки. Однак вартість газу для населення і надалі продовжить формуватися за принципом імпортного паритету — тобто ціна газу на європейському
хабі плюс вартість його доставки в Україну.
«Поки ми нетто-імпортер газу, ціна
в Україні буде «імпортний паритет
плюс». Якщо видобуток перевищить
споживання, то буде формула експортного паритету. Це аксіоми ринкових
механізмів, інакше не працює», — пояснив генеральний директор «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.
Але найцікавіше, що формульний
підхід до визначення вартості вугілля
за принципом імпортного паритету ще
в 2016 році, як стало зрозуміло сьогодні, став об’єктом безпідставної критики. Сама формула, як відомо, діяла
для розрахунку вартості вугілля задля
встановлення прогнозу вартості електроенергії винятково для промислових споживачів у 2016–2019 роках і
передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам
— Роттердам — Антверпен для всього вугілля. Формулу скасували 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна
вугілля та електроенергії для промисловців зросла.
Ціну газу для населення з лютого
2020 року встановлюють за аналогічною формулою «Амстердам+». Уряд
Олексія Гончарука запровадив, а уряд
Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі із МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення. Він
передбачає включення вартості доправлення газу з Нідерландів — біржа TTF.
Формулу і тодішню владу, яка її
запровадила, гостро критикували.
Переважно робили це представники
тодішньої опозиції, яка сьогодні на-

Махінації з надрами
Правоохоронці повідомили шістьом особам
про підозру в організації схеми, за якої ТОВ «Аркона Газ-Енергія» отримала право на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища (Полтавська обл.) за
штучно заниженою вартістю. Як наслідок — держава недоотримала 196,8 млн грн, які ТОВ мало
сплатити за спеціальний дозвіл на користування
надрами.

Москва торгувати не вміє
«Нафтогаз України» не купуватиме природний
газ у Росії, але може відновити припинені з кінця 2015 року поставки, якщо Москва запропонує
конкурентоспроможні ціни й умови. При цьому, за
словами керівника «Нафтогазу України» Андрія
Коболєва, наша держава ніколи не повернеться до
часів корумпованих енергетичних угод і енергетичної залежності від Росії. «Досі Росія не пропонувала газ на цих умовах», — зазначив він.
була владних повноважень. Утім, як
виявилося, ці звинувачення були безпідставними. Сьогодні ж у держави не
може виникати сумнівів щодо правомірності формули «Роттердам+» після
того, як уряд і президент Володимир
Зеленський підвередили застосування формули «Амстердам+» для розрахунку вартості газу для населення.
«Після того, як президент Зеленський і уряд фактично погодили і підтвердили правомірність і вигідність
формули «Амстердам+» на газ, то я думаю, що не має виникати взагалі жодних сумнівів щодо правомірності формули «Роттердам+», — наголосив експерт Інституту енергетичних стратегій
Юрій Корольчук. — За фактом насправді виявилося, що це абсолютно ринкова
формула, яка функціонує згідно з тим
ринком, на якому вона працює, тобто
ринком продажу вугілля».
За його словами, ринкова обґрунтованість формули «Роттердам+» була
також підтверджена на початку липня, коли держкомпанія «Центренерго» за підтримки офісу Президента та
Міненерго підписала угоду на купівлю вугілля за принципом імпортного
паритету. «Доволі показово, до речі,
те, що в цьому році також та ж формула «Роттердам+» повернулася фактично на ринок вугілля України і державна компанія «Центренерго» почала закуповувати відповідно до угоди
у компанії «Добропіллявугілля» сам
товар, вугілля за формулою «Роттердам+». Тобто, це найвигідніша ціна»,
— резюмував Корольчук. ■
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■ ДО ЮВІЛЕЮ

«Чекаємо тих, хто хоче будувати правову державу»
Яких фахівців готує факультет політології і права «драгоманівського» університету
Анна КАРНАУХ

«Україна молода» продовжує знайомити
читачів iз педагогічним університетом
імені М. П. Драгоманова, якому виповнилось 185 років. Сьогодні про факультет політології і права розповідає його
декан, доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, Академії наук вищої школи
України, Української академії політичних
наук Богдан Андрусишин.

«Акцентуємо увагу на навчальнопедагогічних завданнях»
■ Богдане Івановичу, чому в педагогічному виші вивчають політологію та
право?
— Жоден класичний університет не
готує викладачів права і політології. У нашому університеті є психолого-педагогічна підготовка студентів, яка на цих спеціальностях включає такі дисципліни, як
юридична психологія, юридична педагогіка, юридична деонтологія, риторика, етика юриста, педагогіка та психологія вищої
школи, методика викладання соціальногуманітарних дисциплін у ВНЗ. Також
студенти проходять виробничу організаційно-правову практику в загальноосвітніх навчальних закладах (спеціальність
«Право») та науково-педагогічну (спеціальності «Право» та «Політологія»).
Факультет у підготовці правників акцентує насамперед увагу поряд iз консультативними, правоохоронними, правозахисними, експертно-аналітичними професійними функціями, необхідними в
діяльності юриста, на правопросвітницькі, правовиховні й навчально-педагогічні
завдання, які в більшості вишів вважаються другорядними.
У такий спосіб спеціальності «Право», «Політологія», «Публічне управління та адміністрування» передбачають як
теоретичну, так і практичну підготовку фахівців до професійної діяльності в освітніх
і наукових закладах, для управління відділами освіти районних і обласних державних організацій, викладачів і вчителів права та політології.
■ Невід’ємну основу фундаменталізації освітнього процесу становить наукова діяльність викладачів, яка переважно сконцентрована у рамках наукових шкіл, від результатів діяльності
яких значною мірою залежить науковий імідж університету і якість підготовки студентів. Які пріоритети наукової роботи викладачів та студентів ви
можете зазначити?
— Викладачі факультету ведуть плідну наукову роботу, яка відображена у колективних та індивідуальних монографіях
та статтях у провідних наукових виданнях
України та зарубіжних країн (у тому числі тих, які входять до відомих наукометричних баз). Наукова робота орієнтована передусім на оптимізацію професійної
спрямованості викладання фахових дисциплін. Робота здійснюється у межах наукового напряму «Дослідження проблем
гуманітарних наук». На факультеті функціонують відомі науково-педагогічні школи, під керівництвом доктора політичних
наук, професора Ольги Бабкіної (аналіз
новітніх тенденцій розвитку світової політичної науки, політичної освіти молоді) та
Івана Варзаря (політична етнологія), ще
одну (всебічне висвітлення концептуальних засад канонічного й освітнього права,
методики викладання правознавства) очолюю я. Формується наукова школа з медичного права доктора юридичних наук,
професора Валентини Стеценко.
Освітній процес на факультеті, в переважній більшості, ґрунтується на
власних наукових дослідженнях професорсько-викладацького складу.
На факультеті виходять фахові наукові видання: часописи НПУ імені
М. П. Драгоманова «Право» та «Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін».

❙ Богдан Андрусишин.
Факультет щорічно проводить низку
наукових конференцій і «круглих столів»,
серед яких спільно з Інститутом держави
і права імені В. М. Корецького НАН України з 2004 р. започатковано цикл щорічних міжнародних наукових конференцій
«Юридичні читання». Це унікальні науково-методологічні, організаційні й виховні
заходи у європейському суспільно-правовому просторі, в яких беруть участь провідні юристи — вчені і практики, політики і політологи, кращі представники професорсько-викладацького складу закладів
вищої освіти України та близького і далекого зарубіжжя, а також кращі студенти.
Наукове життя факультету наповнене участю студентів у різноманітних конкурсах, олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських конференціях.
Студенти-відмінники, молоді науковці
факультету стають стипендіатами президента України та Верховної Ради України.
Так, у 2019/2020 н. р. до їх числа увійшла
студентка 4-го курсу спеціальності «Право» Тетяна Галенко.

«Домінують практичні заняття»
Становлення професіонала, фахівця відбувається під впливом тісної взаємодії освіти, науки і практики. Яким
чином ви використовуєте новітні підходи у підготовці студентів?
— Факультет в організації освітнього
процесу віддає перевагу практично-орієнтованій моделі освіти, де домінують практичні заняття, стажування та інші форми
підготовки. Для кращого опанування студентами практичних навичок i вмінь майбутньої професії на факультеті функціонує низка навчально-наукових підрозділів. Зокрема, Центр правової освіти і науки, Криміналістична лабораторія, Центр
політичного аналізу і прогнозування, Навчально-методична лабораторія «Зала судових засідань».
У січні 2020 року спільно з Науководослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук
України створено Навчально-науковий
центр прав і безпеки людини в інформаційному суспільстві, що дасть можливість
розробити і впровадити в навчальний процес нові спеціалізації для підготовки магістрів права з теоретико-правових основ
інформаційного суспільства та захисту
прав і безпеки людини в ньому.
Нещодавно спільно з уповноваженим
ВРУ з прав людини Людмилою Денісовою
було створено Інформаційно-просвітницький центр iз прав людини з метою формування правової свідомості населення,
підвищення рівня правової культури студентів, їх обізнаності про права людини та
механізми захисту цих прав.
■ Сучасна освіта вимагає нових освітніх технологій, форм та інновацій, здатних забезпечити високу якість підготовки
фахівців. Дуальна освітня система в системі вищої освіти представляє інноваційну модель організації освітнього процесу
у закладі вищої освіти. Студенти вашого
■

факультету за бажанням можуть отримати дуальну освіту?
— Дуальна форма навчання бакалаврів гуманітарного напряму — це навчання, спрямоване на формування нової моделі професійної підготовки бакалаврів з обов’язковими періодами виробничої практики, що впроваджується на
базі установ, організацій, та передбачає
зміцнення зв’язків навчання з практичною роботою.
У рамках угоди про співпрацю між факультетом та Інститутом законодавства
Верховної Ради України магістри права
слухають курс «Законотворча діяльність»
в Українській школі законотворчості Інституту законодавства, за результатами
якого отримують сертифікати.
Факультет активно співпрацює з профільними громадськими об’єднаннями
— Клубом майбутніх адвокатів, Спілкою
юристів України, Асоціацією адвокатів
України тощо. При факультеті створено
юридичну клініку «Центр правової допомоги» НПУ імені М. П. Драгоманова. За її
ініціативи функціонує Школа кар’єрного
росту майбутніх адвокатів, де студенти набувають необхідних правових знань та навичок, надають безоплатну правову допомогу особам.
Студенти проходять фахову практику
в органах державної влади, місцевого самоврядування, аналітичних центрах, PRфондах, електронних та друкованих ЗМІ,
рекламних (менеджерських, маркетологічних) центрах i фондах. Базами фахових
практик для студентів є офіс президента,
Верховна Рада, міністерства освіти і науки та тимчасово окупованих територій,
Головне територіальне управління юстиції у м. Києві, Територіальне управління державної судової адміністрації, Асоціація адвокатів України, Координаційна
рада молодих юристів, парламентський телеканал «Рада», Український інститут національної пам’яті та ін.

