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Передплатіть «Україну молоду» на 2021 рік                                                                              стор. 12

Мовний «Національний 

круглий стіл» спробував 

легітимізувати 

сепаратистську 

ідею Авакова про 

«слобожанську мову»

Олександр Усик переміг британця Чисору одноголосним рішенням суддів.
Фото з сайта boxingscene.com.
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стор. 8»стор. 9»

Перед проваллям, на краю

стор.6—7»

Міністр культури та інформаційної політики 

вважає безпідставними закиди про 

згортання українізації

Українська економіка 

суттєво пригальмувала 

в порівнянні з минулим 

роком, а дії влади 

додатково погіршують 

наші перспективи

Олександр Ткаченко: Думаю, що 30-та 
річниця Незалежності відзначатиметься 

зовсім інакше

Шабаш по-харківськи

стор. 15»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,450 грн 

1 € = 33,247 грн

1 рос. руб. = 0,360 грн

Знайомство 
в тестовому режимі
Олександр Усик успішно пройшов перше випробування справжнім 
боксером-суперважковаговиком
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«Визнані обраними 2 402 депутати 108 місцевих рад i 133 сільських, 
селищних і міських голів станом на 12:00 2 листопада».

Пресслужба Центральної виборчої комісії

УКРАЇНА МОЛОДА

ТОПОНІМИ

Опішнянські імена 
поновлено
Творці унікальної кераміки — знову 
на мапі української ідентичності 
рідного 
селища
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Війна за назви ву-
лиць в Україні три-
ває вже не один рік, 
й іноді ситуація до-
ходить до абсурду: 
наприклад, рішен-
ням сесії Опішнянсь-
кої селищної ради 
від 13 березня 2019 
року вулицю Явдо-
хи та Гаврила Поши-
вайлів у смт Опішня 
Полтавської області 
з якогось дива було 
перейменовано на 
вул. Свято-Михай-
лівську. І вишло, що 
місцеві депутати, які 
всюди розказують, 
немовби розвивають у селищі туризм, незаконно прибра-
ли з мапи гончарної столиці України імена достойників, 
які є представниками однієї з найдавніших в Україні ди-
настій гончарів і зробили визначний внесок у перетворен-
ня селища в туристичний і музейний центр країни. 
 Вказане рішення органу місцевого самоврядування ух-
валили з порушеннями численних норм законів та підза-
конних нормативних актів, що стосуються зміни назв ву-
лиць. Тож треба віддати належне  Харківському апеля-
ційному адміністративному суду, який постановою від 15 
жовтня 2020 року визнав протиправним i скасував рішен-
ня Опішнянської селищної ради про перейменування вул. 
Явдохи та Гаврила Пошивайлів: постанова набрала закон-
ної сили з дати її ухвалення. 
 А передувало тому так зване «громадське обговорення» 
питання про перейменування вулиці, організоване місце-
вими псевдо-«активістами», яке перетворилося на ганеб-
ний фарс із підміни собою органу місцевого самоврядуван-
ня. Але Опішнянська селищна рада, знаючи про незакон-
ність таких дій приватних осіб, на основі підготовлених 
ними протоколів i звіту про нібито проведене «громадське 
обговорення» у незаконний спосіб, все одно через півтора 
року після його проведення прийняла рішення про перей-
менування вулиці.
 Нагадаємо, що Пошивайли були засновниками першо-
го в Україні приватного музею кераміки та ідеологами роз-
будови в селищі Національного музею гончарства й на цій 
вулиці вони мешкали, а в їхньому будинку 1999 року було 
створено Меморіальний музей-садибу гончарської родини 
Пошивайлів. Надання їхнього імені вулиці, де вони все своє 
життя разом з іншими майстрами творили феномен опіш-
нянської кераміки, де було започатковано перший музей 
гончарства й звідки тріумфальною ходою почався розвиток 
селища як визначного туристичного центру не лише Украї-
ни, а й Європи, постало виявом вдячності опішнян подвиж-
никам і патріотам рідного краю, які все своє життя покла-
ли на вівтар гончарсько-мистецької слави Опішні.
 Увічнення відомих в Україні імен Явдохи та Гаврила 
Пошивайлів у комплексі з іншими заходами сприяло від-
новленню національної та державотворчої аури селища, 
формуванню його позитивного іміджу знакового населе-
ного пункту країни, розвитку в ньому туристичної інфра-
структури, мало бути суттєвим аргументом в утвердженні 
Опішні як визначного історичного, наукового, культурно-
мистецького й туристичного центру України.
 Варто нагадати, що Опішнянська кераміка — традицій-
на українська кераміка з одного з найбільших осередків 
виробництва гончарної кераміки в Україні — є об’єктом 
нематеріальної культурної спадщини України. Згідно з ар-
хеологічними знахідками, виявленими на околицях Опіш-
ні, територія селища була заселена ще… у добу неоліту: 
саме тоді набуває широкого використання керамічний по-
суд. А розвиток сучасного промислу веде свій початок із 
кінця XIX століття, коли більшість населення Опішні зай-
малася виробництвом своєрідних декоративних глеків: су-
часні опішнянські керамічні вироби зберегли багате різ-
номаніття форм, серед яких поряд iз традиційними націо-
нальними з’явилася низка нових — вази, декоративні та-
релі тощо. ■ 

■

Опішнянські гончарі Явдоха 
та Гаврило Пошивайли.
Архівне фото.
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Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі чотири доби ситуа-
ція на фронті пройшла всі стадії 
ескалації та затихання. Напри-
кінці минулого тижня, після 
того як українська сторона в 
Тристоронній контактній групі 
почала докладати зусилля до 
розблокування переговорного 
майданчика, противник тради-
ційно вже для себе посилив тиск 
на лінії фронту. 
 Унаслідок прицільного вог-
ню 30 жовтня, за даними шта-
бу ООС, загинуло двоє морських 
піхотинців 36-ї окремої бригади 
морської піхоти імені контрад-
мірала Михайла Білинського. 
За даними ветерана та волонтера 
Сержа Марко (Олександра Кар-
пюка), диверсійна снайперська 
група противника підповзла до 
українських позицій неподалік 
селища Водяне Волноваського 
району Донецької області й фак-
тично впритул розстріляла гру-
пу наших військовослужбовців. 
 Сержант Володимир Бонда-
рюк та сержант Михайло Старо-
стін загинули на місці. Ще двоє 
отримали поранення. За даними 
штабу Об’єднаних сил, на вог-
неві провокації противника ук-
раїнські підрозділи дали адек-
ватну відповідь.
 Загалом за згаданий період 
було зафіксовано 11 випадків 
порушення домовленостей, до-
сягнутих у рамках Тристорон-
ньої контактної групи. Най-
гарячіше було біля Водяного. 
Там ворог застосував і стрілець-
ку зброю, і гранатомети. Окрім 
того, неподалік Водяного задо-
кументовано проліт ворожого 
квадрокоптера, із перетином 
лінії розмежування. Засоба-
ми радіоелектронної боротьби 
Об’єднаних сил ворожий безпі-
лотник було подавлено.
 Неподалік населеного пунк-
ту Зайцеве противник здійснив 

поодинокий постріл iз ручного 
протитанкового гранатомета. 
Поблизу населених пунктів Но-
вомихайлівка та Старогнатів-
ка противник застосував грана-
томети різних систем. У районі 
Водяного ворог двічі відкривав 
вогонь зі стрілецької зброї та 
ручного протитанкового грана-
томета. Внаслідок прицільно-
го обстрілу позицій українсь-
ких захисників зі стрілецької 
зброї один військовослужбовець 
Об’єднаних сил отримав вогне-
пальне кульове поранення. Поб-
лизу населеного пункту Золоте-
4 противник задіяв безпілотний 
літальний апарат для скидання 
пострілу ВОГ-17 над позиціями 
Об’єднаних сил. У результаті 
чого отримав вогнепальні ос-
колкові поранення ще один ук-
раїнський захисник. 
 На загострення ситуації ук-
раїнська сторона відреагувала і 
у військовій, і в дипломатичній 
площинах. Про зухвалі та під-
ступні дії російсько-окупацій-
них військ негайно було пові-

домлено представників ОБСЄ 
через Спільний центр iз контро-
лю та координації питань при-
пинення вогню та стабілізації 
лінії розмежування сторін.
 Тим часом готуються до від-
криття два контрольно-про-
пускні пункти — в Золотому та 
Щасті. Головнокомандувач Рус-
лан Хомчак у п’ятницю-суботу 
особисто перевірив будівництво 
інфраструктури на цих майбут-
ніх КПВВ. За підтримки між-
народних гуманітарних органі-
зацій на цих КПВВ будуть об-
лаштовані санітарні зони, ме-
дичні модулі, пункти надання 
адміністративних послуг, пункт 
обігріву та намети для відпо-
чинку осіб, які перетинають 
контрольно-пропускний пункт 
в’їзду-виїзду. 
 Тим часом на окупованій те-
риторії, під Горлівкою, унас-
лідок вибуху загинули троє 
цивільних чоловіків. За даними 
медіа, вони «готували» до здачі 
в металобрухт снаряди, що не 
розірвалися. ■

НА ФРОНТІ

Противник посилив вогневий тиск
Найгарячіше було біля Водяного, а в Золотому та Щасті 
готуються до відкриття контрольно-пропускних пунктів

■

Головнокомандувач Руслан Хомчак перевірив будівництво 
інфраструктури майбутніх КПВВ.
Фото пресгрупи ООС.
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Трагедія сталася близь-
ко шостої години ранку в Хар-
кові, в караоке-ресторані Biani 
Champagneria по вулиці Ярос-
лава Мудрого. На другий по-
верх закладу зайшов чоловік 
у масці й відкрив вогонь по 
групі чоловіків, які компанією 
засиділися  там у ніч iз суботи 
на неділю. Стріляв нападник із 
травматичного пістолета «Форт 
12», поранивши одного із зав-
сідників у потилицю, праве пле-
че та грудну клітку. 
 У відповідь чоловіки напали 
на кривдника й забили його до 
смерті. За однією з версій, у хід 
пішли пляшки зі столу, за іншою 

— стрільця смертельно порани-
ли ножем. Так чи інакше, право-
охоронці, що прибули за викли-
ком на місце трагедії, знайшли 
покійного у калюжі крові. Ним 
виявився раніше судимий 37-річ-
ний Руслан Смирнов. За однією з 
версій, нападник працював осо-
бистим охоронцем колишнього 
народного депутата Верховної 
Ради від Партії регіонів Дмит-
ра Шенцева. Щоправда, остан-
ній уже встиг спростувати нови-
ну в соціальних мережах. «Мені 
щиро шкода, що обірвалося жит-
тя, але особа вбитого мені не відо-
ма, — написав ексдепутат. — Він 
ніколи у мене не працював». 
 Розправившись зі Смирно-
вим, компанія швидко зникла 
з ресторану. Наразі чоловіків 

розшукує поліція. Прізвище 
пораненого вже відоме. Ним 
виявився харків’янин Дмитро 
Шаповалов, який не раз відбу-
вав покарання за шахрайство, 
хуліганство, завдання тілес-
них ушкоджень i пограбуван-
ня. Зокрема, у 2016 році він ра-
зом iз трьо ма подільниками за-
брав у чоловіка іномарку, пог-
рожуючи пістолетом. Також 
його неодноразово затримували 
за перевезення автівкою зброї 
та боєприпасів. До лікарні цьо-
го шукача пригод доставив чо-
ловік, який одразу ж безслідно 
зник. За непід твердженою ін-
формацією, Смирнов відкрив 
вогонь по чоловіках, що нале-
жать до одного з кримінальних 
угруповань міста. ■

КРИМІНАЛ

Смерть із багатьма невідомими
У ресторані вчинили самосуд над чоловіком, який відкрив вогонь 
із травматичного пістолета

■
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Історія 
киримли
Чи звучатиме українською 
Людмила КОХАН

 Кампанія збору коштів проєкту «Сві-
ти. Народи. Історія кримських татар» — 
першої аудіо книги українською мовою 
за друкованим виданням у 4-х томах Ва-
лерія Возгріна стартувала ще влітку на 
платформі «Велика ідея». Дні, аби ко-
манда ГО «Конгрес активістів культури» 
зібрала потрібну суму, добігають кінця 
уже 6 листопада. Якщо спільно кошт про-
єкту наповниться 140 тисячами гривень, 
Міжнародний фонд «Відродження» под-
воїть суму, що дозволить успішно реалізу-
вати задум. Проте оптимізму лишається 
все менше, бо вдалося зібрати лише близь-
ко половини. 
 «Історія кримських татар» Валерія 
Возгріна — це масштабний нарис етнічної 
історії корінного народу Криму, від най-
давніших часів до 1940-х рр., коли внаслі-
док депортації кримських татар півострів 
уперше втратив зв’язок із носіями уні-
кальної культури, яка там сформувала-
ся. Дослідження спирається на опубліко-
вані джерела та матеріали низки місцевих 
та закордонних архівів, а також на праці, 
присвячені історії Криму та почасти країн, 
з якими автор мав різні взаємини.  
 Праця поділена на томи за хроноло-
гічним принципом. Основну частину пер-
шого присвячено періоду, коли кримське 
населення жило за законами хана, другу 
— коли підкорилося законам Російської 
імперії, третю — радянським законам, і 
четверту — коли кримськотатарський на-
род був фактично оголошений поза зако-
ном — спочатку німецькими окупантами 
(жовтень 1941 р.), а потім радянськими 
«визволителями» (19 травня 1944 р.).
 Світ побачив епохальну працю Ва-
лерія Возгріна в чотирьох томах — 3300 
сторінок — влітку 2013 року. Тоді, 14 сер-
пня, в Сімферополі відбулася презентація 
книг, які донині не перекладено українсь-
кою мовою. 
 Дослідження є найґрунтовнішою пра-
цею про історію киримли. У книзі та-
кож викладено історію всіх народів, 
пов’язаних із Кримом. На думку Валерія 
Возгріна, лише корінний народ може від-
новити давню культуру півострова, яка 
закарбувалася в його дитячих спогадах. 
 «У 40-ві роки, коли я жив у Криму, він 
мав кримськотатарське обличчя. Та зго-
дом він став не кримським, не українсь-
ким, а бозна-яким! Намагалися знищити 
будь-який слід кримських татар, це було 
стирання історичної пам’яті, і я хотів її 
відновити», — це слова Валерія Возгріна, 
який пішов у засвіти на початку ниніш-
нього року, 9 січня.
 Варто згадати, що Агатангел Крим-
ський в одному з листів на запитання: 
«Чому ви вивчаєте історію Туреччини?» 
— відповів: «Вивчаючи історію Туреччи-
ни, я вивчаю історію України». Так само, 
вивчаючи історію кримських татар — ми 
вивчаємо історію України.
 Загалом історія проєкту «Світи. На-
роди. Історія кримських татар. Аудіок-
нига» розпочалася в лютому 2020-го з по-
дачі на конкурс грантової програми «Ін-
новаційний культурний продукт» Ук-
раїнського культурного фонду. В реєстрі 
команда проєкту посіла 14-те місце серед 
151, набрала 439 балів із 500 та отримала 
схвальні відгуки від експертів, які оціню-
вали заявку. 
 Та не так склалося, як гадалося. Поча-
лася коронакриза, бюджет УКФ скороти-
ли, проєкт залишили без фінансування. 
Далі, побачивши програму «Соціальний 
капітал» Міжнародного фонду «Відрод-
ження», активісти заповнили заявку і 
згодом отримали позитивну відповідь. Є 
ще змога всім бажаючим долучитися до 
того, щоб історія кримських татар зазву-
чала українською мовою. Сайт«Великої 
ідеї»: www.bit.ly/historyofcrimeantatars 
. Небайдужість творить історію. ■

■

Світлана МИЧКО

 Громадські активісти 
трьох областей, об’єднані 
проєктом «РозCORONOвані 
закупівлі: Вінниця, Тер-
нопіль, Хмельницький», 
представили в Тернопіль-
ському пресклубі результа-
ти дослідження щодо за-
безпечення медичних уста-
нов усім необхідним для бо-
ротьби з пандемією. 
 «Ми спробували про-
аналізувати закупівлі лі-
кувальних закладів, при-
четних до боротьби з коро-
навірусом, і максимально 
просто пояснити громад-
ськості, що, скільки та на 
які кошти вони закупову-
ють. Ці закупівлі були ви-
ведені з-під дії закону про 
публічні закупівлі і регла-
ментувалися окремим за-
коном №530, що дало вели-
чезні можливості для злов-
живань. Те, що замовники 
часто самі не могли пояс-
нити, чому вони купували 
потрібне саме там і за такою 
ціною, — це якраз наслідки 
прогалин у законодавстві», 
— повідомила керівниця 
Вінницької ГО «Філософія 
серця» Юлія Грига.
 Експертка проєкту ка-
же:  «Та кож ми намагали-
ся з’ясувати, за яким при-
нципом відбувається фі-
нансування опорних ліка-
рень. Чому, приміром, на 
Вінничині з обласного бюд-
жету було профінансовано 
лише 5 медичних закладів. 
Для цього направили запит 
до обласного департаменту 
охорони здоров’я й отрима-
ли досить дивну відповідь, 
що принципу розподілу 
...немає!
 Уже в телефонному ре-
жимі уточнювали, чи це за-
лежить від кількості хво-
рих, чи від забезпечення 
обладнанням, чи від яки-
хось інших показників, у 
відповідь на що почули, що 
ні, лікарні самі визнача-

ють, яка допомога їм пот-
рібна. Так от, особисто я 
дуже сумніваюся, що якісь 
лікарні могли відмовляти-
ся від більших сум і погод-
жуватись на мінімальне за-
безпечення. Тому, швидше 
за все, розподіл коштів від-
бувався в ручному режимі. 
Однак це лише наші виснов-
ки, як громадських експер-
тів, стверджувати це одно-
значно ми не можемо».
 За період iз березня по 
липень опрацьовано за-
купівлі всіх опорних ліка-
рень трьох згаданих облас-
тей. Тільки на Тернопіль-
щині було відстежено 1018 
закупівель 41 замовника 
на суму майже 83 мільйони 
гривень, і при цьому вияв-
лено 150 різних порушень 
законодавства. Зауважмо, 
що в Тернопільській облас-
ті в цілому на такі закупів-
лі з місцевих бюджетів було 
виділено понад 35 мільйонів 
гривень, з обласного — тро-
хи більше 3 мільйонів, а На-
ціональна служба здоров’я 
України виділила медзакла-
дам області в перші 5 міся-
ців карантину 141 мільйон 
гривень.
 Типові порушення, ви-
явлені громадськими ак-
тивістами, — це відсутність 
договорів та необхідних до 
них додатків,закупівля то-
варів поза переліком, від-
сутність інформації про 
бенефіціарних власників. 
Серед основних проблем 
також не рідкістю є ситуа-
ції, коли в системі зазначе-
на одна контактна особа, а 
електронний підпис на до-
кументи накладає інша; по 
частині закупівель уже роз-
міщено звіти про виконан-
ня договорів, але при цьому 
проплати за цими договора-
ми на порталі Є-дата відсут-
ні; договори складені таким 
чином, що за ними немож-
ливо встановити предмет 
закупівлі, оскiльки вони 
не передбачають додатків 

iз деталізацією таких пред-
метів (накладних, специфі-
кації тощо).
 Не менш «цікавими» 
стали і результати порів-
няння цін, за якими заку-
повували маски, респіра-
тори, костюми біозахисту, 
деззасоби, експрес-тести, 
апарати ШВЛ та інші необ-
хідні речі — подекуди вони 
відрізнялися аж у кілька 
разів.Так, приміром, лі-
карні Тернопільської об-
ласті закуповували апара-
ти ШВЛ за ціною від 300 
тисяч до 1 млн 300 тис. гри-
вень, костюми біологічного 
захисту — від 130 до 517, 
дезінфікуючі засоби — від 
52,8 до 370 гривень за літр, 
респіратори — від 22 до 100 
гривень за штуку.
 «Спрощена процедура, 
яка дозволяла закупівлі без 
тендерів, дала можливість 
проводити їх швидко, але, 
на жаль, ціни не контролю-
валися, тож не було дотри-
мано і принципу економії 
коштів», — прокоментува-
ла юристка, тернопільсь-
ка експертка проєкту Оль-
га Мазаєва.
 Закупівлі необхідного 
для боротьби з COVID-19, 
попри те, що йдеться про 
величезні суми, проводять 
безконтрольно, державна 
аудиторська служба їх не 

перевіряє, підсумувала на-
прикінці пресконференції 
правознавиця. Тому є ве-
лика потреба привернути 
до цього увагу і держави, 
і правоохоронних органів. 
Громадські активісти та-
кож мають на меті зверну-
тися до останніх. Наразі ж 
вони підготували деталь-
ний аналітичний звіт iз 
висновками та рекоменда-
ціями. 
 Зокрема, пропонується: 
ввести різні види процедур 
закупівель для різного рів-
ня терміновості; зробити 
обов’язковими конкурент-
ні процедури для закупів-
лі всіх видів медичної тех-
ніки, обладнання та виробів 
медичного призначення з 
можливістю застосування 
«Закупівля без використан-
ня електронної системи» з 
позначкою COVID-19 у ви-
падку погіршення епідеміо-
логічної обстановки; визна-
чити орган, уповноважений 
здійснювати контроль за ці-
нами в таких процедурах i 
забезпечити його ефектив-
не функціонування з пуб-
лічним звітуванням; забез-
печити оперативну реакцію 
на факти завищення цін на 
соціально значущі товари, 
які замовники закуповують 
через систему електронних 
закупівель. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Два опромінювачі з ниж-
нім типом опромінення та сот-
ню ламп до наявного медоб-
ладнання отримав Черкась-
кий обласний неонатальний 
центр від благодійників. Кош-
тує такий подарунок майже 
194 тисячі гривень. «Наймен-
шим пацієнтам неонатально-
го центру Черкаської облас-
ної дитячої лікарні відтепер 
буде комфортніше отримува-
ти терапевтичне лікування 
при жовтяниці. Сучасне і дов-
гоочікуване обладнання пе-
редали медзакладу ініціато-

ри бізнес-фестивалю Summer 
Challenge та «Спільнодія Чер-
кащини», — розповіли «УМ» 
у Черкаській обласній дер-
жавній адміністрації.
 Завідувачка відділенням 
новонароджених та недоно-
шених дітей Наталія Русіна 
каже, що в дитячій лікарні 
давно мріяли про обладнан-
ня, яке є основним засобом 
при лікуванні жовтяниці. За 
її словами, у лікарні засто-
совують лампи фототерапії 
з верхнім типом опромінен-
ня. Лікуючи під ними, пояс-
нює вона, треба роздягати ма-
люків до підгузків і одягти на 
них спеціальні окуляри, аби 

захистити очі. Для дітей, які 
вже побували вдома та звик-
ли до рук мами, це дуже не-
просто. Завдяки ж отрима-
ним лампам iз нижнім типом 
опромінення лікарі проводи-
тимуть процедури у комфорт-
ніших умовах, просто вклав-
ши малечу спати. «Щодень в 
обласній лікарні лікуємо од-
ного-трьох таких пацієнтів. 
Жовтяниця більше шкодить 
на перспективу, адже токсич-
но впливає на центральну не-
рвову систему. Дитина стає 
збудженою, не має спромож-
ності своєчасно встати, сісти, 
заговорити», — пояснює пані 
Наталія.