«Вивченню іноземних мов приділяємо
значну увагу»
■ Факультет політології та права співпрацює з ученими та викладачами багатьох закордонних закладів освіти. У якому напрямку відбувається розвиток міжнародних зв’язків факультету?
— Серед форм співпраці — стажування
або короткострокове навчання в університетах та дослідницьких центрах провідних
та успішних університетів Європи та світу,
участь у міжнародних конференціях, семінарах, «круглих столах», симпозіумах, ознайомлення з досвідом їхньої академічної
діяльності, участь у роботі редколегій наукових журналів та часописів, участь у навчальному процесі тощо.
На факультеті працюють програми
академічної мобільності, у рамках яких
студенти стажуються або навчаються у закордонних навчальних i наукових центрах. За останній рік правом на академічну мобільність у рамках спільного проєкту з Університетським коледжем Південно-Східної Норвегії скористався студент
спеціальності «політологія» М. Джигун,
який також проходив стажування у парламенті Канади.
На факультеті традиційно здобували
освіту іноземні студенти, тому його двері
завжди відкриті для студентів з інших
країн.
Досліджувати правові та політичні
системи Європи та світу, право Європейського Союзу неможливо без знання іноземних мов, вивченню яких на факультеті
приділяється значна увага.
■ Очевидно, що частина студентства в
недалекому майбутньому, крім завдань,
які визначаються специфікою професії,
буде залучена до роботи в різних державних і громадських організаціях, бізнесі.
Як, на вашу думку, студентське середовище сприяє прояву лідерських якостей?
— Сучасне суспільство потребує фахівців нової формації, яким притаманні професіоналізм, активність, самостійність у

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ
Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за спеціальностями 081 Право (забезпечення прав і свобод дитини; правове забезпечення основних прав громадян; адвокатура та адвокатська діяльність; інноваційні методики викладання права; актуальні проблеми захисту прав і
безпеки людини в інноваційному суспільстві; правосуддя у справах неповнолітніх); 052 Політологія (політична експертиза та консультування; політичний менеджмент та маркетинг; теорія політики; управління соціально-політичними процесами); 281 Публічне управління та адміністрування.
Навчання здійснюється за освітніми ступенями
бакалавр, магістр, аспірант, докторант.
прийнятті оптимальних та відповідальних
рішень, уміння ефективно працювати у команді, проявляючи лідерські якості тощо.
Студентське середовище найбільш сприятливе для прояву лідерських якостей, причому не тільки у студентів, що володіють
ними зі школи, а й у тих, хто раніше не проявляв такої активності.
Студент, який ефективно поєднує навчання з громадською діяльністю, має набагато більше шансів стати згодом якщо
не керівником колективу, то його неформальним лідером, людиною, яка може
впливати на психологічну атмосферу, міжособистісні відносини, на якість та швидкість виконання співробітниками своїх
обов’язків. Завданням факультету є підготовка ініціативних, самостійних, відповідальних фахівців, які здатні до ефективної управлінської діяльності в якісно інших умовах суспільного розвитку.
■ А де працевлаштовуються ваші випускники?
— Факультет політології та права завжди готував фахівців високоосвічених,
глибоко ерудованих, iз державницьким
мисленням, тому невипадково його випускники працевлаштовуються в офісі президента, апараті Верховної Ради, Кабінеті
Міністрів, Мін’юсті, Міносвіти, Міноборони, СБУ, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Київській міській та обласній державних адміністраціях, в органах
державної влади та місцевого самоврядування, судах, прокуратурі, вони є відомими адвокатами, нотаріусами, керівниками
юридичних служб у комерційних структурах, юристами у юридичних компаніях,
аналітиками в експертних організаціях,
медіа, бізнесі; політологами, консультантами у партіях, політичними оглядачами, аналітиками, експертами з суспільно-політичних питань, головами виборчих штабів, викладачами правничих та
політологічних дисциплін у закладах освіти, науковими співробітниками тощо.
Також наші вихованці становлять значну частину професорсько-викладацького
складу факультету.
Ми завжди радо чекаємо на тих, хто
хоче в майбутньому долучитися до формування правової і політичної свідомості
та культури населення, стати активним
учасником побудови правової, демократичної держави та громадянського суспільства в Україні. ■

■ ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Академічні традиції підготовки фахівців політико-правничого профілю ведуть свій відлік від
часу створення університету Св. Володимира
(1834 р.), коли у його складі було створено Педагогічний інститут, до якого вступали ті студенти
юридичного факультету, які не бажали йти на державну службу, а вирішили присвятити себе педагогічній професії. Як самостійний факультет цей
підрозділ виокремився у 1992 р.
На теперішній час факультет є сучасною науково-освітянською структурою, роботу якої забезпечують 4 кафедри (теорії та історії держави
і права, правознавства та галузевих юридичних
дисциплін, політичних наук, публічного управління та міжнародних відносин). Навчальний процес на факультеті здійснюють 58 науково-педагогічних працівників, серед яких 15 професорів, докторів наук, 33 доценти, кандидати наук.
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■ ХТО ВИНЕН?

Покайтеся,
Зе-патріоти
За вашу
недалекоглядність
розплачуватимуться і ваші
діти, і ваші внуки
Остап ДЕЙНЕГА, зв’язковий УПА
Львів
Як «патріарх» за віком маю право висловити свою думку осуду щодо сьогодення України. Кремль найпершим зрозумів,
що в Україні обрали сильного президента — Петра Порошенка, який не дасть їм
перетворити українські землі на «ісконно рускіє тєріторіі», а українців — на недоросів, тому гарячково шукав способів,
як позбутися його. Першою на допомогу
Кремлю прийшла «п’ята колона» з грошовою підтримкою олігархів України. Вони
— чужорідне тіло, для них завжди інтереси України були чужі. Це — денаціоналізовані люди, космополіти, для яких
Україна люба, але без українців. З ними
все зрозуміло, а от щодо більшості наших
політиків, інтелектуалів — чому вони так
легко піддаються на витівки Кремля? Незрозуміло, звідки взялися ватаги «доброзичливих патріотів» різних мастей, які
ніби змовилися «мочити» Порошенка. Це
вони розповсюджували чутки про страшну втому посполитих від війни, закликали до знищення «злочинної влади». Ніхто
з цих рейкових проповідників не покаявся й донині, вони й надалі вишукують помилки Порошенка.
Яскравим прикладом є Івано-Франківськ — національно свідома область,
«бандерівський» край, який проголосував за Зе. «Свобода» мов води в рот
набрала. Причини такого голосування
відомі, відомо, хто першим почав цькувати «злочинну владу». Та все ж найогидніше повелися ЗМІ. Навіть патріотична газета «День» не обходиться без
того, щоб підпустити «кольку» в бік Порошенка.
Прикладів багато, але про письменників-патріотів мовчати не можу. Скажімо,
багато висловлювань Яворівського щодо
сучасної політичної ситуації мене дивують та дратують. Те, що він став на бік
російського православ’я і захист Філарета, — просто з ніг збиває. Ні я, ні Яворівський, ні всі православні не заприсягнуться, ким є насправді Філарет.
А патріот Шкляр, який вибрав чомусь собі у президенти завгоспа Коломойського?
Чому я вирішив написати вам листа?
Бо все моє довге життя пройшло під гаслом створення незалежної Української
держави, за яку боролись ОУН та УПА.
Петра Порошенка я омріяв собі за президента ще за часів дій «Руху» у ВР, і не
як романтик, а за його здібності. Усі фейкові закиди Порошенку я виписав і маю
на них відповіді. У процесі аналізу врахував міжнародну обстановку, вимоги наших партнерів та внутрішній стан у державі. У результаті дійшов висновку, що
всі звинувачення не підтверджуються
ніякими фактами. Що ж до дріб’язкових
помилок у процесі роботи, як, скажімо,
громадянство Саакашвілі чи «геройство»
Наді, то не помиляється лише той, хто нічого не робить.
Із появою «Голобородька» я відчув
велику небезпеку. Дивно, чому цього не
відчувають наші «інтелектуальні пера»?
Все, що нині відбувається з Україною, лягає на плечі нашої еліти, ЗМІ, людей, які
володіють пером, — ви якщо й не закликали до повалення «злочинної влади»,
то не завадили тій зливі брудної брехні
з уст доморощених політологів, ведучих
телеканалів, «патріотів». Ви й тепер ще
сподіваєтесь, що Зе прозріє, але це ж абсурд. Мені боляче й сумно. ■

Я ВАМ ПИШУ...
Антон КАДЕНЮК
Житомир
Тримаю в руках багатосторінкову щоденну газету,
в якій надруковано рейтинги
всіх українських президентів.
Ця газета, як і «Україна молода», користуючись даними соціологічної групи «Рейтинг»,
надала суспільству цю інформацію, але є одне «але»… Пані
Тетяна Пархомчук в «УМ»
обґрунтовано аналізує ці рейтинги, виходячи зі здобутків,
яких досягли президенти нашої держави, перебуваючи
на цій посаді, тоді як інше видання подає лише сухі цифри відсотків. Стає зрозуміло,
хто ж замовив «Рейтингу»
ці рейтинги, адже, як визначила «Україна молода», українська політика — це вид
шулерства, особливо в передвиборчий період. Надавши
найвищу оцінку діяльності
Леоніда Кучми на посаді президента, «Рейтинг» не показує реальні результаті його
роботи, тоді як «УМ» оцінила форми і методи його правління, адже є що оцінювати
— Леонід Данилович перебував на посаді глави держави
два терміни.
Я звертаюся не лише до
соціологічної служби «Рейтинг», а й до ведучих телеканалів Медведчука, Мураєва:
не займайтесь політичним
шулерством, бо ваші передачі побудовані за сценарієм
Москви. Тільки й чуєш на
цих каналах прізвище Порошенка (так само, як свого
часу шельмували президента
Ющенка), а шоу побудовані
за принципом — хто голосніше крикне, тому й слово.
Складається враження: якби
не було Порошенка, то не
було б про що говорити, тоді
як у державі проблем — вище
голови. Свою лепту внесла і
Марина Ставнійчук, тисячу
разів повторивши на каналі
«Наш» прізвище п’ятого президента в негативному контексті, чим і зіграла на руку
«Рейтингу».
«УМ» проаналізувала заслуги Леоніда Кучми, які
українці, опитані «Рейтин-

■ ТАНЦІ НА ГРАБЛЯХ

Рейтинги у «Рейтингу»
Чи здатне суспільство оцінити діяльність президентів?
гом», оцінили, піднявши на найвищу сходинку
п’єдесталу серед усіх президентів. Проте до цього доробку треба було б ще додати,
що товариш Кучма фактично обеззброїв Україну, з
його благословення в країні
утворився клас олігархів.
Це він породив Вітю Януковича, якого віднайшов у
шахтарському краї і посадив у крісло прем’єр-міністра. Його заслуга у висуванні Володимира Литвина,
який у парі з Юлією Тимошенко всіляко обливав брудом Ющенка. Їм мало було
нівелювати авторитет Віктора Андрійовича у суспільстві — потрібно було фізично його знищити. Чи не за
це «Рейтинг» «намалював»
Віктору Ющенку аж 6 відсотків підтримки? Після такої
оцінки «суспільства» мені
прийшли на згадку події 29
травня 2001 р., що відбувалися в Києві у день зняття
Верховною Радою з посади
голови уряду Віктора Андрійовича. Зі всієї України
в столицю прибули тисячі
людей, які прийшли з гаслом «Кучму геть!» під стіни Верховної Ради, тоді як у
парламенті комуно-слухняна більшість знімала з посади кращого за часів незалежності прем’єр-міністра. Тоді
марш на підтримку Ющенка зібрав тисячі українців
— людей різного віку, різних професій. Поряд із нашою групою офіцерів ішла
жінка у вишитій сорочці й
плакала. «Вам погано?» —
спитав хтось із нас. І почули у відповідь: «Так Ющенка ж розпинають. Тому мені
не тільки погано, а й страшно». Оцінюючи, за «Рейтингом», діяльність Ющенка як
президента у 6%, хочу запитати тих, хто опитував, і

тих, хто відповідав: «За ким
із президентів як за людиною плакали люди?» — дайте відповідь!
Історично правда склалася так, що в той період були
люди-патріоти, які відстояли Україну як державу,
люди, які боялися вкотре
втратити незалежність України, готові віддати своє
життя за неї. Так і відбулося — Помаранчева революція, Революція гідності, війна на Донбасі. Все це сучасна
«зелень» забула! У сучасної
«біомаси», як назвав її батько зеленого президента, одна
думка — гроші, тому й не випадково у фракції «Слуг народу» в даний момент уже
21 депутат-мільйонер, як заявив Олег Ляшко.
Тішить бодай те, що ті 6
відсотків, які віддали свої голоси за президента Ющенка,
— патріоти України, отже, є
надія.
Група «Рейтинг» не забула і про Віктора Януковича, за даними якої він набрав
9% (!). Виходить, є люди, які
вважають, що Янукович ще
мало нам приніс біди. Війна, здача Криму, зрештою,
Межигір’я — все забули?
Цікаве питання, а за
які заслуги перед Україною шостий президент —
Зеленський — посів другу (після Кучми) сходинку
почесного президентського п’єдесталу? Пропіаривши себе перед виборами —
«кінець епохи бідності», він
приніс нам ту бідність, «закінчення війни на Донбасі»
— заключив перемир’я, під
час якого продовжують гинути наші захисники. Як тут
не згадати завжди доречного
і завжди правдивого у своїх
передбаченнях Шевченка:
«Бідніють люди на землі,
Ростуть і висяться царі!»...

Нещодавно на одному
антиукраїнському каналі
академік, професор Віталій
Журавський давав оцінку
депутатці від «Слуг», яка
перемогла його у змаганні за мандат по Малинському округу Житомирської
області. Пані Тетяна Грищенко працювала раніше в
нього хатньою робітницею,
але не справлялася зі своїми
обов’язками, тож він звільнив її. Коли ж стала депутатом парламенту, то запропонувала пану Журавському…
працювати у неї помічником. Слуги обирають собі
слуг? Ось вам яскравий приклад, як шостий президент
втілює у життя ленінські заповіти, щоб державою керували куховарки.
Що ж, вітаю житомирян, які довірили керування державою і своїми долями десятьом депутатам від
«Слуг народу». Працелюбність зеленої команди можна проілюструвати яскравими прикладами. Так, «слуга
народу» від Бердичева Богдан Коцак, колишній учитель, «шаленою» працею в
парламенті лише за якихось
чотири місяці зумів заробити 433 тисячі гривень — а
там, дивись, за рік і мільйонером стане. Та ж є з кого
приклад брати: за минулий
рік шостий президент задекларував 28 мільйонів прибутку. Як бачимо, збідніле
розумом суспільство зовсім
загубило орієнтир на власне
покращення життя — йому
потрібен тільки пустий сміх
на глум над собою від 95
кварталу. Ну що ж, майже 30 років ходимо по колу,
але, на жаль, не по спіралі.
30 років — це вже не підлітковий вік, а час дорослішання, то коли ж наше суспільство врешті стане зрілим? ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Брехні
потоки
Аркадій МУЗИЧУК
Київ

Сьогодні, вчора, позавчора,
Щовечора, щоранку,
Президентська офіс-контора
Чергову обіцянку
Від зеленського слуг
Розповсюджує навкруг,
Неправди каламутні потоки
Течуть уже більше року.

Багато українців назву «Троєщина» асоціюють з анекдотами про цей столичний «спальний» район,
мовляв, там живуть якісь невдахи, яким не пощастило поселитися (чи народитися) на Печерську.
Проте не все так однозначно: якщо глянути на дані про екологічну чистоту, то цей район займе
перше місце, адже там немає ні промислових виробництв, ні великих автотрас, які забруднюють
повітря. А ще останні роки київська влада наводить лад із дорогами, парками, озелененням. Так,
улюбленим місцем відпочинку місцевих мешканців став Троєщинський парк, фактично створений
кілька років тому. Тепер це — місцева «родзинка», де залюбки можна покататися на велосипедах,
відпочити з дітками, помилуватися озерним плесом.

Повінь брехні щоднини
Заливає міста і села України.
І розуміє кожен,
Що ось-ось прорвати
Може...

НАЦІЯ
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

«Займаюся історією України для дітей від розпачу і
злості», —
лідер гурту OT VINTA та художник Юрій Журавель
Тетяна ГОНЧЕНКО
(Інтеренет-видання «Українська правда. Життя»)

Юрій Журавель живе в Рівному та принципово не переїжджає до Києва. Він вважає,
що створювати локальні мистецькі осередки — важливіше, ніж концентрувати у
столиці весь творчий потенціал країни. При цьому він активно включений у політичне життя — Юрій доволі часто їздить у Київ на акції протесту та реагує малюнками
на все, що відбувається в державі.
Щоб провести інтерв’ю, в графік Юрія вклинитися непросто — знайти вільні півгодини вдалося лише ближче до 21-ї вечора. Його день починається зрання і
складається з малювання, відправки книжок та торбинок, музичних репетицій та
дослідження історії.
Подавати історію дітям і дорослим цікаво та небанально він наразі вважає своєю
головною задачею. Адже переконаний: саме від незнання історії більшість сучасних
бід українців.
■ Як вплинув карантин на вашу
діяльність? Чи відчули ви його?
— Як музикант, звичайно, відчув.
Концертів у нас досі немає. А як художник, історик та як письменник не відчув
зовсім — продовжую малювати, писати
і працювати над новими творами. Шкода, що цього року не було наших виїздів
на Болонський книжковий ярмарок та
аналогічний французький ярмарок —
Livre Paris. Ми готувалися там презентувати свої нові твори, але через карантин ці поїздки довелося відмінити.
Цього року також не було Книжкового арсеналу та не буде Форуму видавців. Тому з нетерпінням чекаємо на фестиваль Toloka в Запоріжжі, щоб хоч десь
поспілкуватися вживу з нашими читачами.
Утім дуже багато роботи онлайн —
кожного дня ми пакуємо та відправляємо по всій Україні та за її межі досить
багато книжок, розмальовок, і «Великих повних торб» («Велика повна торба» — це комплект брендових речей
від Юрія Журавля, він включає в себе
футболку, розмальовку на історичну
тему, книгу «Знай наших», книгу-комікс «Мазепа. Крок до правди», диск
«OT VINTA» та інші речі. — Авт.). Тобто роботи стало ще більше. Люди під час
карантину сидять удома, і їхня активність в читанні книжок, як мені здалося, збільшилася.
Загалом наш видавничий рік почався дуже класно — з Книжкового салону
в Монреалі. Україна там себе представляла вперше, і ми там добряче нашуміли. Був величезний успіх, який ми досі
згадуємо.
■ Розкажіть про це докладніше.
— Я таких великих міжнародних
книжкових форумів не бачив! Монреаль — це французька частина Канади, в якій живе дуже багато українців,
і вони загалом дуже активні. Мене приємно здивувало, як там переймаються
розповсюдженням дитячих книжок.
Нам у цьому плані треба багато чому повчитися. Зазвичай на презентаціях інших
авторів збирається 20-30 людей, а у нас
було значно більше. Можливо, тому, що
Україна там представлена вперше.
А ще, ми суттєво заморочилися тим,
щоб зробити яскраву презентацію. У нас
миттєво розкупили всю привезену продукцію, ми навіть пошкодували, що
привезли так мало. Причому купували
не тільки діаспоряни, а й люди з іншомовних культурних просторів. Коли поїдемо наступний раз, візьмемо набагато
більше книжок та розмальовок.
■ У вас сьогодні була репетиція гурту.
Тобто концерти мають відновитися найближчим часом?
— Так. Ми хочемо наприкінці серпня зробити пробний концерт у Києві, в
Docker Pub. Рiч у тiм, що в нас мав відбутися концерт 19 березня, мали повністю розкуплений зал, але 11 березня ввели карантин, і виступ довелося відмінити. Люди чекають і не хочуть віддавати
квитки.
Новий матеріал у нас є, будемо презентувати пісеньку для дитячого ляль-

кового мюзиклу «Ріпка». Робота вже
давно зроблена, лишилося яскраво представити її для живого глядача.
■ «Дитячий» напрям вашої роботи
— це для вас елемент просвітництва та
певна місія?
— Я це все роблю від розпачу і злості. Коли я бачу, як у нас викладають історію, що діти все гірше і гірше здають
ЗНО з цього предмета, це мене дуже обурює. Бо це відбувається не від того, що у
нас погані діти і тупі вчителі. Це тому,
що у нас загальний підхід до освіти жахливий.
Можливо, ви знаєте, як довго і важко
наш новий уряд обирав міністра освіти.
Це неприпустимо, бо освіта — це майбутнє усієї нашої держави. Найрозвинутіші держави вкладають в освіту свого підростаючого покоління величезні
кошти та сили. А ми вбиваємо покоління за поколінням.
Зараз здає ЗНО умовне «покоління
Табачника». Це ті дітки, які пішли в
школу за часів Януковича та відчули так
звані реформи освіти. Діти, що йдуть до
школи за часів Зеленського, знатимуть
історію не краще. Ми добряче відгребемо через це свого часу.
■ А у вас є свої кандидатури на посади міністра культури та міністра освіти?
— Я вважаю, що міністр культури —
це взагалі «совок». Міністерства культури не повинно бути, культура має розвиватися сама собою. Так само я завжди буду проти того, щоб давати звання
«заслужений» або «народний». А от на
міністра освіти... (Задумався). Не знаю,
рiч у тiм, що я не освітянин. Я й історією
займаюся, повторюся, «з розпачу і злості». Тому що цим нормально ніхто не
займається.
Я ніколи не був істориком, закінчив
факультет педагогіки. Але в даний момент мушу цим займатися, бо вмію малювати, вмію грати і тому просто змушений робити це, бо інакше цього ніхто не
зробить.
■ За моїми спостереженнями, дуже
мало митців включаються в цю роботу.
Фактично, це одиниці. У вас теж такі
спостереження? Митці могли б краще
включитися в роботу з дітьми та в процес популяризації історії?
— Узагалі-то має бути відповідна державна політика. Ми часто їздимо по
світу, були у Австрії, Франції, Іспанії,
Америці, Канаді, бачимо, як це питання
вирішується в інших країнах. Таке відчуття, що Україна — це країна не третього і не п’ятого світу, а взагалі якогось
восьмого у ставленні до підростаючого
покоління. Хоч як би там було, але майбутнє держави цілком залежить від рівня освіти у ній. Хтось із розумних людей
сказав: «Той, хто не будує школи, будує
тюрми».
■ А що конкретно треба змінити?
Шкільну програму?
— Президента.
■ Але один президент же не відповідає за все відразу. Що треба змінити
саме в плані освіти?
— Має бути системна та послідовна

❙ Гурт OT VINTA збирається відновити виступи.
❙ Фото зі сторінки Юрій Григорович Журавель/Facebook.