 За словами організатор-
ки Summer Challenge Ольги 
Касьянової, цей бізнес-фес-
тиваль проходить на Черка-
щині кілька років поспіль і 
об’єднує владу, підприємців 
та громаду, щоб робити ра-
зом корисні соціальні проєк-
ти. «Останніми роками ми за-
куповували обладнання для 
неонатального центру. Ви-
рішили, що добре об’єднати 
дорослих черкащан навколо 
найменших. За ці два роки 
ми придбали обладнання на 
230 тисяч гривень, зокре-
ма візуалізатор вен, датчи-
ки, пульсоксиметри», — го-
ворить пані Ольга. За її сло-
вами, громадськість, бізнес 
та влада організувалися ра-
зом наприкінці березня. За-
початкували проєкт «Спіль-
нодія Черкащини: здолати 
COVID-19». Відтоді вдало-
ся закумулювати близько 20 
млн грн. Насамперед купува-
ли засоби індивідуального за-
хисту для медиків та медичне 
обладнання. ■ 

БЮДЖЕТ

РозКОРОНОвані закупівлі
Правоохоронці повинні зацікавитись результатами моніторингу громадських 
активістів

■

Пандемія як привід для чергового дерибану коштів в Україні?
Фото GettyImages.
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ДОБРА СПРАВА

Штучне сонечко для немовлят
Обласному неонатальному центру благодійники передали 
нове обладнання

■
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Брюссель на шпагаті 
  Що тут скажеш, конституційна кри-
за в Києві фактично посадила на шпагат 
по відношенню до України і керівні ін-
ституції ЄС з їхніми демократичними 
стандартами й антикорупційними кри-
теріями. З одного боку, офіційний Брюс-
сель обурений рішенням КСУ, яке від-
кидає Україну на кілька років назад, бо 
нульова толерантність до корупції, за 
яку, власне, ЄС і винагороджував Київ 
«безвізом» та іншими «плюшками» весь 
цей час, фактично пішла в минуле. 
  З іншого — Рада Європи аж ніяк не 
схвалює ідею президента Володимира 
Зеленського розпустити Конституцій-
ний Суд і визнати його рішення щодо 
декларування «нікчемним» завдяки 
швидко поданому до Ради законопроєк-
ту «Про відновлення суспільної довіри 
до конституційного судочинства».
  Зокрема, днями голова Венеціансь-
кої комісії Джанні Букіккіо та прези-
дент організації Ради Європи з анти-
конституційного моніторингу GRECO 
Марін Мрчела підписали відкритого 
листа на ім’я голови Верховної Ради 
України Дмитра Разумкова, в якому за-
кликають керівництво держави Украї-
на не порушувати Конституцію, незва-
жаючи ні на що. 
 Цієї ж позиції дотримується і пар-
ламентська опозиція в Україні: рішен-
ня КСУ ганебне, але й розпускати склад 

носіїв заплямованої суддівської мантії 
на Жилянській — зась, бо Конституція 
не наділяє президента такими повнова-
женнями. 
  Чи почув Зеленський, ні, не опози-
цію, а саме Брюссель? Вочевидь, що так 
але лише першу позицію: ймовірне замо-
рожування фінансування і призупинен-
ня «безвізу» несе масштабні рейтингові 
втрати для Банкової та влади команди 
Зе на всіх щаблях загалом. Тим більше 
після «протверезіння» влади «слуг» на 
місцевих виборах. Тоді як під час некон-
ституційного розпуску КСУ через Раду 
влада Зеленського сподівається якось 
«пропетляти». Тож не дивно, що нині 
представники виконавчої гілки влади 
на різних рівнях активно готують сус-
пільство до того, що вибору просто не-
має, судді «загралися у небожителів» 
тощо. 

Зеленський і чорти 
з політичного пекла 
 Сам президент минулої неділі більш 
ніж чітко послав сигнал і Заходу, і ук-
раїнському суспільству через соцмережі 
та публікації іноземним ЗМІ, що не від-
ступить у намірі позбутися цього скла-
ду Конституційного Суду і повністю пе-
резавантажити його. 
 Бо, на його думку, «демарш Конс-
титуційного Суду — це публічний про-
яв змови частини старих еліт і олігархів 

проти президента і проти країни». Ще й 
порівняв опонентів з числа носіїв мантій 
та олігархів, які їх підтримують, із чор-
тами з політичного пекла. 
 «Ніяк інакше. Конкретно проти. Бо 
тільки слабкий президент і слабка дер-
жава — запорука збереження їхньо-
го корупційного способу життя. Інак-
ше вони не вміють. Як там кажуть — на 
Хелловін усі чорти з політичного пекла 
відкривають свої справжні обличчя. Так 
збiглося. Прізвища чортів ви прекрасно 
знаєте», — наголосив Зеленський.
 На його думку, в даному випадку 
йдеться «зовсім не про Конституцію, 
верховенство права, законність», а, 
швидше, «про традиційну нашу брудну 
політику, коли своїм усе, а суспільству 
— злидні». 
 «Хіба ми не хочемо, щоб чиновники 
звітували перед суспільством? Чи щоб 
вони не нахабнішали все більше від без-
карності? Чи щоб державний ресурс роз-
поділявся справедливо, а не тільки для 
обраних олігархів? Ми, суспільство, вже 
неодноразово казали — так, хочемо но-
вих відносин», — наголосив гарант Кон-
ституції.
 І звісно ж, згадав «попередників», бо 
ж частина суддів КСУ призначалася ще 
до його каденції. Утім не варто забувати, 
що суд виніс рішення, розглянувши по-
дання нардепів — не лише від ОПЗЖ на 
чолі з кумом Путіна Віктором Медвед-

чуком, а й обранців від групи «За май-
бутнє», яку пов’язують із добрим знайо-
мим самого глави держави — олігархом 
Ігорем Коломойським. Тож президенту 
варто було б робити закиди не на адресу 
попередників, а своїх партнерів. 
 Власне, поза сумнівом судді на Жи-
лянській, у своєму особистому намірі 
убезпечити себе від розслідувань НАЗК, 
справді перейшли червоні лінії, відкри-
ли скриню Пандори з масштабними на-
слідками: під загрозою не тільки «без-
віз» i загалом відносини з Євросоюзом, 
а й стабільність української держави у 
середньостроковій перспективі. 
  Нагадаємо, що Конституційний Суд 
скасував кримінальну і взагалі будь-яку 
відповідальність за недостовірне декла-
рування (стаття 366 ККУ) і практично 
повністю паралізував діяльність Націо-
нального агентства з питань запобігання 
корупції (НАЗК). Причому рішення КС 
не лише закрило декларації — а й забло-
кувало майже всю ключову діяльність 
НАЗК, принагідно зірвавши майбутні 
кадрові зміни в уряді і навіть вступ на 
посаду переможців місцевих виборів.
 І не дивно, що Україна має всі шанси 
стати першою державою, щодо якої ЄС 
застосує механізм призупинення безві-
зового режиму. На думку багатьох екс-
пертів, у ситуації з конституційною кри-
зою сторони ще не перетнули точку не-
повернення. ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 На держслужбі, хоч би й на 
високій посаді в СБУ, великих 
статків офіційно не заробиш 
(звісно, якщо жити на одну за-
рплату). Утім неофіційно все 
можливо. От тільки як прихо-
вати від пильного ока антико-
рупціонерів будинки, кварти-
ри і позашляховики? 
 Оформивши рухоме і нерухо-
ме майно на родичів, очільник 
Управління внутрішньої безпе-
ки СБУ Андрій Наумов «не від-
крив Америку»: так роблять 
усі високопосадовці, яким є що 
приховувати. Принаймні в цьо-
му переконані журналісти-роз-
слідувачі програми «Схеми», 
які опублікували розслідуван-
ня про статки пана Наумова. 
 За їхніми даними, посадовець 
Служби безпеки приховує основ-
ну частину своєї нерухомості та 
майна, і це помітно саме з декла-
рацій самого чиновника, його ма-
тері й цивільної дружини. 

 До роботи в СБУ Наумов 12 
років працював у Генпрокура-
турі та близько двох років — у 
Державному агентстві з управ-
ління зоною відчуження. Що 
цікаво, нині Державне бюро 
розслідувань розслідує кримі-
нальне провадження про злов-
живання і корупцію на цьому 
підприємстві. Фігурує в ньому 
і Наумов. 
 При цьому офіційно в пана 
Андрія немає власного житла 
та автомобіля. Згідно з остан-
ньою декларацією за 2019 рік, 
у чиновника є лише орендова-
на квартира в Києві, службо-
ве житло в Чорнобилі та поза-
шляховик Toyota FJ Cruiser, 
записаний на його матір, Іри-
ну Наумову. Тоді як його син 
Кирило має власну квартиру 
в Києві, а  колишня дружина 
Юлія — земельну ділянку на 
Київщині.
 На матір Наумова, крім по-
зашляховика, записано ще й 
будинок у Київській області та 

трикімнатну квартиру в ЖК 
Alter Ego в Печерському районі 
столиці площею понад 100 
квадратних метрів. Журналіс-
ти з’ясували, що квартиру Іри-
на Наумова купила у 2019 році 
за дуже низькою ціною — 1 191 
300 гривень, тоді як її ринко-
ва вартість коливається від 4,5 
до 5,5 мільйона гривень. Тобто 
вчетверо дешевше! 
 Зауважимо, що мама СБУш-
ника немає жодних заробітків, 
окрім невеликого бізнесу з про-
дажу саморобних ляльок. А 
біля ЖК Alter Ego журналіс-
ти регулярно помічали чорний 
Mercedes, яким пересувається 
саме Андрій Наумов.
 Попередній власник кварти-
ри — Костянтин Ученик, влас-
ник компанії «Маяк-Вестдом», 
яку пов’язують iз колишнім 
главою СБУ Валерієм Хорош-
ковським. Компанія займаєть-
ся нерухомістю. До 2016 року 
в «Маяк-Вестдом» працювала 
цивільна дружина Андрія На-

умова, Ганна Ревенко. У 2019-
му вона задекларувала два ав-
томобілі — Volkswagen Crafter 
і позашляховик Toyota RAV4 
сумарною вартістю до 1,34 
мільйона гривень.
 Пані Ревенко, якщо віри-
ти її соцмережам, живе в сели-
щі Гребінки під Києвом. У цьо-
му ж селищі володіє земельною 
ділянкою і будинком Ірина На-
умова. Біля будинку журналіс-
ти бачили той самий чорний 
Mercedes, що й біля ЖК Alter 

Ego. Тобто Андрій Наумов ко-
ристується будинком, кварти-
рою та авто, записаними на ро-
дичів і близьких.             
 Додамо, що, згідно з офіцій-
ною відповіддю спецслужби на 
запит,  інформація про керів-
ника Головного управління 
внутрішньої безпеки СБУ та 
його статки належить до ка-
тегорії «з обмеженим досту-
пом». Дуже зручно для поса-
довців Служби безпеки, нічо-
го не скажеш. ■

ФЕМІДА

Конституційний Хелловін
Криза навколо Основного закону: КСУ, президент і 
Рада змагаються у тому, хто здатен більше порушити 
Конституцію 
Іван БОЙКО

Уже майже тиждень в Україні стрімко розвивається конституційна криза: гучне рі-
шення Конституційного Суду щодо скасування відповідальностi за незаконне збага-
чення фактично зруйнувало цілісність та ефективність антикорупційної системи, а 
також довіру до конституційної Феміди, яка мала б затято оберігати норми Основно-
го закону. До того ж рішення суддів КСУ, яким закидають особисті інтереси в цьому 
поданні нардепів від ОПЗЖ та групи «За майбутнє» (через незадекларовані самими 
ж служителями Феміди мільйони) поставило інші дві гілки влади — виконавчу (пре-
зидент і уряд) та законодавчу (Верховну Раду) у патову ситуацію: коли неможливо 
вгамувати суддівський безмір, не порушивши Конституцію. Але якщо не вгамувати, 
то наслідки не забаряться: на фінансову підтримку Євросоюзу можна не розрахову-
вати, як і на збереження безвізового режиму для України. 