❙ Юрій доволі часто їздить у Київ на акції
❙ протесту.
❙ Фото зі сторінки митця у «Фейсбуцi».
робота, якою треба займатися з року в
рік упродовж 20-30-50 років. Це стратегічне питання і досить серйозне. Одним
кроком тут нічого не вирішиш. А у нас
так виходить, що одні люди починають
робити реформи, приходить нова влада і
все ламає. З самого початку треба усвідомити, наскільки це важливо — виростити гідне конкурентоспроможне покоління в новому світі. Гідне покоління, яке
добре знає свою історію. Той, хто знає
добре свою історію, ніколи не буде повторювати помилок прадідів.
■ Саме тому ми вибираємо таких президентів, що не знаємо історії?
— Саме так. Буквально позавчора дехто з друзів, навіть патріотів, адекватних, у мене питав: «А чому ти досі не намалював Володимира Винниченка? Це
ж така велика постать в українській історії!». Я кажу, що цю падлюку я ніколи
не намалюю, і він не з’явиться ні в моєму календарі, ні в книжці, ні в розмальовці. Бо Винниченко — як це сучасний Зеленський, який розвалював Україну, просто мало хто це усвідомлює.
Це людина, яка 100 років тому розвалила нашу армію. Тоді люди навіть не
встигли помітити, як буквально за тиждень була втрачена Харківська область,
потім через Бахмут Червона армія зайшла в Київ, і так була знищена вся Україна. Все вирішилось буквально за два
тижні на користь російського терору.
Так буде і зараз, якщо ми не зробимо
висновків. Чим швидше ми їх зробимо,
тим краще.
■ Узагалі, чи є шанс, що ми зробимо висновки? Бо якщо подивитися на
настрої людей, важко бути оптимістом
щодо нашого майбутнього.
— Поки що я підґрунтя для оптимістичних прогнозів не бачу. Візьмімо навіть ситуацію на телебаченні. Сьогодні
на одному з українських каналів виступав голова російського «пархату» (тоб-

то московського патріархату. — Авт).
Якщо на нашому телебаченні виступають голови російських «пархатів», тобто звичайні московські пропагандони, то
я не здивуюсь, що скоро з усіх українських каналів нас iз Новим роком вітатиме Володимир Путін.
■ Чи можуть культурні діячі якось
цьому протидіяти? Тобто якимось чином
об’єднатися і змінити ситуацію. Узагалі
хоч хтось може цьому протидіяти?
— Я роблю кожного дня все, що в моїх
силах. Об’єднуватись я колись намагався. Але, відверто кажучи, бачу, що серед українських митців мало таких, якi
поділяють мої погляди. А ще серед них
дуже багато пустомель і нездар, з якими просто втрачаєш час. Звичайно, було
би непогано, щоб у нас були такі потужні важелі, як телебачення. Але так само,
як гурт OT VINTA не може пробитися в
формат музичних каналів, я туди не потрапляю особисто як митець. Хоча я сильно туди і не напрошуюсь. Мало кому я на
даний момент там цікавий.
Відверто скажу, що мало з ким «iз
цеху» я можу останнім часом знайти
спільну мову. Тому просто роблю свою
справу — хочу зробити історію України цікавою для дітей та дорослих.
Це щоденна робота. Окрім рутинних
справ — запакувати та підписати книжки та іншу продукцію, я кожного дня
досліджую історію, багато читаю та багато малюю. І все менше і менше відчуваю, що можу цю відповідальну справу
довірити комусь іншому.
■ Знаю, що ви принципово не їдете з
Рівного і розвиваєте локальний мистецький осередок у своєму місті. Може, варто було б переїхати ближче до столиці,
щоб мати змогу робити більше?
— Ні, роботи мені вистачає й тут.
Сьогодні я прокинувся в 6:30 ранку, і з
того часу навіть не мав перерви, щоб попити чаю і з кимось спокійно поспілкуватися. Весь час ми в роз’їздах, роботі,
підписуванні книжок, малюванні та репетиціях. І все треба зробити на позавчора. Ми ледь-ледь встигаємо зробити
усе заплановане. Відчуваю, що, якби
жив у Києві, я б цього просто не встигав. Обожнюю те місце, яке я тут для
себе зробив. У нас тут є типографія, яка
випускає найкращі друковані матеріали. Нікому іншому я цю справу просто
не довірю.
Так само рівненські майстри шиють
для нас торби та розмальовують їх. Так
само ми друкуємо тут футболки у найкращій майстерні. Я не бачу сенсу взагалі їхати в Київ. Тим більше, що у мене
на меті зробити місто Рівне повноцінним культурним осередком.
Ми протягом шести років продовжуємо реформу децентралізації. Мені
здається, що треба йти цим шляхом. Це
цікава і прогресивна тема. ■
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■ ЯК ЦЕ БУЛО

Михайло НАЄНКО

Великі поети не бувають одномірними. Вони завжди багатогранні,
поліфонічні. І тому в кожного він «свій». Іван Драч — не виняток.
У мене він, як лідер епохи шістдесятництва, теж «свій». Кажу «лідер» і чую можливе зауваження: були ж, мовляв, і старші за нього
шістдесятники — Ліна Костенко, Дмитро Павличко, «Нью-Йоркська група» поетів тощо. Так, були. Але йдеться не про «календарне»,
а про концептуальне шістдесятництво. Предтечами календарного в
діаспорі були поети «Нью-Йоркської групи», а на материку України
— Довженків виступ на письменницькому з’їзді у 1954 році, стаття
М. Рильського «Краса» (1956), його ж збірка віршів «Троянди й
виноград», вірш Дмитра Павличка зі збірки «Правда кличе» (1958),
у якому були слова: «Здох тиран, але стоїть тюрма». Шістдесятництвом війнуло і в «великій» прозі того часу — «Людина і зброя»
Олеся Гончара (1960), «Вир» Григорія Тютюнника (1962, посмертно). А концептуальне шістдесятництво, яке зростало на запереченні існуючих диктатур у владі і впровадженні нового типу образного
мислення в літературному мистецтві, почалося таки з поеми І. Драча «Ніж у сонці» (липень, 1961).

І кіностудія «стогне в зубах
анекдотів»
Я вперше серйозно почув про
Івана Драча як поета влітку 1961
року. Закінчивши навчання в Лубенському технікумі, тримався
(як і кожного літа) батьківської
хати в Гуляйполі, де, мені думалось, будуть створені найкращі
умови для підготовки до вступу
на подальше навчання в Київському університеті. Привчений у
бібліотеці Лубенського технікуму до читання «Літературної газети» (з 1962 р. — «Літературна
Україна»), я пам’ятав про неї і
під час отих «канікул» у своєму
Гуляйполі; відтак двічі на тиждень їздив рейсовим автобусом
до райцентру, аби купити в кіоску черговий номер. І ось в одному
— за 18 липня 1961 р. — натрапляю на поему-трагедію Івана Драча «Ніж у сонці».
Про прихід у літературу якогось нового покоління довелось
чувати тоді й раніше. Особливо
після доповіді Андрія Малишка на всеукраїнській нараді молодих літераторів у 1959 році.
Андрій Самійлович з високої
трибуни Спілки письменників
«лаяв» майбутніх Шевченківських лауреатів Ліну Костенко й
Олеся Лупія, теж майбутнього поета-пісняра Василя Діденка (згадаймо його майже народну пісню «По долині туман...»)
та інших їхніх ровесників за нібито формалізм у ще «зеленій»
творчості, за неувагу в їхній поезії до соціальних проблем сучасності тощо. Про Івана Драча тоді
ще не йшлося.
А тут — його «Ніж у сонці».
Зі вступним словом до поеми молодого критика Івана Дзюби.
Зізнаюсь чесно, що не все тоді
я зрозумів і в поемі, і у вступному слові, в якому Іван Дзюба наголошував, що читання поезій
Івана Драча було для нього «не
тільки великою радістю, а більше — подією в житті. Я почув
справді голос нового, сучасного українського поета... справді
сучасного, справді українського, справді поета... Він... сильно
мислячий... воює за справжні комуністичні ідеали».
Мені подумалось: а хіба Павло Тичина чи Максим Рильський «воюють» не за те ж саме? Та
коли прочитав поему до кінця, то
почало карбуватися в пам’яті, що
йшлося справді про щось новіше,
досі не осмислене в радянській літературі: про замах на людське
сонце правди, пустопорожні трудодні колгоспників, про неувагу до культури не тільки голови колгоспу — одного з чолових
персонажів поеми... Підтвердилась для мене така і ширша літературна новизна Івана Драча як
поета через рік, коли в малому
залі тодішнього Жовтневого палацу культури на трибуні раптом
з’явився сам Іван Драч із читанням нових своїх віршів.
Найбільше вразила його «Балада про коня без вершника».

Друком вона з’явиться згодом у
журналі «Зміна» (перейменованому пізніше на «Ранок»). Я придбав той номер, але в пам’яті продовжувало звучати «живе» читання твору самим автором: що
Довженків «кінь білолобий», а
отже — сам геніальний кінорежисер блукає Києвом без роботи, а кіностудія його (Довженка) імені «стогне в зубах анекдотів...// Живе в кіносимфонічній роботі // Кінобарабаном та
кінобалалайкою». Кинуто було,
отже, дуже сміливий камінець у
бік тодішнього «старшого брата»
з його барабаном та (особливо!)
балалайкою. Водночас звучала
туга за часом, що в середині 50-х
років Україна втратила великих
своїх трудівників-літераторів, серед яких — Олександр Довженко
з його мислячим конем:
А людство летить у ракетному вихорі,
А сонце не спить над полями-лугами...
Мій шлях у сльозах у пекучих вигорів,
Хто ж стисне боки мої острогами?!
Таким мотивом Іван Драч виводив український поетичний
біль на світову орбіту, і було видно, що в концептуальному розумінні поезії маємо справу в літературі з чимось справді новим.
За рік перед цим у тому ж
Жовтневому палаці, але у великій його залі, виступав російський молодий поет Євгеній Євтушенко, який, крім читання
«одіозної» поеми «Бабин Яр»,
повідомляв публіці, що в літературі з’явилася молода когорта
літераторів, яких, з легкої руки
Станіслава Рассадіна (журнал
«Юность», 1960, № 12), було названо «шістдесятниками». Хтось
із залу запитав: «А в Україні теж
є така когорта»? І Євтушенко відповів: «Есть! Иван Драч! Ваня, где
ты, покажись!». Іван Драч піднявся зі свого місця, і його побачила не тільки переповнена тоді
Жовтнева зала, а й уся Україна
та «непотопляємий» (думалось
тоді) Радянський Союз. Побачили, можна сказати з певністю, й
деяких інших поетів-шістдесятників, зокрема Миколу Вінграновського, який десь через рік
поетично задекларує:
Ми знову є. Ми — пізні. Найпізніші.
Що наросли з худеньких матерів...
І є народ, в якого є прокляття,
Страшніші од водневої війни.

Університетська «СІЧ»
Студентом філологічного факультету КДУ імені Тараса Шевченка Іван Драч побув протягом
трьох навчальних років: 1958—
1961. Тоді його знали як активного члена літературної студії
«СІЧ» (цю абревіатуру студенти створили з початкових літер
назви Студії імені Чумака, чим
дуже налякали партійне керівництво університету), яку, вже
будучи третьокурсником, він і
очолив. Я не застав студента Івана
Драча на цій посаді, бо в рік мого
вступу в університет (1961) його
вже «пішли» з нього. Але збереглася університетська газета

Двічі номінований
За що Івана Драча «пішли» з університету, коли «гора Чернеча
стала на коліна», і що воно в біса за «сива печаль Козерога»
«За радянські кадри», в якій містилися фотографія літстудійців
на чолі з Іваном Драчем i добірка
студентських віршів, присвячених 100-річчю від дня смерті Великого Кобзаря.
Цю дату тоді дуже широко відзначали в Україні та світі, і в згаданій газеті Іван Драч опублікував уривок зі своєї поеми «Смерть
Шевченка». Один фрагмент із поеми мені довелося слухати з уст
автора в 142-й аудиторії гуманітарного корпусу університету.
Слухачам і, як видно було, самому автору найбільше подобався
фінал поеми з такими словами:
Гора Чернеча стала на коліна,
Взяла труну безсмертну в чисте лоно,
І вічність тополина стала поруч.
Вишнева весняна пора.
Летять стежини до Дніпра,
Летять хмарки, летять дороги,
Зібгавши куряву під ноги.
Летять студенти і монахи,
Летять мундири і папахи...
Летять віки. Летять народи...
І доки світ у плині літ
Вишневий вітер,
Вишневий цвіт.
Згадана 142-га аудиторія в
60-х роках була легендарною. У
ній могло вміститися до сотні студентів, які завжди дуже радо збиралися, як тільки до них приходили поети-шістдесятники. І серед них — Іван Драч. Хоча його
вже й відраховано було з університету і він у 1962-му та наступних роках устиг попрацювати в
газеті «Літературна Україна»,
видати першу збірку віршів «Соняшник» (1962) та стати слухачем Вищих кінематографічних
курсів у Москві, але під час приїздів до Києва його обов’язково
тягнуло до 142-ї аудиторії, щоб
почитати разом із товариством
шістдесятників свої нові твори. В тому товаристві у різний
час з’являлися Володимир Підпалий, Ірина Жиленко, Валерій
Шевчук, Олесь Лупій, Володимир Дрозд, зрідка — Микола Вінграновський, частіше — Микола
Сингаївський, білоруський поет
Василь Сидоренко (студент якогось електро-технічного технікуму), поет зі студентів тогочасного педінституту імені Горького Григорій Кириченко та ін. До
них згодом підтягнулися молодші шістдесятники — Володимир
Забаштанський, Світлана Йовенко, Людмила Скирда, а з сільськогосподарської академії можна було побачити на засіданнях
університетської літстудії «СІЧ»
Олександра Мороза, з технологічного інституту — Олексія Лукашенка й інших.
Аналізуючи
«поетичну
весну на Радянській Україні
60-х років», діаспорний літератор Юрій Лавріненко емоційно
писав, що Ліна Костенко й молодші шістдесятники Ірина Жиленко та Світлана Йовенко дали
передчуття цієї весни, Іван Драч,
Микола Вінграновський, Василь
Симоненко й Анатолій Таран —
передчуття освіжаючої грозовиці, а в 142-й аудиторії гуманітарного корпусу Київського університету складалося, тим часом, і теоретичне уявлення про
концептуальність творчого руху
шістдесятників. Адже слухати
їх і брати участь в обговоренні їхніх творів приходили в аудиторію
не тільки студенти, а й професо-

❙ Іван Драч.
ри та доценти університету. Серед них, зокрема, запам’яталася
Галина Кіндратівна Сидоренко
— викладачка теорії літератури й активна учасниця дискусій
про шістдесятництво. З її допомогою студентська аудиторія (особливо в присутності Івана Драча)
з’ясовувала, що кожен новий
етап у розвитку поезії починався
з нової мови-метафори.
Поезія (за визначенням Потебні) — це обов’язкова метафоризація мови. Іван Драч у своїй
шістдесятницькій творчості запропонував нову, і саме свою,
метафору. На тлі віршованого
плоскогір’я рубежу 50-60-х років
ХХ ст. вона звучала, як набат:
«Ніж у сонці», «У соняшника
були руки і ноги», «Сива печаль
Козерога», «Гора Чернеча стала
на коліна», «Я продаю Сонця»,
«Синхрофазотрони ридають, як
леви», «Протуберанці сторч головою» і, зрештою, — «Вийшов
з радіо чорний лев». На таку поетичну винахідливість зважувалися хіба що представники високого модернізму 20-х років ХХ
ст., яких у 30-х роках було репресовано, розстріляно чи притлумлено (символіст П. Тичина, неокласики М. Зеров і М. Рильський,
романтик-вітаїст М. Хвильовий,
футурист М. Семенко та ін.).
Лиш через сорок років їхню
естафету підхопили шістдесятники, що збіглося і з розвитком нового етапу у світовому літературному русі: постмодерна магія латиноамериканської прози, неоміфологізм елітних європейських
авторів, наступальний постмодерн поетів згаданої вище «НьюЙоркської групи», химерність
нашого О. Ільченка та пізніше В.
Земляка, які своїм корінням сягали в гоголівську «Страшну помсту» та Шевченків «Сон». Іванові
Драчеві в цьому контексті було
ніяк не тісно. Принаймні, «Ніж
у сонці» та «Смерть Шевченка» з
їхніми мареннями, голосіннями,
сповідями та іронічними горобцями («Як оселедці, в нас чуби... що
нам сипнуть, те ми клюєм») і колгоспними трудоднями («А я сиджу на рядні // Та рахую трудодні») — це водночас і магія, і міфологізм, і химерність.

Рецензії творів новобранця
поезії
Заскорузлі поети-соцреалісти відчули, що «захиститись»
від такої поезії вони зможуть

хіба що критичними докорами
поетові, епіграмами чи якимись
іншими діями гальмівного характеру. Послідовний графоман
і лауреат Сталінської премії 1952
року Микола Нагнибіда, наприклад, одержав для рецензування
від видавництва «Молодь» рукопис Драчевої збірки «Соняшник» і півроку тримав її без відповіді. «Довелось мені йти до
нього додому і буквально рекетним способом відібрати її та віднести знову до видавництва», —
говорив Іван Драч, коли ми їхали разом на батьківщину Василя
Симоненка в 2015 році. Підтвердити ці слова його може Марина
Павленко, котра сиділа поруч із
Драчем у тій поїздці, а їхала вона
в село Василя Біївці, аби пересвідчитись, чи в чомусь не схибила, писавши про дитинство автора «Лебедів материнства» прекрасну повість «Кирпате безсмертячко».
«А коли передали рукопис
Леоніду Новиченку, — продовжив Іван Драч, — то він, хоча й
затримувався з рецензуванням,
але не тільки схвалив збірку до
друку, а й написав до неї передмову («Іван Драч, новобранець
поезії»); хоча й вилучив зі збірки поему «Ніж у сонці» як не до
кінця, на його думку, прояснену в ідейному розумінні». Пізніше Платон Воронько віршував, що «Іван Драч, як циркач,
на дроті», наголошуючи на формалістичних нібито завихреннях у поета.
Не втримався з докорами навіть Максим Рильський. У своїй
загалом прихильній до нової фаланги поетів статті «Батьки і
діти» («Вечірній Київ», 1962)
він скрушно хитав головою і запитував ніби сам себе: «І що воно
в біса за «сива печаль Козерога»
у пролозі до «Ножа в сонці»? Не
стояв осторонь і Павло Тичина.
Пам’ятаю, як після згаданого
літературного вечора, на якому
Іван Драч читав свого «Коня без
вершника», у вестибюлі Жовтневого палацу гурт молоді обступив Павла Григоровича і настійно випитував: «Яке Ваше ставлення до молодих поетів?». Автор «Сонячних кларнетів» трохи
ніяковів і пробував відповісти
ухильно: «А що воно таке — оці
молоді поети... Ось стоїть Микола Сом, він теж молодий поет...».
А у вірші «У Асєєва в гостях»
прозвучав його майже окрик на

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 12 СЕРПНЯ 2020

■ ЯК ЦЕ БУЛО

на Нобелівську премію

❙ Іванові Драчу вручено диплом і мантію Почесного доктора
❙ Київського університету імені Тараса Шевченка. 2017 р.
«плем’я молодече»: «Надмєнний
недорост» ще думає свистюльками пустими // Традиції пустить
під знос». І лиш, мабуть, добре
подумавши, великий поет у вірші «До молодих поетів» (1962)
зважився на об’єктивніший погляд щодо нової поетичної сили в
літературі:
Їх творчість, мов з вулкана лава,
Усе безцвітне покрива...
..............................................
На нас вони вже не похожі,
Хоча й цілком від нас ідуть.
Будь-яка нова творчість —
це завжди і ревнощі та заздрість
«побратимів» по перу. Іванові
Драчеві на початку 60-х заздрив
багато хто і зi старших, і з молодших поетів. Одну таку «заздрість» (прикрашену суто галицьким гумором) удалося вичитати в стінгазеті літстудійців
Львівського університету імені
Івана Франка. Їхали ми 1962
року після першого курсу на
фольклорну практику в Закарпаття і завітали по дорозі в історичні коридори цього закладу. А
там усі стіни обклеєні стінними
газетами, і в одній із них писалося:
Нема Драчів у Львові,
Ще будуть, дайте строк.
Пишу я: «Ніж в корові» —
Є рима — ніц думок (1962).

Зважувався кинути кістку
існуючій собачій владі
Трохи
пізніше
почали
з’являтися щодо Драча і претензії суто ідейного характеру. Дехто говорив навіть про «пристосуванство» поета, про схиляння його в бік влади і т. ін., не розуміючи, що це питання не таке
просте; з великими поетами щось
подібне відбувалося завжди. Ренесансний Франческо Петрарка,
як відомо, «запобігав» перед можновладцями, аби здобути їхню до
себе прихильність; романтичний
Йоган-Вольфганг Гете й реалістичний Михаїл Салтиков-Щедрін займали губернаторські пости у владних структурах свого
часу; наш Микола Гоголь «дописав» у другому виданні повісті
«Тарас Бульба» справжню оду
на честь «білого царя». Не кажучи вже про багатьох радянських
класиків. Загальновідомі вірші
Павла Тичини «Партія веде» чи
Максима Рильського «Партія»,
Ліна Костенко, навчаючись у
Московському літературному інституті, в ранніх віршах змушена
була «оспівати» Підмосков’я і захоплюватись подвигом Саші Матросова; Василеві Симоненку (кажуть текстологи) редактори-цензори вписали рядок «Комуніс-

тична радосте моя» (замість «І
радосте безрадісна моя»), а старший за них Андрій Малишко міг
«устругнути» в одному з віршів
навіть таке: «Квітневі тези Ілліча // І день народження Хрущова». То що ж — дорікати в непослідовності Ліні Костенко й Василю Симоненку? Перекреслити
«Марусю Чурай», «Лебеді материнства» чи Малишкові шедеври
про рушничок, про білі каштани
і найщиріше його зізнання в грозові дні війни між двома фашизмами:
Україно моя, мені в світі нічого не треба,
Тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти...
Іван Драч не був пристосуванцем у вульгарному значенні слова. Він зважувався інколи кинути кістку існуючій собачій владі
(«Дихаю Леніним»), аби «приспати» її пильність і зробити ще щось
корисне для рідної літератури та
України, вийти на якийсь новий
простір своєю новою метафорою.
Часом збивався на простолінійність (у трагедії «Ніж у сонці»
московський «Комітет пораненого Сонця» очолює головний у радянській ідеології ленінець — сам
Ленін; у новіші часи для ліричного героя поета «Кравчучка стала
Кучмовозом» тощо). Але і в таких
та подібних випадках Іван Драч
залишався винахідливим поетом
і майстром неординарного художнього слова.
Наші шляхи в останні роки
його життя нерідко перетиналися на різних конференціях,
конгресах, симпозіумах, де Іван
Драч завжди міг виголосити авторитетне слово про літературу,
про сучасну політичну ситуацію
в країні та світі. Так було, зокрема, на конгресі МАУ (Міжнародної асоціації україністів) в Одесі
(2000 р.), на політичних заходах
у Черкаській області, коли треба
було підтримати кандидата в президенти Віктора Ющенка (2004
р.), на ювілейній Гончарівській
конференції у Дніпрі (2013 р.),
на книжковому ярмарку в Львові
та на заходах у зв’язку з цим у
Львівському університеті імені
Івана Франка (2014 р.).
Найактивнішою була участь
Івана Драча у відкритті в Київському університеті відділення «літературна творчість», яке покликане готувати нові кадри письменницької праці. До цієї акції,
яку ми ініціювали разом із тодішнім головою Спілки письменників України Юрієм Мушкетиком,
він ставився, щоправда, по-своєму, але не тільки підтримував її,
а й приходив на презентацію цієї
спеціальності, зокрема — допо-

міжного підрозділу її — Центру
літературної творчості (2017).
Виступаючи перед студентами й
керівництвом університету, він
говорив про існування подібних
структур і в зарубіжних навчальних закладах та прочитав кілька
своїх iще студентських віршів.
Зокрема — «Сонячний етюд»:
Де котиться між голубих лугів
Хмарина ніжна з білими плечима.
Я продаю сонця — оранжеві, тугі,
З тривожними музичними очима...
І переливно блискотять сонця
Протуберанцями сторч головою.
Беріть сонця — кладіть мені серця,
Як мідяки з осугою-журбою...
Іван Драч підтримував тісні
зв’язки і з іншими підрозділами
університету, зокрема з історичним та філософським факультетами. Коли треба було вирішити, як увічнити на фасаді університету Кирило-Мефодіївське
братство, то ректорат покликав
на пораду і філологів (мене, зокрема), і філософів (декана філософського факультету академіка Анатолія Конверського), і авторитетного, як колишнього студента університету, Івана Драча.
Розмова відбувалася зі знанням
справи, невдовзі на фасаді головного (червоного) корпусу університету з’явилася меморіальна дошка, присвячена кириломефодієвцям, а в 2017 році Вчена рада університету обрала Івана
Федоровича Почесним доктором
КНУ імені Тараса Шевченка.