■

ОРГАНИ

«Мама ляльками на все заробила»
Глава Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов 
оформляє нерухомість і автівки на родичів 

■

У селищі Гребінки на Ірину Наумову оформлено три земельні ділянки 
і будинок у мальовничому куточку на березі річки Протока.
Фото «Схеми».

❙
❙
❙

Служителі конституційної Феміди кинули тінь на символи суддівської влади — 
мантію і нагрудний знак. 

❙
❙
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Число загиблих після землетрусу в 
Ізмірі зростає
 Число загиблих в результаті землетрусу в про-
вінції Ізмір на заході Туреччини зросло до 69. Про 
це повідомляє Управління з надзвичайних ситуацій 
Туреччини. «У результаті землетрусу загинули 69 
осіб, 949 осіб отримали поранення», — заявили у 
відомстві. Раніше повідомлялося про 64 загиблих. 
30 жовтня в Егейському морі стався землетрус маг-
нітудою 7,0. Епіцентр знаходився за 34 км від ту-
рецького Ізміра і за 14 км від грецького Неон-Кар-
ловасі. Поштовхи відчувалися, в тому числі, у Стам-
булі та Афінах, але найсильніше постраждали ту-
рецьке місто Ізмір і грецький острів Самос. Після 
землетрусу деякі прибережні райони були затоплені 
через локальні цунамі. Пошуково-рятувальні роботи 
в Ізмірі тривають уже понад двi доби. Завали роз-
бирають тисячі фахівців, які приїхали з різних ре-
гіонів Туреччини. Повідомляється, що вдалося вря-
тувати понад сто осіб, однак, як відзначив турець-
кий президент Реджеп Таїп Ердоган, точно невідомо, 
скільки людей усе ще залишаються під завалами. У 
Греції, на острові Самос, у результаті обвалення сті-
ни через землетрус загинули двоє підлітків, пост-
раждали не менше 19 осіб. 

Семеро загиблих від тайфуну на 
Філіппінах 
 Щонайменше семеро осіб загинули на Філіп-
пінах через тайфун «Гоні», який у неділю, 1 лис-
топада, обрушився на південну частину острова 
Лусон, повідомляє агенція «Ассошiейтед Пресс». 
Швидкість вітру при цьому сягала 225 кілометрів 
за годину, що дозволяє назвати «Гоні» супертай-
фуном. Вітер зривав дахи, викорчовував дерева 
та спричинив повені. Метеорологи попереджають 
про «катастрофічно сильні вітри» та зливи на шля-
ху тайфуну, який може просуватися далі до провін-
цій навколо філіппінської столиці Маніли. Загалом 
шторм може зачепити від 19 до 31 мільйона осіб, 
яким загрожуватимуть повені та зсуви ґрунту. Вла-
да країни вже провела евакуацію майже мільйона 
людей. «Гоні» — найсильніший шторм, який цього 
року обрушився на Філіппіни. Тиждень тому країна 
вже пережила тайфун «Молаве», який забрав жит-
тя 22 осіб. У 2013 році внаслідок тайфуну «Хайан» 
на Філіппінах загинули понад 6300 людей.

У Берліні відбувся перший рейс із 
нового аеропорту 
 У Берліні 31 жовтня урочисто відкрився новий 
міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург, який 
отримав ім’я Віллі Брандта — колишнього канц-
лера Німеччини. Перший рейс із нового аеропорту 
був здійснений уранці 1 листопада — літак авіа-
компанії EasyJet вилетів до Лондона. Через пан-
демію COVID-19 рейсів у розкладі зараз небага-
то, на добу їх лише трохи більше двадцяти. Аеро-
порт споруджений у районі Шенефельд на півдні 
Берліна, неподалік від старого аеропорту Берлін-
Шенефельд, термінал якого стане одним із термі-
налів нової повітряної гавані. Аеропорт імені Віл-
лі Брандта стане єдиним міжнародним аеропортом 
німецької столиці, очікується, що він стане третім 
за пасажиропотоком у Німеччині (після Франкфур-
та і Мюнхена) та ввійде до числа 15 найбільших у 
Європі. Аеропорт будували майже 15 років. За по-
передніми планами, він мав бути введений в екс-
плуатацію рівно 9 років тому. Термін завершення 
будівництва багато разів переносили, а вартість ви-
явилася істотно вищою, ніж очікувалося, — близь-
ко семи мільярдів євро замість двох. Критики, крім 
того, відзначають, що потужностей нового аеро-
порту в разі відновлення міжнародного авіаспо-
лучення до показників, які були перед пандемією, 
не вистачить для обслуговування такого великого 
міста, як Берлін.

У Мінську відбувся «Марш проти 
терору» 
 У столиці Білорусі Мінську 1 листопада відбу-
лася чергова масова акція противників Олександра 
Лукашенка під назвою «Марш проти терору». Учас-
ники планували з центру Мінська попрямувати до 
урочища Куропати, меморіалу жертв сталінського 
терору. У колоні на момент початку руху було кіль-
ка тисяч людей. Правоохоронці не пустили учасни-
ків маршу до народного меморіалу в урочищі Куро-
пати, що було місцем масових розстрілів і поховань 
репресованих наприкінці 1930-х років. За повідом-
ленням правозахисного центру «Весна», затримано 
більше 250 учасників протесту. Як повідомляє біло-
руська служба «Радіо «Свобода», в Мінську знову 
були перебої з мобільним інтернетом, закрито кіль-
ка станцій метро, на вулицях з’явилася бронетехні-
ка правоохоронних органів iз великокаліберними ку-
леметами. Центр міста знову був перекритий ОМО-
Ном. 2 листопада в Білорусі відзначили День пам’яті 
предків — «Дзяди». У зв’язку з епідемічною ситу-
ацією багато хто приходив на кладовища в неділю, 
1 листопада, щоб уникнути скупчення людей.

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У неділю, 1 листопада, в 
президентських перегонах у 
Молдові не встановлено пере-
можця, відтак 15 листопада 
тут відбудеться другий тур. 
Основна битва розіграла-
ся між двома кандидатами: 
проросійським президентом-
комуністом Ігорем Додоном 
i проєвропейською канди-
даткою й колишньою очіль-
ницею уряду Майєю Санду. 
Згідно з підрахунками 100 
відсотків голосів, Санду ви-
передила Додона, отримав-
ши 36,16% голосів виборців. 
Ігор Додон фінішував другим 
iз результатом 32,61% голо-
сів. Отже, ці двоє кандидатів 
зустрінуться знову в другому 
турі виборів. 

 

Вони змагатимуться за при-
хильність виборців інших 
кандидатів: Ренато Усатого 
(набрав 16,90% голосів), Віо-
лети Іванов (6,49%), Андрея 
Нестасе (3,26%). Інші три 
кандидати (Октавіан Цику, 
Тудор Деліу, Дорін Кіртоа-
ке) разом не набрали навіть 5 
відсотків голосів. Президент-
ські вибори, як і нещодавні 
місцеві в Україні, пройшли 
в Молдові за рекордно низь-
кої явки — її поріг ледве пе-
ревищив необхідні 33,3%. У 
другому турі вибори визна-
ють такими, що відбулися, 
незалежно від кількості виб-
орців, які прийдуть на діль-
ниці.
 Багато людей розгляда-
ють ці вибори як змагання 
між двома баченнями краї-

ни. Додон перебуває під 
впливом Москви, є одним iз 
«друзів Путіна» і його вибо-
рчу базу становлять російсь-
комовні меншини. Санду є 
проєвропейським політиком 
і популярна серед молдован, 
які хочуть бачити приєднан-
ня їхньої країни до Євро-
пейського Союзу, та грома-
дян, які живуть і працюють 
за кордоном у країнах Захо-
ду. Ця пара вже зустрічала-
ся на президентських вибо-
рах 2016 року, на яких До-
дон переміг iз перевагою 70 
тисяч голосів над Санду. Пе-

ремогу Додону на попередніх 
виборах забезпечили ті мол-
довани, які мешкають у Росії 
та Придністров’ї. Таку ж схе-
му застосовують і на цих ви-
борах. Якщо на минулоріч-
них парламентських вибо-
рах для голосування на тери-
торії Росії зареєструвалися 
6 тисяч громадян Молдови, 
то на ці президентські вибо-
ри — 60 тисяч. Те ж саме і в 
Придністров’ї. Додон не при-
ховуючи заявив, що виграє і 
ці вибори за рахунок 100-120 
тисяч додаткових голосів iз 
Росії та Придністров’я. ■ 

ІНТРИГА ЗБЕРІГАЄТЬСЯ 

Він чи вона?
Перший тур президентських виборів 
у Молдові не виявив переможця

■

Ігор Додон та Майя Санду зустрінуться в другому турі. 
Фото з сайта dw.com.

❙
❙

Ігор ВІТОВИЧ

 На парламентських ви-
борах у Грузії, які відбули-
ся в суботу, 31 жовтня, пе-
реконливу перемогу здобула 
правляча партія «Грузинсь-
ка мрія» на чолі з мільярде-
ром Бідзiною Іванішвілі. Це 
вже третя поспіль перемога 
цієї політичної сили на вибо-
рах до парламенту. 
 На кінець дня неділі, 1 
листопада, після підрахун-
ку 99,77% бюлетенів «Гру-
зинська мрія» набирала 
48,16 відсотка, повідомила 
Центральна виборча комісія 
Грузії. На певних етапах об-
робки виборчих бюлетенів 
партія навіть долала межу в 
50%, однак пізніше цей по-
казник стійко скорегував-
ся в бік зменшення. Опози-
ційний блок «Єдиний націо-
нальний рух — Об’єднана 
опозиція» колишнього пре-
зидента Грузії Міхеїла Са-
акашвілі набирає 27,12%. 
Тріумфального повернення 
експрезидента Саакашвілі, 
на яке розраховував опози-
ційний блок «Єдиний націо-
нальний рух», не відбулося. 
Сама ж виборча кампанія 
стала, швидше, виразом 
думки грузинів про довіру 
або недовіру до конкретних 
політиків, а не програмам 
партій. Грузини, в цілому, 
робили вибір між Бідзіною 
Іванішвілі та Міхеїлом Саа-
кашвілі.
 Цього разу на 150 місць у 
парламенті претендували 48 
партій і 2 виборчi блоки. За 
результатами виборів, усьо-
го ж у парламент проходять 
сім партій і два блоки. Се-
ред них також «Європейсь-
ка Грузія» Давида Бакрадзе, 
«Лело для Грузії» Мамуї Ха-
зарадзе, «Альянс патріотів» 
Ірми Інашвілі, «Георгій Ва-
шадзе — Стратегія Агмаше-
небелі», «Гірчі» Зураба Джа-
парідзе, «Громадяни» Алеко 