«Скиньте з Шевченка шапку.
Та отого дурного кожуха»
Поезію Івана Драча можна
вважати, крім суто поетичного
надбання України, ще й своєрідним художнім літописом української культури. Він часом із
болем відгукувався на будь-яку
втрату в літературі, музиці, живописi. Багатьом у пам’ятку його
вірш-послання «Василеві Симоненку», коли цього знакового
поета-шістдесятника влада довела до передчасної смерті. У день
його 80-річчя (про що вже йшлося) разом iз групою письменників
та акторів, зокрема з Академічного народного хору імені Григорія
Верьовки, пощастило відвідати
малу батьківщину Василя (село
Біївці на Лубенщині), і там, на
урочистому вечорі в Лубенському будинку культури, Іван Драч
прочитав свiй вірш-послання, як
ніби написаний сьогодні. А йому
ж — пів століття!
Пахне сонцем наше грішне небо,
В сонці — твоє полум’я руде.
Всі ми прийдем на той світ до тебе,
Тільки Україна хай не йде!
Дуже тривожно й велично
звучить завжди у виконанні поета вірш-реквієм про смерть Андрія Малишка («Як ховали Майбороди Малишка»); ще за життя Олеся Гончара автор «Ножа
в сонці» присвятив йому свою
«Баладу про усмішку». Фінальна «кода» її звучала як тверда
віра у велич і Гончаревого слова,
і кожного з нас:
Сміється розум. Аж пашить крилом.
Сміється дотеп, смутком перешитий,
Добро сміється над горбатим злом.
А доки ми сміємось — будем жити...
Пригадую, як після цілоденних мітингів на Черкащині, аби
президентом став Віктор Ющенко, ми з Іваном Федоровичем заїхали — куди? Звичайно ж, по
благословення у Канів, на Тарасову гору. Поет ностальгійно згадував свою ще студентську поему

«Смерть Шевченка», але в його
пам’яті, певно ж, крутився й новий поетичний задум про Кобзаря. Невдовзі той задум і з’явився,
але у вигляді не уславлень його, а
нарікань:
Скиньте з Шевченка шапку.
Та отого дурного кожуха.
Відкрийте в нім академіка...
Шевченко був молодим.
Шевченко завжди молодий.
Такі Драчеві нарікання в
культурних колах України було
сприйнято неоднозначно. Ганна
Чубач не просто полемізувала з
цього приводу зі своїм колегою, а
зважилась навіть на неприхований поетичний окрик:
Геній гарний і в шапці смушевій,
І в кожусі отому дурному...
Ой, Іванку, Іванку...
Як тебе після тебе змалюють?
У такій полеміці проглядалося, проте, що муза поета весь час
у русі, що вона не буйдужа до тих
порухів у людській свідомості,
коли йдеться про найвищі в ній
цінності.
Це підтвердив, зокрема, один
діалог, який ми провели разом
на радіоканалі «Культура». Був
час, коли творчість Олеся Гончара (90-ті роки ХХ ст.) потрапляла на вістря різних критичних закидів. Інколи, між іншим, і справедливих (у 50-х роках прозаїк
додав і своїх п’ять копійок у безконфліктну літературу), а інколи
й не дуже. І ось Іван Драч пропонує мені провести з цього приводу радіодіалог на каналі «Культура» (3 квітня 2010 р.). Той діалог пізніше опублікувала газета
«Слово просвіти» (4.04.2017 р.).
Іван Драч наголошував у ньому,
що Олесь Гончар часом послаблював свій художній зір, але загалом вирізнявся серед інших
письменників-сучасників дуже
активною мобілізацією в простір
громадсько-політичного життя
країни. Він часом займав таку наступальну позицію щодо влади,
на яку здатен далеко не кожен.
Вона відбилася, зокрема, в його
романі «Собор», який був підданий нещадній критиці і за який
письменника не було кинуто за
ґрати тільки тому, що він мав великий авторитет у народу і підтримував багатьох письменників-шістдесятників.
Погоджуючись із цією думкою Івана Драча, я навів такий
мемуарний спогад партійного
«вождя» України Петра Шелеста: «Приймав О. Т. Гончара...
Розмова зайшла про І. Світличного та І. Дзюбу. Гончар говорив,
що це здібні й талановиті молоді
люди, але вони мають недоліки,
з ними треба ретельно працювати, що їх марно зараховувати до
націоналістів, і, якщо ми з ними
не будемо працювати, їх можна
справді відштовхнути». Говорили ми також про те, що свого часу
підтримка від старших письменників (Юрія Яновського, Петра
Панча й ін.) допомогла й самому
Гончареві міцніше утвердитись
у літературі. Хоча Гончар інколи
міг ніби забути про це і говорити
про своїх наставників не тільки
схвальні речі, та важливою при
цьому була послідовна позиція
самого Драча: своїми поетичними міркуваннями він продовжував бути своєрідним літописцем
літературного процесу в Україні
і знаходити своє місце в нім.
Запам’яталася з того діалогу
згадка Івана Драча про його владне переслідування за вірші «Василеві Симоненку», «Балада про
коня без вершника», «Крила»,
«Матері від блудного сина» тощо,
і про те, як його «запрошували»
в київське КаДеБе для «виховання». Дослівно розмова на цю тему
була такою:
М. Н.: — Юрій Яновський казав, що за романи «Чотири шаб-
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лі» чи «Живу воду» рецензенти
«критикували» його не якимось
там прутиком, а били телеграфними стовпами. Близько сотні негативних рецензій з’явилося також на роман «Собор»...
І. Д.: — А очолював цю компанію тоді завідувач ідеологічним відділом КаДеБе Леонід
Георгійович Калаш...
М. Н.: — Ці завідувачі відділами не дуже «світили» свої імена в
пресі. Ви, мабуть, знаєте про них
із якихось інших джерел? Бо про
нього в інтернеті сьогодні можна прочитати лиш тільки як про
«тінь забутих репресій».
І. Д.: — Про свою «діяльність» він розповідав мені особисто, коли викликав до себе на бесіди...
М. Н.: — На виховання, тобто...
І. Д.: — Так, він «запрошував»
мене для виховання, і я ті «запрошення» пам’ятаю досі...
Такі калаші (це вже я кажу
сьогодні) призначали, очевидно, і спеціальних «наглядачів»
за письменниками. Мали їх (наглядачів) Олесь Гончар і Михайло Стельмах, Анатолій Дімаров і
Віктор Міняйло, Ліна Костенко
і... За Іваном Драчем (паралельно з уже загиблим Василем Симоненком) теж «наглядав» спеціально приставлений літературний критик, а одному-двом (добре
відомим у вузькому колі обмежених людей) доручено було «наглядати» за всіма... Але жодного
з тих «наглядачів» (яких знаю не
лише «в лицьо») називати не зважуюсь, оскільки не відбулася в
Україні їх люстрація. Єдине, що
можу сказати з певністю: вчилися ті «наглядачі» (якщо вчилися) на трійки чи трійки з мінусом, а коли вже десь працювали,
то на своїх місцях були аутсайдерами і не дуже при цьому тим переймалися.
Маловідомий факт, утім понад півстоліття тому, в 1967-му,
творчість Івана Драча номінувалася на Нобелівську премію. На
початку 2018 року — 2 січня —
про це на сайті оголосив сам Нобелівський комітет. І в літературних колах України опісля
заговорили про можливість сучасної підтримки тієї номінації.
Як директор Центру літературної творчості Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка
я обговорив цю проблему з ректором університету академіком
Губерським Леонідом Васильовичем. Він доручив мені разом
із проректором з міжнародних
зв’язків університету професором Бехом Петром Олексійовичем підготувати відповідні матеріали з цього приводу для розгляду на Вченій раді університету. Я звернувся до Івана
Федоровича з проханням надати бібліографію зарубіжних видань його поезії. Він погодився і надіслав мені для орієнтації книгу «Іван Драч. Література. Кінематограф. Політика.
Біобібліографічний покажчик.
— Київ: в-во «Основа», 2011».
Використання відомостей цієї
книги дало змогу підготувати подання, яке схвалила Вчена рада
університету, і його було надіслано в Нобелівський комітет Стокгольма. У списку назвали два десятки збірок поета за 1964—2009
роки різними мовами: чеською,
азербайджанською польською,
німецькою, словацькою, естонською, англійською, угорською.
шведською та іншими.
Подання було надіслане в Нобелівський комітет у березні 2018
року, але, очевидно, не розглядалося, позаяк 19 червня того ж
року Івана Драча не стало. А Нобелівська премія присуджується
тільки живим авторам. ■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

У дворі молодої господині Оксани — ціле роздолля квітів, ягід,
фруктів і овочів. «Ягідний рай,
— каже вона. — Люблю, щоб усе
було, хоч і нелегко це дається.
Але коли все квітне і росте, ніби
прибувають сили і натхнення. До
того ж, на зиму багато що буде,
а це важливо. Бо взимку літо має
бути в родині своє, особисте».
Разом із чотирирічною Софійкою
вони збирають малину і чекають
на повернення з роботи тата Василя, кажуть, що хочуть приготувати йому сюрприз: малинове
варення на зиму. Однорічна Вікуся ще не допомагає, і мама із
Софійкою поспішають, щоб встигнути, поки вона спить. «А тато
любить варення?» — цікавлюся.
«Усі люблять варення, — по-філософськи відповідає Оксана.
— Якщо воно приготовлене з
любов’ю. Для рідних».
Але варення — то вже на зиму,
так само по-філософськи додає
Оксана. Не треба поспішати з літом, воно ще перед нами — у всій
своїй красі. Ще дуже літня погода, є багато ягід і фруктів, готуймо літні напої. Ці смаколики — з
тих, навіть згадка про які взимку
нам нагадуватиме літо. Тому напоїв має бути багато.
Господиня особливо наголошує на ягодах, поки вони ще є
на городах і в лісі. Каже, що в
дитинстві збирала їх відрами — і
собі, й людям. «Ягоди — це добре: це користь, краса і здоров’я»,
— безупинно робить вона цікаві
висновки, з якими просто неможливо не погодитися.
З Оксаною ми вже готували в номері від 29 липня. Але кулінарка
пообіцяла нам гарні рецепти літніх напоїв і дотрималася свого
слова. З цими ж рецептами вона
стала переможницею однойменного конкурсу в кулінарній спільноті, з чим ми вітаємо кулінарну
майстриню. Тож продовжуємо
разом готувати за її смачними
інструкціями.

Вода сасі — свіжість і
легкість
Чули таку цікаву назву? Я
чула, але ще не готувала, думала, що це щось дуже складне і
багатоваріантне. «Аж ні, — заспокоює Оксана, — це дійство
приємне і навіть в чомусь заворожуюче. Якщо вранці приготувати жбанок такого літнього напою, день буде легшим і
свіжішим також», — знає господиня з досвіду.
Щоб приготувати такий напій, нам знадобиться: 1 лимон,
1 огірок, 10 листочків м’яти,
чайна ложка натертого імбиру,
2—2,5 літра води.
Імбир чистимо і натираємо на середній терці. Лимон і
огірок нарізаємо кільцями якомога тонше. В ємність складаємо всі інгредієнти і заливаємо
водою. Ставимо на ніч в холодильник. Ну і насолоджуємося
упродовж дня.
«Як відомо, ця вода сприяє
зменшенню об’єму талії і покращує метаболізм» — резюмує
господиня. Цікава мотивація,
чи не так? До речі, тонка талія
в кулінарної майстрині — підтвердження того, що цей напій особливий і чудодійний. То
чому б не спробувати?

Коктейльмікс — заміксуймо
літо!
«І куди ж без свіженького
коктейлю в сонячний недільний день?» — запитує Оксана,
і стає весело і легко від її смачної мотивації. Так і треба мотивувати: на власному прикладі,
без нав’язування, а так, ніби
для себе. Власне, вона якраз

■ ДО СЕЗОНУ

Літо з мохіто
Освіжаючі напої і сюрприз-рецепт від
Оксани Копиняк з Івано-Франківщини
для себе і готує часто такий напій. «Особливо, коли половина
ягід — це свій врожай», — додає
вона.
Для коктейлю беремо: 1 банан, 3 столові ложки чорниці,
3 столові ложки малини, 1 столову ложку порічок, 1 столову ложку смородини, 1 столову ложку насіння льону, 350 мл
молока. І далі вже звичайним
способом збиваємо блендером і
насолоджуємося. Нескладно і
цікаво! Інгредієнти всі дуже корисні, врахуйте!

Апельсиновий сік — літня
екзотика
Так, звичайно! Апельсинами має пахнути не лише зима,
а й літо також, запевняє знавчиня кулінарних тонкощів Оксана. «Колись знайшовши цей
рецепт, я скептично сприйняла його (з 4-5 апельсинів виходить майже 10 літрів соку), —
ділиться Оксана Копиняк. —
Але згодом цей рецепт успішно
прижився у нас і вже декілька
років радує нас своїм смаком».
Нам
знадобиться:
4-5
апельсинів, 9 літрів холодної
кип’яченої води, 1 кг цукру,
30 г лимонної кислоти.
Апельсини миємо і обдаємо
їх окропом. Витираємо насухо і
ставимо в морозилку на три години (можна на ніч). Виймаємо і даємо постояти, щоб апельсини можна було порізати на
шматочки. Пропустити через
м’ясорубку і залити отриману
масу 3 літрами води. Дати постояти 15 хвилин. Процідити
через друшляк і потім ще раз
крізь марлю. У проціджений сік
додаємо ще 6 літрів води, цукор
і лимонну кислоту.
Усе гарно розмішати і дати
постояти мінімум годину. Смачний апельсиновий сік готовий!

Квас — смачна прохолода
«А в мене за ніч настоявся
смачнезний квас, який потішить нас у таку спекотну погоду», — рання пташка, тобто
господиня Оксана, не вгаває, й
уже раненько-вранці відправляє такі цікаві повідомлення в
кулінарну спільноту.
Для квасу потрібно: 3 літри
води, 200 г цукру, чайна ложка
лимонної кислоти, столова ложка цикорію, чайна ложка сухих
дріжджів.
У воду додаємо цукор і розмішуємо, щоб цукор розійшовся. Далі додаємо цикорій і гарно
розводимо у воді. Після цикорію
додаємо лимонної кислоти. Наприкінці додаємо дріжджі, розведені в декількох ложках нашої рідини, і ще раз все мішаємо. Залишаємо на декілька годин (я залишаю завжди на ніч).
І квас є!

Лате — для шанувальників
кави і краси
Хто ж це відмовиться від такого? А крім того, лате просто
необхідно вміти готувати. Оксана каже, що це вміння набувається просто, навіть елементарно.
«Тут пропорції я беру на
«око». В усіх є така мірка. Отже,
готуємо нашу улюблену каву.
У склянку наливаємо кави так,
щоб її було 1/3. Далі тепле мо-

локо спінити за допомогою пінозбивача (я так називаю
свій чудопристрій,
або можна за допомогою погружного
блендера). Далі ставимо ложку так,
щоб кінець її
торкався середини склянки, і вливаємо наше збите молоко у
каву (молоко
стікає по стінках склянки,
не збовтуючи
каву). Саме
молоко осідає
на дно, а збиОксана Копиняк.
та частина за-

❙ З лайма вийде… лаймонад.

❙

❙ Пиріг з яблуками.

❙ Квас.
лишається над кавою. Смакуйте і пригощайте!

Мохіто — не можна не
готувати
«Напевне, немає нікого, хто
хоч раз не пив цей коктейль,
особливо теплими літніми вечорами, прогулюючись по берегу
моря», — мрійливо каже Оксана. І відразу ж ділиться рецептом.
Для таких двох коктейлів нам потрібно: спрайт 300
мл (я брала найменший — 0,5
л), лайм — 1 шт., дві гілочки
м’яти, кубики льоду за бажанням.
Листочки м’яти і половину лайму, порізаного на шматочки, розім’яти до виділення
соку. Отриману масу рівномірно
ділимо на дві склянки. В кожну
склянку додаємо ще по дольці
лайму і додаємо кубики льоду.
Заливаємо всю суміш спрайтом.
Готовий коктейль прикрашаємо за допомогою лайму, м’яти
та цукру. І все — смачний освіжаючий коктейль готовий!

Лимон плюс м’ята — літня
парочка
«Сьогодні у нас освіжаючий
літній напій. Для цього беремо
чисту воду (в мене 1,8 л). Додаємо 2 ст. ложки меду, кілька гілочок м’яти, лимон (у мене 8
кілечок). За бажанням можна
додати декілька ягід полуниці
чи малини. Все гарно розмішати і дати постояти хоча б годину. Смачний літній освіжаючий
напій готовий!» — відразу розставляє все «по поличках» кулінарка Оксана.

Яблучний іменний пиріг —
до свят!
У нас скоро гарне свято —

❙ Літній мікс із ягід.
Спаса. Попри те, що воно має
дуже глибинний сенс як народно-християнське свято, це — й
маківка літа, святкування врожаю, родини, природи. Тому до
цих гарних напоїв, які запропонувала галицька господиня,
вона ж пропонує смачний яблучний пиріг.
«Це поєднання смакоти і
краси. Такий десерт стане родзинкою вашого свята!» — каже
вона.
Потрібно: 200 г масла чи
маргарину, яйце, 2 ст. ложки
цукру, дрібка солі, ч. ложка порошку для печива, 2,5 (250 мл)
склянки борошна.
Для начинки: яблука, лимонний сік, манна крупа, цукор, кориця.
М’яке масло розтерти з половиною борошна, додавши
сіль та цукор. Всипати борошно, розпушувач і яйце. Замісити тісто. Тісто має відлипати від

рук.
Ділимо тісто на дві половини, трошки більшу і, відповідно, трошки меншу, кладемо в
холодильник на годину. В підготовлену форму (в мене тортівниця) викладаємо більший
шматок тіста так, щоб з нього зробити дно і бортики. Сюди
викладаємо яблука (порізані за
бажанням), вимішані з манкою,
цукром, корицею та збризнуті
соком. Потім меншим шматком тіста накриваємо яблука
зверху (можна потерти на терці, можна кругами, як фантазія підкаже). Змащуємо збовтаним яйцем і ставимо в розігріту
духовку на 45 хвилин при температурі 200 градусів. Усе, наш
оригінальний пиріг готовий!
Гарних свят і смачного, соковитого літа! Не поспішайте проводжати його, ще маємо
скуштувати багато його плодів
і ягід! Смачного! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
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«Дискваліфікація — це просто такий собі «тайм-аут» для того, щоб
закрити якісь інші питання. Ця неприємна ситуація вийшла на рівному
місці, ненавмисно».

Наталя Кроль
українська легкоатлетка

■ ПЕРША ЛІГА

Організаційний форс-мажор
На фінішній прямій першолігового чемпіонату окремим його учасникам не вистачає сил
■ ТАБЛО

Григорій ХАТА
Попри те, що досі не відомий повний
склад учасників наступного змагального сезону у вітчизняному елітному
дивізіоні, в українській прем’єр-лізі вже
оголосили календар першого кола національного чемпіонату. Одразу в трьох
місцях турнірного розкладу замість назви клубів фігурує безликий напис «команда ПФЛ». Власне, вся футбольна Україна завмерла в очікуванні заключного
туру в першій лізі, за підсумками якого
має визначитися трійка майбутніх дебютантів прем’єр-ліги.
Планувалося, що фінальний акорд у
другому за силою чемпіонаті країни буде
зроблено 11 серпня. Однак через необхідність втиснути в календарний план
незіграний вчасно поєдинок 22-го туру
«Рух» — «Металург» (З) керівництво
ПФЛ прийняло рішення на кілька днів
відкласти матчі вирішального туру. Тож
остаточний розподіл місць у першоліговому протоколі, а разом з ним — і роздача путівок до елітного дивізіону — відбудеться у четвер, 13 серпня.
Перед останнім, 30-м, туром можливість потрапити до призової трійки
мають одразу п’ять команд, хоча дещо
більшими шансами на медалі та перепустки до УПЛ володіють «Інгулець»,
«Минай» i «Рух», адже їхнє підвищення
у класі напряму залежить від успішного
проходження ними фінішної прямої. Цікаво, що до заключного туру ПФЛ прагнула підвести команди з абсолютно рівним числом зіграних матчів — для чого
10 серпня мав відбутися перенесений
поєдинок «Руху» та запорізького «Металурга», утім можливості вирівняти на
початку доленосного тижня статистичні показники організатори змагань не
мали. А все тому, що в понеділок матч
«рухівців» i «металургів» не відбувся.
Григорій ХАТА
Відтоді, як у світовому
спорті з подвійними зусиллями взялися боротися з допінгом, в Україну з завидною регулярністю надходять
повідомлення із Всесвітньої
антидопінгової агенції про
дискваліфікації вітчизняних
олімпійців.
Чергова неприємна допінгзвістка стосувалася знаної української легкоатлетки, майстрині бігу на 800 м Наталі
Кроль, котра до заміжжя носила прізвище Прищепа.
Проваливши на початку
року допінг-тест, після кількох місяців детального вивчення справи українська бігунка отримала 20-місячну
дискваліфікацію. Відтак буде
змушена пропустити майбутні літні Олімпійські ігри в
Токіо.
Загалом, відсторонення
Кроль від офіційних змагань
розпочалося 16 січня 2020
року, коли вона здала позитивну пробу на сечогінний препарат гідрохлортіазид, й триватиме до 15 вересня 2021 року.
Як повідомляє пресслужба
Федерації легкої атлетики України, спортсменка погодилася з покаранням та відмовилася від заслуховування справи в
дисциплінарному арбітражі.
Щоправда, сама Наталя

Чемпіонат України. Перша ліга. 29-й тур.
«Авангард» — «Минай» — 0:2, «Волинь» —
«Гірник-Спорт» — 3:0, «Прикарпаття» — «Черкащина» — 4:1, «Миколаїв» — «Металург» (З)
— 1:1, «Чорноморець» — «Агробізнес» — 0:1,
«Оболонь-Бровар» — «Металіст-1925» — 3:0,
«Кремінь» — «Балкани» — 0:0, «Інгулець» —
«Рух» — 1:1.
Турнірне становище: «Інгулець», «Минай»
— 59, «Агробізнес», «Волинь» — 57, «Рух» —
55 (28 матчів), «Оболонь-Бровар» — 51, «Металіст-1925» — 48.