Елісашвілі та Лейбористська 
партія Шалви Нателашвілі. 
Кожна з них набрала не біль-
ше 4%.
 Таке широке партійне 
представництво у парламен-
ті пояснюється тим, що ці ос-
танні вибори відбувалися за 
новими правилами. Згідно з 
ними, 120 місць в парламен-
ті будуть заповнені за про-
порційними списками, а 30 
— за мажоритарними. При 
цьому бар’єр проходження 
в парламент для партій ста-
новить лише один відсоток 
(раніше було п’ять відсо-
тків), а для виборчих блоків 
— стільки відсотків, скіль-
ки партій створили блок. 
Країна в 2017 році перейш-
ла на парламентську систе-
му правління.
 У цілому, більшість пе-
редвиборчих опитувань не 
ставила під сумнів лідерство 
правлячої партії, але їй було 
необхідно набрати не менше 
40% голосів підтримки. 
 У цьому році в Грузії 
вперше був застосований 

так званий механізм замка, 
який передбачає, що партія, 
яка не зуміла набрати 40% 
голосів виборців, не зможе 
сформувати однопартійну 
більшість. У цьому випад-
ку «Грузинській мрії» до-
велося б створювати блок iз 
меншими партіями, щоб ут-
ворити коаліційний уряд. І 
саме в цьому сенсі в опози-
ції, за оцінкою представни-
ків цих партій і блоків, було 
більше шансів зібрати влас-
ний кабінет міністрів. Але 
«Грузинська мрія» з завдан-
ням упоралася. Залишаєть-
ся лише питання — наскіль-
ки чесно. 
 Опозиція вважає ре-
зультати виборів сфальси-
фікованими. Брифінг голо-
ви грузинської ЦВК Тамар 
Жванії (це жінка, яку звати 
Тамар, а не Тамара) намагав-
ся зірвати представник ЦВК 
від опозиції, який вимагав не 
оприлюднювати «сфальсифі-
ковані дані», проте поліцей-
ські вивели опозиціонера із 
зали. Як заявив журналістам 

один із лідерів опозиційної 
партії «Єдиний національ-
ний рух» Никанор Мелія, в 
передвиборчому штабі якого 
зібралися опозиціонери, вла-
да «тотально фальсифі  кує 
результати виборів, і ць-
ому дадуть адекватну від-
повідь». 
 На 16:00 неділі, 1 лис-
топада, за місцевим часом 
опозиція скликала мітинг 
у центрі Тбілісі. Але на мі-
тинг з’явилися не лише кіль-
ка тисяч прихильників опо-
зиції, а й численні поліцей-
ські підрозділи. Поліція не 
дозволила учасникам акції 
встановити намет біля будів-
лі парламенту в Тбілісі, пові-
домляє грузинський «Пер-
ший канал». Це призвело до 
протистояння між протесту-
вальниками і поліцією. За-
раз же головна інтрига зали-
шається лише в одному: виз-
нає опозиція врешті-решт 
підсумки виборів чи перей-
де до тактики бойкотуван-
ня і вимоги дострокових ви-
борів. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Тричі «Грузинська мрія» 
На парламентських виборах у Грузії перемогла правляча партія

■

Опозиція Грузії не згодна з перемогою правлячої партії.❙
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0,2 відсотка ВВП на культуру
 ■ Олександре, в поданому 
Кабміном проєкті бюджету на 
2021 рік видатки на культуру 
трохи не в 30 разів менші, ніж 
на сферу безпеки й оборони. На 
освіту планується виділити на 
понад 150 млрд грн більше. На 
що вистачить у галузі культури 
затребуваного мінімуму, якщо 
за нього проголосують?
 — За опублікованим нещо-
давно звітом Державної подат-
кової служби про те, які сфе-
ри найбільше постраждали че-
рез запровадження в Україні 
карантинних обмежень,  ними 
стали кінотеатри, туристичні 
агентства та готелі, які різко 
скоротили податкові відраху-
вання до державного та місце-
вих бюджетів. 
 Сфера культури, креативної 
економіки та її працівники — 
це десятки тисяч людей, які мо-
жуть втратити роботу, а збитки 
індустріі можуть становити мі-
льярди гривень, якщо держава 
вчасно не надасть галузі необ-
хідну підтримку. Тобто насам-
перед постраждали саме креа-
тивні індустрії, і не можемо не 
звертати на це увагу.
 Проєкт бюджету на ниніш-
ній рік був 7,5 млрд грн, його 
збільшили ще на мільярд до-
датково. У проєкті на 2021-й, 
який подано до Ради, — 11,3 
млрд грн.
 Давайте виходити з того, 
яким був бюджет на культуру 
впродовж багатьох років. Ми 
зробили порівняння відсотків 
видатків на культуру до ВВП в 
країнах Європи. Відсоток видат-
ків на культуру до розміру вало-
вого внутрішнього продукту в 
Україні, як в Албанії, — 0,2 від-
сотка. Це найменший бю джет 
серед європейських країн. 
 Питання полягає в, так ска-
зати, історичній спадщині сто-
совно того, як до сфери куль-
тури й креативних індустрій 
ставилися впродовж багатьох 
років. Нашим завданням у цей 
кризовий рік було змінити па-
радигму ставлення до сфери 
культури і креативних індус-
трій, що нам частково, на мій 
погляд, вдалося зробити. Бо ми 
повернули 1 млрд грн — знач-
на частка якого пішла на гран-
ти Українського культурного 
фонду, завершено три конкур-
сні тури. Ці кошти — 580 млн 
грн — будуть роздані тим ор-
ганізаціям й інституціям, які 
постраждали від карантину.
 Такий підхід ми запропо-
нували і для бюджету на на-
ступний рік. Є збільшення вит-
ратної частини, в першу чергу 
пов’язаної з необхідністю за-
початкувати програму «Вели-
ка реставрація». Упродовж ба-
гатьох років кошти на рестав-
раційні роботи, на відновлення 
об’єктів культури не виділяли-
ся в принципі.
 Суть «Великої реставрації» 
полягає не тільки в тому, що 
треба зберегти об’єкти культу-
ри й історичної спадщини, а й 
у тому, що в них треба вдихну-
ти нове життя, зробити їх са-
модостатніми — щоб вони мог-
ли заробляти кошти. Тому що 
більшість цих об’єктів — це ту-
ристичні атракції, там можуть 
бути нові експозиції, туди мо-
жуть приходити люди. Кризо-
вий час — час перезапуску ба-
гатьох процесів.

 Те саме ми робимо і у сфері 
туризму. Вперше виділено кош-
ти на промоцію, на зміни з точ-
ки зору маркетингу, створення 
відповідних реєстрів, зареєс-
тровано проєкт про внесення 
змін у базовий закон. Ми запо-
чатковуємо модель створення 
центрів культурних послуг. У 
регіонах замість старих бібліо-
тек і клубів має відбуватися пе-
резавантаження за ініціативи 
місцевих громад. Коли ми їз-
димо в області, бачимо, що гро-
мади зацікавлені мати сучас-
ні центри, де розвивають різні 
види мистецтв, є книгозбірня і 
кіноточка. Є ті, хто їх уже ство-
рив. За рахунок колаборації сил 
місцевої влади, місцевого само-
врядування і міністерства цей 
процес можна продовжувати.
 Ще один процес, який ми за-
початковуємо, — це підтримка 
креативних індустрій, зокре-
ма через зміну законодавства. 
Уже в першому читанні схва-
лено закон, який запроваджує 
замість 20 відсотків 7-відсотко-
вий ПДВ на конкретні види пос-
луг у сфері культури. Це один із 
кроків назустріч. 
 Вважаємо, що недооцінени-
ми раніше були народно-худож-
ні промисли. Це також не тіль-
ки про традиції. Є живі носії 
цих видів мистецтв, які впро-
довж віків передавалися з по-
коління у покоління, і вони 
мають серйозний економіч-
ний потенціал — не лише внут-
рішній, а й експортний. Кабі-
нет Міністрів схвалив на остан-
ньому засіданні розроблений 
Міністерством культури та ін-
формаційної політики проєкт 
постанови, яка створює правові 
передумови для розробки Де-
ржавної цільової національно-
культурної програми розвитку 
народних художніх промислів 
на 2021—2025 роки.
 Таких речей у різних сферах 
є багато. Безперечно, підтримка 
держави потрібна, але держава 
не повинна і не має фінансува-
ти лише видатки споживання. 
Вона повинна підтримувати і 
давати поштовх, щоб ці сфери 
могли заробляти кошти. 

Питання медіа делікатне
 ■ Програма розвитку народ-
них художніх промислів пере-
дбачатиме лише місцеве фі-
нансування? Чи буде підтрим-
ка з держбюджету, через гран-
тові програми?
 — Є програми споживання 
бюджетні, які йдуть на зарпла-
ту працівникам національних 
театрів, музеїв тощо. Те, про 
що я кажу, це не лише залучен-
ня місцевих коштів, це мож-
ливість самим інституціям за-
робляти. Щоб туди ходило біль-
ше глядачів і відвідувачів; щоб 
можна було реалізувати проєк-
ти, які були би комерційно при-
вабливими. Для того, щоб жит-
тя поверталося і перезаванта-
жувалося у цих сферах.
 Грантові програми — так, це 
УКФ. Це унікальна інституція, 
яка впродовж останніх трьох 
років довела свою серйозну 
ефективність і спроможність. 
Міністерство й надалі підтри-
муватиме Український куль-
турний фонд, Інститут книги і 
Держкіно стосовно зйомок ук-
раїнських фільмів.
 ■ Ви очолюєте міністерс-
тво, в другій частині назви яко-

го — «та інформаційної політи-
ки». За останні роки фінансову 
держ підтримку отримували ук-
раїнське кіно, книговидавниц-
тво, проєкти митців, але є ще 
україномовні українські медіа, 
зокрема друковані. Чи могли 
би бути податкові пільги? Чи 
вважаєте достатньою підмо-
гою лише можливість отрима-
ти гранти УКФ? 
 — В одному з етапів гран-
тів УКФ, які йшли на інститу-
ціональну підтримку через ка-
рантин, є програма для медіа. 
Питання з медіа більш делікат-
не і цікаве, тому що, на відмі-
ну від закладів культури (ми 
всі це прекрасно знаємо), бага-
то медіа є політичними проєк-
тами. І тут важливо було б для 
початку провести відкритий 
діалог стосовно того, що ми про 
«шашечки или ехать?» Тобто 
яке завдання виконуємо: щоб 
було прибутковим медіа чи та-
ким, що перебуває на постійній 
дотації і в залежності від полі-
тичних сил тощо? І тут потріб-
но бути обережнішим у цьо-
му сенсі. Хоча, безперечно, од-
ним із завдань закону про медіа, 
який лежить у парламенті, є на-
дати поштовх для комерційного 
розвитку медіа, насамперед ук-
раїнських.
 ■ Як профі ви розумієте, що 
український продукт із бага-
тьох причин — зокрема через 
намагання тією ж Російською 
Федерацією всі 29 років у свою 
орбіту забрати телевізійний і 
загалом медійний бізнес в Ук-
раїні, — не завжди може бути 
комерційно успішним.
 — Знову залежить від того, 
яку мету ми перед собою стави-
мо. Якщо про комерційну до-
сконалість — одна справа. Тоді 
ми, відповідно до можливостей 
ринку, можемо робити проєк-
ти не за багато сотень тисяч до-
ларів, а спокійніші й дешевші. І 
багато наших східноєвропейсь-
ких колег це показують. У них 
у першу чергу фінансова модель 
є головною з точки зору визна-
чення спроможностей, які вони 
здатні зробити. 
 Для того, щоб можна було 
розвивати співробітництво з 
Заходом, у нас ухвалені закони 
щодо так званих рібейтів — це 
повернення коштів: якщо сюди 
приїздять західні спеціалісти і 
знімають спільні проєкти, то їм 
повертається певна сума кош-
тів. Є вже кілька успішних при-
кладів, коли розвивалося спіль-
не виробництво, коли українсь-
кі фільми і серіали з’являлися 
на міжнародних платформах. 
Тобто це один із варіантів залу-
чення коштів. І, безперечно, ак-
цент у цій справі має віддавати-
ся продукції, виробленій в Ук-
раїні, з українськими нарати-

вами, українськими авторами. І 
це виклики перед людьми нині, 
які з міністерством працюють 
над реформою кінокластеру (це 
і реформа освіти, створення ін-
фраструкутури для зйомок, 
промоція українських проєк-
тів за кордоном і навіть елемен-
тарне питання підняття рівня 
англійської мови для телевізій-
ників і кіношників) для того, 
щоб можна було оживити різні 
сфери. А це багато рішень. Це 
не тільки державна підтримка 
через гроші у вигляді фінансу-
вання фільмів, виробництва 
серіалів. Це також створення 
умов для того, щоб ця сфера ста-
ла привабливою, прибутковою, 
в тому числі й для співробітниц-
тва з Заходом.
 Нам не варто оглядатися весь 
час у бік Росії, тому що це не-
коректне порівняння. Тому що 
це приблизно те, що канадцям 
сказати, шо ви повинні змага-
тися з американцями стосовно 
спроможності кіно- та телерин-
ку. Утім вони знаходять різні 
способи, яким чином залучати 
інвестиції, у тому числі й аме-
риканців, й інші — щоб власну 
індустрію підтримувати і роби-
ти гідний продукт. Тому акцент 
на збільшенні ринку завдяки 
українському продукту — це і 
є головна мета зусиль, яких ми 
докладаємо у цій сфері.

Про кіно про Каденюка 
і Лобановського
 ■ Не можу не поставити за-
питання про недавні рішення 
Держкіно про відмову в частко-
вому державному фінансуван-
ні фільмам про Олену Телігу, 
Лесю Українку. Перепрошую, 
вас особисто не підставили 
тим, що на «Скажене весілля-
3» виділили 7 млн грн? Зі сто-
рони виглядає: є привід у Тка-
ченка, який прийшов з «1+1» і 
має стосунок до Держкіно, по-
кидати «камінчики».

 — Я до цього проєкту не маю 
жодного відношення. Той факт, 
що на кіно завдяки українсь-
ким продюсерам, у першу чер-
гу не державним чиновникам, 
держава почала виділяти кош-
ти — заслуга тих, хто ініціював 
цю справу: кіно-, телепродюсе-
ри, які приходили до уряду, ро-
били презентації. Я на тому ета-
пі не бачив жодної активності 
тодішніх державних чинов-
ників, вони сиділи поруч. Але 
потім вони отримали механізм 
видачі коштів. І стосовно цього 
є багато питань. Які принципи 
і критерії виділення цих кош-
тів? Чи просто «всєм сьострам 
по сєрьгам»: одній 20 млн, ін-
шій — 10 млн?
 Про ефективність не йдеть-
ся. Наскільки вони стали подіє-
вими? Наскільки люди прихо-
дили на ці проєкти? Це питання 
було другорядним чи взагалі не 
зверталася на нього увага. Зате 
у звітності говорилося про вели-
кі цифри стосовно того, скіль-
ки зібрали грошей українські 
фільми. Але якщо подивитися 
уважно, які з фільмів зібрали 
багато грошей, то саме «Скаже-
не весілля» зібрало левову час-
тку — набагато більше, ніж їм 
давалося коштів. 
 Подивіться перелік фільмів, 
які зібрали найбільший бокс-
офіс у країні, і ви побачите «Я, 
ти, він, вона», «Скажене весіл-
ля», — тобто насамперед комер-
ційні проєкти. Так, безперечно, 
там є «Захар Беркут» і «Кібор-
ги», але комерційні проєкти 
брали найменше коштів і зби-
рали найбільше.
 ■ Перепрошую, третій сезон 
кіно не дає показників першо-
го...
 — ...І ці кошти часто по-
вертали державі, чого не ска-
жеш про багато фільмів, які по-
бачили кілька тисяч людей, а 
коштували вони 25-30 млн грн 
тощо. Тому мені видається на-

СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА■

Олександр Ткаченко: 
річниця Незалежності 

зовсім інакше
Міністр культури та інформаційної політики вважає 

безпідставними закиди про згортання українізації і нагадує, 
що наступного року на телебаченні має бути 90 відсотків 

державної мови

Валентина САМЧЕНКО

Один із найвідоміших українських телевізійних топ-менеджерів 
Олександр Ткаченко досить несподівано спочатку став народним 
депутатом, очоливши згодом Комітет з питань гуманітарної та ін-
формаційної політики. А з 4 червня він — міністр культури та ін-
формаційної політики. У цій сфері запитань завжди більше, ніж 
відповідей.

Олександр Ткаченко відповідає на запитання «України молодої».❙
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ступним важливим етапом — 
обговорення з індустрією зміни 
положення Держкіно стосов-
но більш чітких критеріїв роз-
поділу коштів на проєкти для 
того, щоб усе було більш прозо-
ро, зрозуміло, яким чином вони 
виділяються.
 ■ Запитання до вас як до спе-
ціаліста кіноіндустрії: як зроби-
ти цікавими фільми про Лесю 
Українку чи Олену Телігу, щоб 
витрати окупилися?
 — Я зараз не в ролі продю-
сера. Але повірте, з досвіду про-
дюсера, це можливо зробити. 
Так само, як можливо зробити 
багато проєктів, які пов’язані 
не лише з трагічними історія-
ми нашого життя українсько-
го, а й з видатними постатями, 
які здобували перемоги для Ук-
раїни: Каденюком, Лобановсь-
ким... На мій погляд, такі про-
єкти можуть мати, як кажуть, 
касу. Глядачі дивитимуться 
їх або на екранах телебачен-
ня, або в кіно. Тобто зміна під-
ходів і розробка критеріїв того, 
на що в першу чергу мають іти 
державні кошти — це питання 
наступного етапу. І ще важли-
вий нюанс: кількість і якість — 
ці два фактори важливі. На мій 
погляд, можна зосередитися на 
кількох десятках, а не сотнях 
проєктів.
 ■ Якби не було кількості, 14 
жовтня українське ТБ не пока-
зало б 14 українських фільмів.
 — Це за багато років пока-
зані фільми.
 Якщо говорити мовою цифр, 
то відсоток українських філь-
мів в українському прокаті 
складає, якщо не помиляюсь, 
8-9 відсотків. Якщо порівню-
вати з попереднім періодом, то 
там був 0 чи 1. Це вже суттєвий 
крок уперед. Але цього все ж не-
достатньо. Для того щоб інвес-
тувати таку кількість грошей, 
яку держава інвестувала в ці 
фільми — у різні часи 500, 700 
млн грн, до 1 млрд — умовно ка-
жучи, зворотній зв’язок охоп-
лення глядачів мав би бути тро-
хи кращим. Це не обов’язково 
комерційне кіно. «Кіборги» — 
не яскраво комерційний фільм, 
але він дуже успішний.
 ■ Наступне запитання ви-
нятково до міністра: що ви від-
повісте на закид про згортання 
українізації? Згадують 1927-й, 
коли фільми про Сагайдачно-
го, Махна, «Слово о полку Іго-

ревім» після попередніх років 
стрімкого розвитку українсько-
го кіно в Союзі вирішили не фі-
нансувати. 
 — Я не бачу жодного підґрун-
тя. Мені видається, що виправ-
довувати неуспіх деяких про-
єктів, які наполягали на своїй 
патріотичності, тим, що йдуть 
якісь зворотні процеси, — без-
підставно. Тому що жодних про-
явів того, що таке відбувається, 
я, в принципі, не бачу. 
 Усі фільми, які здобува-
ють зараз кошти, це фільми ук-
раїнською мовою, абсолютно 
різнопланові, про українських 
героїв і комерційні фільми, і 
проєкти артхаусні. І той факт, 
що рада Держкіно, яка є неза-
лежною від будь-кого — і Держ-
кіно, й Мінкульту, — ухвалює 
таке рішення, на мій погляд, 
це певна зміна підходу стосов-
но того, що фільми мають бути 
різними. Не обов’язково зніма-
ти про біль українського наро-
ду, який загинув у боях. Хоча, 
як продюсер «Чорного ворона», 
вважаю, що такі фільми теж ма-
ють право на існування. Але не 
тільки вони.
 Стосовно української мови 
на телебаченні існують чіткі 
норми закону: цього року це 75 
відсотків, наступного — 90 від-
сотків. Мені видається, що в 
страху великі очі.

Завдання й амбіція відкрити 
державний музей Бабиного 
Яру
 ■ Кого з видатних особистос-
тей вшановуватимемо наступ-
ного року на державному рів-
ні?
 — Наступного року в нас 
150-річчя Лесі Українки і Ва-
силя Стефаника. І є ще більш 
значуща дата — 30-річчя Неза-
лежності України. Зараз ми го-
туємо пропозиції стосовно бага-
тьох заходів, які можуть відбу-
ватися впродовж року, якi мо-
жуть завершуватися 1 грудня 
— днем референдуму про Неза-
лежність України.
 ■ Чи вирішується питання 
унормування чи певної стан-
дартизації урочистих святку-
вань? Бо офіційний концерт у 
день 29-ї річниці Незалежності 
запам’ятали всі однозначно: 
можливо, з маркетингових по-
зицій для внутрішнього рин-
ку це непогано, але з позицій 
голов ного свята країни — це со-

ром, концерт зі «шльопками».
 — Я не бачу там жодного со-
рому, це моя точка зору. А по-
друге, мені було соромно впро-
довж багатьох років через ша-
ровари і баяни. Міністерство 
культури не брало безпосеред-
ньої участі в організації цього 
свята. Я не думаю, що мають іс-
нувати прийняті законом стан-
дарти. Думаю, що 30-та річни-
ця Незалежності відзначати-
меться зовсім інакше.
 ■ Нинішній рік показав, 
що є необхідність унормуван-
ня чи деталізації положення 
про Шевченківську державну 
премію. До цього міністерство 
культури буде долучатися?
 — Ми не можемо впливати 
на рішення комітету Шевчен-
ківської премії. Так, ми періо-
дично зустрічаємося з фахівця-
ми, але все відбувається лише 
у межах дискусії, а не дирек-
тивних вказівок iз боку мініс-
терства. Я взагалі проти того, 
щоб міністерство безпосеред-
ньо впливало на ухвалення сут-
тєвих рішень — тут не всі «сємі 
пядєй во лбу», мають оцінюва-
ти експерти.
 Наше завдання — визнача-
ти стратегії і політики. Тобто, 
умовно кажучи, говорити, дис-
кутувати з колегами з приводу 
того ж положення про Держкі-
но, знаходити оптимальне рі-
шення для того, щоб українсь-
ких фільмів було більше, щоб 
вони були якісніші й знаходи-
ли собі аудиторію на фестива-
лях чи в кінозалах прокату. Яке 
конкретне рішення ухвалювати 
по конкретному фільму чи лау-
реату — ми на це не впливаємо 
і не повинні впливати.
 ■ Коли підписували мемо-
рандум співпраці (другий за 
останні роки, до речі) між при-
ватним центром «Бабин Яр» і 
Міністерством культури, хтось 
у коментарях до події заува-
жив, що ще зовсім недавно 
Олександр Ткаченко, Володи-
мир Зеленський і Максим Яко-
вер просто обговорювали чер-
говий стартап, і головним був 
Ткаченко. Які ваші — мініст-
ра культури — стосунки з пре-
зидентом?
 — Робочі, нормальні, ми 
дискутуємо з приводу суттєвих 
рішень чи викликів, які періо-
дично виникають. Наприклад, 
стосовно посилення мовлення 
на Донбасі ми нещодавно гово-
рили. Але я не можу сказати, 
що ми зустрічаємося дуже час-
то. Стосунки більше товарись-
кі, ніж дружні.
 ■ Чи відкриється у Києві во-
сени наступного року держав-
ний музей Національного істо-
рико-меморіального заповідни-
ка до 80-х роковин трагедії Ба-
биного Яру?
 — У нас є таке завдання й 
амбіція відкрити цей музей. 
Мені невідомо, чому впродовж 
2-3 років, відколи ухвалили рі-
шення про відкриття державно-
го музею, він не фінансувався 
так, як мав фінансуватися. Але 
очевидно, що треба надолужу-
вати.
 У нас у планах бюджет му-
зею орієнтовно — понад 100 
млн грн. Ми маємо завершити 
реконструкцію будівлі у досить 

короткий термін, і про експо-
зицію поговорити. Зараз веде-
мо розмови про те, як швидше 
можна це зробити. 
 У нас не лише музей Бабино-
го Яру. У нас багато викликів з 
Архівом національної пам’яті, 
музеєм Голодомору, музеєм Не-
бесної сотні. Хотів би нагадати, 
що з усіх цих проєктів фінансу-
вався лише музей Голодомору. 
Наше завдання — розпочати 
рух щодо всіх процесів усіх цих 
проєктів.