❙ Після домашньої нічиєї з «Рухом» «Інгулець» втратив одноосібне лідерство
❙ в першому дивізіоні.
❙ Фото з сайта fcrukh.com.
«Клуб фізично не встигає забезпечити
квитками до Львова футболістів і адміністрацію «Металурга», а також забронювати готель поруч зі стадіоном.

Тому МФК «Металург» повідомляє, що
не має можливості 10 серпня провести
гру з ФК «Рух», — керівництво запорізького клубу надіслало до ПФЛ офіційний
лист-попередження.

Як пояснив директор ФК «Металург» Максим Лупашко, за останні 20
днів запорізькі футболісти зіграли сім
поєдинків iз роз’їздами, і, ведучи боротьбу за виживання, напередодні заключного туру вони потребують час на
відновлення. «Ми готові зіграти з «Рухом», але в інший день. Нам дороге
здоров’я наших футболістів», — наголосив Лупашко.
Водночас у Професіональній футбольній лізі заявили, що питанням неявки «Металурга» до Львова займатиметься КДК УАФ. Зазначимо, що днями у ПФЛ змінився керівник — замість
Сергія Макарова, котрому клуби організації висловили недовіру, управління лігою на тимчасових засадах перейшло до
Олександра Каденка.
За свідченням критиків Макарова, саме через його професіональну бездіяльність догравання чемпіонату в першій лізі відбувається в складних умовах,
сама ж ПФЛ опинилася на межі розколу. Утім відставлений очільник організації наголошує, що нинішній розіграш
у Д-1 — один із найкращих за останні десять років, а свою посаду він залишає з
високо піднятою головою. ■

■ ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Не догледіла — відповідай!
Знану українську бігунку дискваліфікували на 20 місяців через наявність у її допінг-пробі
сечогінного препарату
виказує невдоволення тим, як
ФЛАУ вела супровід її справи.
За її словами, керівництво федерації залишило її сам на сам
з проблемою. Мовляв, сама
недогледіла, сама й розбирайся. При цьому Кроль пояснила, що сечогінний препарат у
її організмі опинився випадково, коли вона поспіхом прийняла куплену в аптеці таблетку від гіпертонічного кризу, не
побачивши, що до складу комплексного препарату входить
заборонений антидопінговою
агенцією складник.
Водночас дворазова чемпіонка Європи наголошує,
що завершувати спортивну
кар’єру не планує, порівнюючи дискваліфікацію з таким собі «тайм-аутом», упродовж якого можна буде повирішувати якісь інші питання.
Підтримувати ж спортивну
форму буде у рідному Рівному, хоча й каже, що сучасного бігового покриття для бігу

в шипованих кросівках у місті
досі немає. Водночас у сусідньому Луцьку є осучаснений
стадіон «Авангард» з необхідними професіоналам біговими доріжками. Тож, як свідчить Кроль, у спорті вона буде
доти, доки відчуватиме сили
показувати високі результати.
А щодо антидопігнової роботи вітчизняної легкоатлетичної федерації, то дискваліфікована спортсменка просить її керівників посприяти
тому, аби в Україні було створено сайт із переліком усіх медичних препаратів, які є в мережі вітчизняних аптек та можуть містити у своєму складі
заборонені для застосування
атлетами речовини. До того
ж, на думку Кроль, наявності
лише одного фахівця з фармакології у складі легкоатлетичної команди України замало
для такої великої збірної.
Вкотре варто нагадати й

❙ Через дискваліфікацію дворазова чемпіонка Європи Наталя Кроль
❙ (до заміжжя — Прищепа) пропустить майбутню Олімпіаду в Токіо.
❙ Фото з сайта ukrinform.ua.
про необхідність створення в
Україні антидопінгової лабораторії, котра б мала міжнародну акредитацію. Думаєть-

ся, що за таких обставин, фармакологічних проколів в активі українських спортсменів
значно поменшає. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Крамер проти Маска
Полтавець створив власну версію американського пікапа Tesla Cybertruck

КАЛЕЙДОСКОП
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■ ЮВІЛЕЙ

Голлівудській зірці
— 60!
Бандерас — парубок моторний,
і хлопець — хоч куди мастак
Красунчик Антоніо Бандерас, у що важко
повірити, відсвяткував свій 60-річний ювілей.
Таку знаменну дату затьмарила одна лише обставина — у свій день народження актор повідомив, що тест на коронавірус дав позитивний
результат, тож йому доведеться провести певний час в ізоляції. Голлівудська зірка запевняє, що хвороба протікає в доволі легкій формі, проте він відчуває постійну втому, що і є
однією з ознак хвороби. Щодо ізоляції, то Антоніо запевняє, що вже має «види» на неї —
він планує читати (для чого раніше не вистачало
часу, адже голлівудська зірка є ще й за сумісництвом успішним бізнесменом, громадським
діячем, фанатом футболу), відпочивати, а ще
— будувати плани, «щоб надати сенсу своєму
віку», іронізує актор.
Нагадаємо, свою акторську кар’єру Бандерас розпочав у далекому вже 1982 році у фільмі свого земляка-іспанця — культового режисера Педро Альмодовара — «Лабіринт пристрастей». А далі була успішна кар’єра в Голлівуді,
де він зіграв свою зіркову роль Зорро у «Масці Зорро» та «Легенді Зорро». Там же він зустрів свою другу дружину — не менш відому свого часу актрису Мелані Гріффіт, з якою прожив
Варка ВОНСОВИЧ
Тоді як людина все більше відвойовує у
тварин їхній ареал проживання, представникам фауни не залишається нічого іншого, як
і собі йти у наступ. Так, нещодавно інтернет
підкорило відео, на якому сім’я клишоногих
вирішила розділити трапезу з людьми.
Туристи, які подорожували на авто Румунією, вирішили зупинитися край дороги,
неподалік від автостоянки, щоб влаштувати
пікнік на узбіччі. Тільки-но вони розмістилися і розклали їжу, як до них із лісу вийшла
ведмедиця з трьома ведмежатками і рушила до відпочивальників. Звичайно, ті злякалися і заховалися в авто, тоді як сім’я клишоногих залюбки почала поїдати їхню трапезу. Туристам, у свою чергу, не залишилося
нічого іншого, як фільмувати все це і радіс-

20 років, що для Голлівуду — майже рекорд, виховав доньку — не менш талановиту, ніж її батьки,
Стеллу дель Кармен
Бандерас Гріффіт
(на хвилинку, дівчина знає п’ять
мов — крім рідних англійської та іспанської (адже дівчина народилася
в Марбельї, Іспанія,
а вчилася і зростала в
США), ще й німецьку, норвезьку та шведську, а також
пише сценарії).
Сьогодні ж актор проживає у Великій Британії, має
виноградники в Іспанії, є почесним доктором Малазького університету, брендом марки одягу та парфумів — словом, живе повноцінним, активним життям. А ще — Антоніо завидний парубок, адже вже п’ять років, як вони
з Мелані розлучилися. ■
Антоніо Бандерас.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №74

❙

■ БРАТИ МЕНШІ

Хто в домі господар?
Ведмежа сім’я налякала туристів на пікніку
но-схвильовано коментувати, адже не щодня можна побачити таку картинку.
Мабуть, ведмедям не дуже ситно живеться в лісі, неподалік від цивілізації, оскільки навіть ще одне авто, що під’їхало до
місця трапези, сигнали і вигуки людей не
відлякали тварин і не змусили тікати їх —
вони й далі смакували стравами, кумедно
дістаючи їжу з пакетів. Коли ж приїжджі спробували наїхати на ведмежу сім’ю, вийшли з

машини й почали кричати на них, малята злякалися і втекли до лісу, а ведмедиця стала на
задні лапи, грізно ревучи й відлякуючи незнайомців від своїх діток. Зрештою, приїжджі
злякалися й сіли в авто, а ведмедиця прихопила торбу з харчами й пішла назад, у ліс,
показуючи всім своїм виглядом, «хто у домі
господар». Зрештою, все закінчилося хепіендом, ніхто ні з людей, ні з тварин не постраждав. ■

■ ПОГОДА
13 серпня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +12...+14, удень +19...+21.
Миргород: без iстотних опадiв. Уночi +10...+12, удень
+20...+22.
Вінниця: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +22...+24.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +25...+27.

Північ
мінлива
хмарність

+9…+14
+22…+27
Схід

хмарно

11 серпня температура води в Чорному та Азовському морях становила 24-26 градусiв, у Дніпрі біля Києва — 24.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +10...+12, удень +24...+26. Моршин: уночi
+8...+10, удень +23...+25.
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УПА. 22. Літературний чи журналістський нарис на вільну тему. 23. Референдум, опитування громадської
думки. 25. Східне бойове мистецтво.
26. Російський поет, публіцист, революційний діяч ХІХ століття. 27. Професія Вакули з повісті «Вечори на хуторі біля Диканьки.
По вертикалі:
1. «Вітерець нічний зітхає, зорі
вкрили небеса. Завтра день новий
засяє, всі здійсняться ...» (колискова). 2. Перший відділ шлунка жуйних
тварин, у якому попередньо перетравлюється їжа; рубець. 3. Релігійний телеканал. 4. Збройний конфлікт між де-

ржавами. 5. Головна частина прапора,
яка кріпиться до древка. 6. Фахівець
із вирощування овочів та злаків. 9. Побутове приміщення для худоби чи реманенту, яке на Сході називають «палацом». 12. Четверте за величиною
місто Австрії. 15. Невелика металева,
сплюснута з боків пляшка, яку носять
при поясі у походах. 16. Український
гетьман, автор першої європейської
демократичної Конституції. 19. Столиця Казахстану. 20. Французький
інженер, на честь якого була названа вежа, що стала символом Парижа.
21. Російське місто, що здобуло сумнівну славу через «заблукалих десантників». 24. Спеціальні гадальні карти з картинками. ■
Кросворд №73
від 11 серпня

■ ПРИКОЛИ
Чоловік дарує жінці шубу.
— Любий, це ж кролик, у ній
буде холодно.
— Нічого, кролик ходив у ній
усе життя i не замерз.
***
Життя вдалося — це коли в
п’ятницю ввечері виходиш iз дому
повечеряти і про всяк випадок береш закордонний паспорт.
***
Хлопець звертається до дівчини:
— Дівчино, ви мені сподобалися, давайте з вами зустрінемося завтра.
— Що ви, я заміжня. Давайте
сьогодні.

***
Якщо тобі хочеться виговоритися, вивали все чоловікові. Він нікому
не розповість, бо все одно не слухає.
***
Чоловік приходить додому, дружина з подругами за столом iз келихами «Мартіні».
— Що святкуєте?
— Покупку обмиваємо.
— Що купили?
— Три «Мартіні».
***
В темному провулку:
— Ви не бачили поблизу полiцейського?
— Нi.
Тодi знiмайте шубу.
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