Про меценатів, незавершене 
будівництво, книжки 
і філармонію
 ■ Як меценатську допомогу 
ефективно залучати?
 — Законодавство, яке існує 
на нинішній момент стосовно 
державно-приватного партнерс-
тва, особливо в нашій сфері, 
недосконале. Є три варіанти: 
спільна діяльність (дуже склад-
ний механізм), концесії (що, на 
мій погляд, достатньо ризико-
вана історія, коли ми говоримо 
про об’єкти культури), оренда 
(залежить від умов, які укла-
дають). Ми хочемо з західними 
партнерами, з деякими інститу-
ціями розробити зміни до зако-
ну про культуру, який буде пе-
редбачати нові підходи щодо 
дер жавно-приватного партнерс-
тва у сфері культури. 
 Класичний приклад — зам-
ки. Безперечно, що залучення 
людей і їхніх коштів, які будуть 
робити готелі, ресторани, які 
зроблять успішною комерцій-
ну діяльність, — це не природ-
на функція міністерства. Це має 
відбуватися в партнерстві з при-
ватними інвесторами. Функція 
— зберегти, наситити нову екс-
позицію, наповнити івентами. 
Така співпраця, на мій по гляд, 
є одним із ключових тригерів 
успішної ефективної роботи у 
подальшому щодо залучення не 
лише державних, а й приватних 
коштів. Так само, як і створен-
ня у деяких інституціях нагля-
дових рад, куди би могли вхо-
дити меценати. Це класичний 
європейський приклад: зна-
кові об’єкти мають у наглядо-
вих радах меценатів, для яких 
вважається честю бути у їхньо-
му складі й залучати інвестиції 
для роботи цих знакових куль-
турних інституцій. 
 ■ Нещодавно ви були у Ба-
турині, на презентації видано-
го без купюр Літопису Самій-
ла Величка. Як забезпечувати-
муться бібліотеки цим й інши-
ми виданнями?
 — Зараз закінчується офор-
млення фінансових процедур 
щодо видачі Українському ін-
ституту книги 150 млн грн на 
інституційну підтримку видав-
ців. Стосовно окремих знако-
вих проєктів — це й УКФ, і Інс-
титут книги. 
 Я би розділив питання кни-
говидавництва на три частини. 
Перше: важливо випускати ба-
гато книжок, але це не має сен-
су без збільшення кількості лю-
дей, які будуть читати. Наш під-
хід — комплексно вирішити це 
питання, адже головне завдан-
ня, яке тут стоїть, — це збіль-
шення читання.
 ■ Треба збільшувати хоча 
б мінімальну зарплату — тоді 
в більшої частини людей буде 
можливість купувати книжки. 
Бо це теж одна з причин.
 — Є 16 тисяч бібліотек різ-
них, і не факт, що їхній книж-
ковий фонд затребуваний чита-
чами. Тому й кажу: це питан-
ня комплексне — і бібліотеки, 
і промоція читання, і вирішен-
ня питання видавництв, і бо-
ротьба з піратством (особливо 
російським, яке збільшується, 

на жаль, має суттєву частку на 
українському ринку).
 Стосовно Батурина, до речі, 
там же є об’єкт незавершеного 
будівництва — і питання непро-
сте. Цитадель зводили за раху-
нок коштів облдержадміністра-
ції, і неможливо передати неза-
вершений об’єкт Національно-
му заповіднику. Тому мають 
бути виважені політичні рішен-
ня. Ми днями дискутували це 
питання з новопризначеною го-
ловою Чернігівської ОДА, яким 
чином можна це зробити згідно 
з законом. Там порівняно неве-
ликі кошти залишилося вклас-
ти — 2 млн грн. Треба знайти 
механізм, яким чином обласна 
адміністрація може це зробити. 
Тому що і з документами є пи-
тання. 
 Я постійно стикаюся з тим, 
що, коли приїзджаю на об’єкти, 
бачу: щось розпочали, «помат-
росілі — і бросілі», кинули. А 
найбільше мене дивує, коли ми 
приїздимо в регіони — навіть 
спочатку думав, що це жарт, — 
а кажуть, що вперше бачать жи-
вого міністра.
 ■ Справді прикладом для 
відвідування іншими є ваша 
присутність, часто з дружиною, 
ваших заступників на подіях у 
театрах і філармоніях, походи 
в музеї. Дуже важлива така осо-
бистісна промоція культури.
 — Особливо це актуально 
під час карантину. У театрах, 
філармоніях, музеях усі дотри-
муються маскового режиму і 
безпечної дистанції, на відміну 
від масових концертів. Я вва-
жаю, що люди можуть без ри-
зику ходити і в кінотеатри, і в 
театри, і відвідувати музеї на-
віть під час карантину. 
 ■ Ваша дружина ініціює такі 
культпоходи чи ви?
 — Це мій функціонал, і я 
дуже радий, що дружина рада 
зі мною періодично ходити.
 ■ Продовжують збурювати 
результати недавнього конкур-
су на посаду директора Дніп-
ровської філармонії, в якому 
переміг претендент, який біль-
ше господарник, аніж людина 
сфери мистецтва. Що треба змі-
нювати, щоб заклади культури 
отримували керівниками тих, 
хто би розвивав сучасну конку-
рентоздатну культуру?
 — Наскільки я знаю, в 
Дніпрі уже конкурс перезапу-
щено. У мене викликає запи-
тання сама процедура конкурс-
ного відбору загалом: 3 людини 
від закладу, 3 людини від гро-
мадських організацій (навіть 
якщо ніхто про них не чув) і 3 
людини, умовно кажучи, від ор-
ганів державної влади (місцева 
адміністрація чи міністерство). 
Вони обирають людину — і на 
цьому зона відповідальності 
конкурсної комісії закінчуєть-
ся. Це не зовсім відповідальний 
підхід. Очевидно, що варто роз-
починати дискусію стосовно са-
мої процедури проведення цих 
конкурсів. Тому що вона уне-
можливлює у багатьох випад-
ках прозорий механізм обрання 
достойників, які б мали керува-
ти закладами культури. Це пи-
тання наразі нетермінового ви-
рішення, але воно існує.
 Керівником філармонії не 
може бути просто господарник. 
Я — як продюсер — скажу, що 
продюсер поєднує в собі люди-
ну, яка розуміється на еконо-
мічних процесах, фінансових, і 
людину, яка розуміє, який кін-
цевий продукт буде користува-
тися попитом у глядачів. Ми ж 
за те, щоб у театри і філармонії 
ходило більше глядачів. Без 
поєднання таких якостей не ду-
маю, щоб був успішним керів-
ник закладу культури. ■

Думаю, що 30-та
відзначатиметься

СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА■

Міністр культури Олександр Ткаченко на відкритті виставки з очільником 
Українського інституту національної пам’яті Антоном Дробовичем.
Фото надані МКІП.
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Сьогоднішні економічні успіхи України — 
це наслідки наших дій, зроблених учора. 
Саме тому ми не обвалилися з початком 
економічної кризи так низько, як могли 
би. Натомість сьогоднішні кроки влади 
оптимізму не навіюють. Це констатують не 
лише вітчизняні економісти, а й зарубіжні 
фінансові аналітики. 
Українська економіка, як би це не подавала 
влада, падає в яму. Сьогоднішні результа-
ти — суттєво гірші за минулорічні, прогноз 
на завтра оптимізму також не додає. 

Влада копає яму
 Падіння ВВП в Україні в 2020 році 
очікується меншим, ніж у багатьох краї-
нах регіону, — на рівні 5,5%. Своєрід-
ний «бонус» для України може бути до-
сягнуто завдяки зваженій монетарній і 
фіскальній політикам протягом попе-
редніх років. «Однак, за нашими оцін-
ками, відновлення економічного зрос-
тання буде помірним — 1,5% в 2021-му 
і 3,1% у 2022-му роках на тлі сповіль-
нення темпів впровадження структур-
них реформ», йдеться в звіті Світового 
банку. А тому, в порівнянні з червневим 
оглядом, прогноз спаду ВВП України на 
рік погіршений одразу на два відсоткові 
пункти.
 «Критично важливо якнайшвидше 
впровадження заходів державної полі-
тики, спрямованих на підвищення ін-
вестицій і збереження макроекономіч-
ної стабільності», — наголосив банк, 
уточнивши, що згідно з негативним 
сценарієм зростання ВВП України в на-
ступному році може бути ще меншим — 
усього 1%.
 Також аналітики Світового банку 
вважають: ініціатива підвищити міні-
мальну зарплату на 37% в 2021 році 
може призвести до збільшення бюд-
жетного дефіциту на понад 6% ВВП, 
як це передбачає поданий урядом про-
єкт бюджету на наступний рік. Виникне 
суттєва «діра» у бюджеті, яка вимагати-
ме додаткового фінансування у розмірі 
більш ніж 13% ВВП. Для кризової ук-
раїнської економіки — це дуже серйоз-
ний виклик. І оскільки покрити такий 
дефіцит наразі нічим — передумов, що 
наша економіка різко стрибне черговим 
«тигром», практично жодних — влада 
риє яму для усієї держави. Під гаслами 
чергових «покращень». 
 Фінансові ризики, на думку експер-
тів Світового банку, залишаться висо-
кими і в середньостроковій перспек-
тиві. Найбільше відновленню економі-
ки перешкоджають низькі інвестиції. 
Так чистий приплив прямих інозем-
них інвестицій у цьому році очікуєть-
ся на рівні 2019-го — тобто 2,1% ВВП. 
У наступному, «посткоронавірусно-
му», цей показник, якщо все буде доб-
ре, може вирости до 2,5% ВВП. Зовсім 
небагато, і аж ніяк не ці проривні успі-
хи команди влади, про які розповіда-
ють її очільники. 
 Пожвавлення інвестицій вимагає 
прогресу реформ, але жодними успіха-
ми тут Україна похвалитися не може. 
Наприклад, щодо врегулювання проб-
лемних кредитів: іноземні експерти, 
які до цього питання ставляться напро-
чуд уважно. Які додатково зазначають: 
у вас, українці, наразі «провисають» і 
ринкові перетворення в аграрному сек-
торі — через слабку готовність до за-
провадження ринку землі, відсутність 
справді конкурентного середовища, а 
також надмірно великої кількості дер-
жавних підприємств. 
 «Для зміцнення довіри інвесторів 
необхідні постійне дотримання антико-
рупційних реформ та виважена макрое-
кономічна політика», — вкотре радить 
нам Світовий банк. 

Країна «зайвих людей»
 До описаних ризиків у наступному 
році в Україні додадуться й інші. На 
думку експертів, істотний негативний 
шок для економіки може бути виклика-
ний погіршенням умов зовнішнього фі-
нансування і зростанням безробіття.
 Щодо останнього, то станом на жов-
тень 2020 року кількість безробітних у 
нашій державі зросла до 427 тисяч осіб. 
Це майже на 60% (!) більше, ніж за та-
кий же період минулого року. За да-
ними Державного центру зайнятості, 
найбільше безробіття спостерігається 
в Київській, Одеській, Закарпатській, 
Львівській областях, а також у Києві. 
За підрахунками відомства, воно зрос-
ло в 1,8-2,8 раза. Також суттєво зрос-
ла кількість безробітних у Луганській, 
Сумській, Дніпропетровській, Черкась-
кій, Вінницькій областях, де вона стано-
вить 32-38%. 
 Одночасно із збільшенням кількості 
незайнятих осіб падає і кількість ва-
кансій. Так, станом на минулий місяць 
було зареєстровано 67 тисяч вакансій, 
що на 34% менше, ніж минулого року. 
«Станом на 12 жовтня на одну вакансію 
претендувало шість безробітних. На від-
повідну дату минулого року — три лю-
дини», — повідомили у відомстві й уточ-
нили, що за цей час статус безробітного 
отримали 525 тисяч осіб. Цей показник 
на 53% вищий, ніж за такий же період 
у 2019 році.
 Це означає, що економіка держави 
стрімко занепадає: виробництво скоро-
чується, відтак потреба в робочій силі — 
також. Ще один наслідок реформ влади, 
поєднаних із викликами пандемії: пере-
січному українцеві буде важко знайти 
працю і дуже важко нагодувати свою ро-
дину. 

Проблеми міст і «удари» по ВВП
 Пандемія коронавірусу плюс від-
сутність стратегічного бачення з боку 
керівництва держави нанесе удар і по 
регіональних бюджетах. Так податкові 
надходження у новостворені вітчизняні 
об’єднані територіальні громади будуть 
суттєво меншими, ніж планувалося 
раніше. Навіть більше того, на думку за-
хідних експертів, несприятлива еконо-
мічна кон’юнктура прискорить процес 
погіршення показників боргу українсь-
ких міст і в середньо строковій перспек-
тиві. 
 За оцінками рейтингової агенції 
«Фітч», на операційних доходах ук-
раїнських міст, які вивчають її аналі-
тики, негативно позначатимуться 
ни жчі надходження від прибутково-
го податку — тобто їх основного джере-
ла доходів. А також зниження надход-

жень від місцевих податків, за деяки-
ми з яких було оголошено мораторій на 
кілька місяців без компенсації з боку де-
ржави. 
 На думку агентства, ймовірний по-
дальший перерозподіл зобов’язань між 
бюджетами різних рівнів — при цьому 
збільшується ризик передання непро-
фінансованих повноважень. При цьо-
му короткостроковий характер боргу 
місцевих і регіональних органів влади 
підвищує ризик рефінансування і чи-
нить тиск на показники забезпеченості 
боргу.
 «Ми вважаємо, що пандемія зумо-
вить складнішу кон’юнктуру на рин-
ках капіталу, зокрема погіршення до-
ступу до фінансування на тлі зниження 
перспектив зростання, і високий тиск у 
плані рефінансування на суверенного 
емітента», — зазначає агентство, конс-
татуючи, що боргове навантаження ук-
раїнських міст залишатиметься на се-
редньому рівні. 
 «Проте вони мають значні балансові 
зобов’язання, зумовлені муніципальни-
ми компаніями, здебільшого збиткови-
ми, — кажуть аналітики і додають: — 
Щодо значної частини боргу міст і муні-
ципальних компаній існує валютний 
ризик, що чинить тиск на їхні бюджети, 
зважаючи на волатильність української 
гривні та відсутність механізмів хеджу-
вання». 
 Станом на сьогоднішній день, аген-
ція «Фітч» присвоїла рейтинг кредито-
спроможності «В+» восьми українсь-
ким містам: Києву, Харкову, Львову, 
Одесі, Миколаєву, Маріуполю. Їх рей-
тинг, утім, міг би бути й більшим, але 
його стримує суверенний рейтинг Украї-
ни на рівні «В» зі стабільним прогнозом. 
Ще два міста — Кривий Ріг і Запоріжжя 
— мають рейтинг кредито спроможності 
на рівні держави,  тобто «В». 
 Ложка меду в бочці дьогтю — при 
цьому перестав бути актуальним ризик 
різкого зростання цін на енергоносії 
(зокрема на нафту), що назагал позитив-
но впливатиме на нашу економіку. Але 
на цьому наші успіхи вичерпуються. 
 І ми продовжимо рахувати збитки. 
Так, зниження обсягів транзиту газу 
з Росії по території України, яке опус-
титься із 65 млрд. кубометрів у 2020 
році до 40 млрд. кубометрів у 2021-му, 
що завдасть нам шкоди приблизно у мі-
нус 0,6% ВВП. Посилення гібридних за-
гроз національній економіці з боку РФ 
призведе до втрати ще 0,2% ВВП. Фор-
мування істотного дисбалансу на ринку 
праці, скорочення зайнятості оцінюєть-
ся в мінус 1,1% ВВП. Дефіцит зовніш-
нього фінансування і звуження досту-
пу до міжнародних ринків капіталів — 

мінус 0,7%. Отримання низького вро-
жаю зернових культур — ще мінус 0,9% 
ВВП. 

Падіння в усіх секторах 
 Як відомо, в другому кварталі ВВП 
Украни знизився на 11,4% у річному 
вимірі. Реальний ВВП за квітень-чер-
вень зменшився на 9,9% у порівнян-
ні з першим кварталом через жорсткі 
карантинні обмеження і падіння по-
питу. У річному вимірі він скоротився 
на 11,4%. У Національному банку Ук-
раїни, у свою чергу, також виокремили 
кілька причин падіння вітчизняної еко-
номіки. На перше місце аналітики НБУ 
ставлять скорочення внутрішнього по-
питу. На їхню думку, карантинні обме-
ження призвели до суттєвого зменшен-
ня попиту на товари і послуги не пер-
шої необхідності, — значно більшого, 
ніж прогнозувалося раніше. При цьо-
му підприємства відклали інвестуван-
ня в бізнес-проєкти. До того ж уперше з 
2015 року споживчі витрати домогоспо-
дарств в Україні не зростали, а, навпа-
ки, скоротилися. Так, у другому квар-
талі це падіння склало цілих 10,4% у 
порівнянні з аналогічним періодом ми-
нулого року. Також зменшилося спожи-
вання держсектору, а його скорочення 
сповільнилося до 1,7%. 
 Падіння інвестицій — традиційна 
проблема для нашої держави. Як вва-
жають у Національному банку Украї-
ни, валове нагромадження основного 
капіталу зменшилось на 22,3% через 
ослаблення зовнішнього і внутрішньо-
го попиту та невизначеності законодавс-
тва. Фінансові результати підприємств 
погіршилися через пандемію. При цьо-
му інвестиції — хоча би трохи — підтри-
мувало нарощування бюджетних витрат 
на дорожнє господарство.
 Обсяги експорту з України скоро-
тилися на 9%, а імпорту — на 23,4%. 
Падіння експорту обумовлене спадом у 
сільському господарстві, слабким попи-
том на чорні метали і меншими обсяга-
ми транзиту газу. На скорочення імпор-
ту вплинув слабкий інвестиційний і спо-
живчий попит.
 Також у другому кварталі погірши-
лися показники діяльності практично 
всіх галузей економіки. Значно впли-
нув на спад ВВП пізній старт збираль-
ної кампанії в аграрному секторі і зни-
ження врожайності пшениці. За оцін-
ками НБУ, цей сектор продемонстрував 
падіння на 0,9%. Крім істотного просі-
дання українського АПК, що традицій-
но виступав у ролі «локомотива» на-
шої економіки, суттєво посилився спад 
у промисловості, будівництві, IT, а та-
кож усіх секторах послуг. Що назагал 
виглядає цілком логічно: локдаун, який 
охопив нас навесні, ніяк не сприяє зрос-
танню споживання. Його ж згубну дію 
ми будемо відчувати ще довго. ■

ЦИФРИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

Перед проваллям, на краю
Українська економіка суттєво пригальмувала в порівнянні з минулим роком, а дії 
влади додатково погіршують наші перспективи 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Дочекаймося 2021 року
 За підсумками 2020 року світова торгівля зни-
зиться на 9,2% на тлі пандемії. Утім, за прогноза-
ми Світової організації торгівлі, наступного року 
ситуація стрімко поліпшиться, і вже за підсумка-
ми наступного, 2021 року, світ матиме позитивний 
економічний результат: плюс 7,2%.
 Під час пандемії коронавірусу виріс попит на 
медобладнання та електричні пристрої, такі як 
комп’ютер, і впав на послуги, такі як поїздки.
 Раніше, на самому початку пандемії коро-
навірусу, СОТ прогнозувала нинішнє падіння на 
рівні від 13 до 32%, і зростання від 21 до 24% в 
2021 році. При цьому експерти організації конс-
татували: під час фінансової кризи 2009 року сві-
това торгівля впала на 12,8%, а вже в 2010 році 
зросла на 13,8%.

ТІЛЬКИ ЦИФРИ

 Статистика кризи
 За прогнозами Світового банку, за підсумками 
нинішнього року в Україні очікується інфляція на 
рівні 4,8%, яка зросте до 5% у 2021 році. Аналіти-
ки СБ також прогнозують профіцит поточного ра-
хунку в 2020 році на рівні 1,5% ВВП, у наступно-
му — дефіцит в 1,9% ВВП. При цьому рівень де-
ржборгу в нинішньому році виросте до 62% ВВП 
проти 50,4% ВВП у 2019 з подальшим зниженням 
до 58,9% ВВП у 2021 році.

■

■

Українські хлібороби перестали бути «локомотивом» економіки, 
демонструючи чи не найгірші показники за останні роки.
Фото з сайта 04141.com.ua.
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Тарас МАРУСИК

Я з великим нетерпінням очікував 
на «Національний круглий стіл» 
про мову, який Олександр Ткаченко, 
тоді ще голова Комітету з питань 
культури та інформаційної політики 
ВРУ, анонсував у 2019 році. Це була 
одна зі спроб команди-переможця 
президентських і парламентських 
виборів спробувати пом’якшити 
новоухвалений мовний закон шля-
хом скасування чи відтермінування 
окремих його норм.
З літа 2019 року підозри про те, що 
партія «Слуга народу» вивчає мож-
ливість скасувати мовний закон 
або спробувати максимально його 
«удосконалити» в бік суттєвого 
послаблення, посилювалися. Для 
того щоб відвести ці підозри, було 
вирішено розширити тематику «На-
ціональних круглих столів». Ближче 
до осені 2020 року з’явилася кон-
цепція проведення в різних містах 
України під благородною назвою «В 
єдності сила» семи таких обгово-
рень: «Культура діалогу», «Історія», 
«Мова», «Щастя як мета», «Еколо-
гія», «Віра, релігія» і «Мистецтво». 

«Мова»
 Для проведення «Національ-
ного круглого столу» про мову ор-
ганізатори вибрали Харків. Як 
сказав на початку міністр куль-
тури й інформаційної політики 
Олександр Ткаченко, Харків обра-
ли тому, що «це не тільки місце, де 
була проголошена Українська ра-
дянська республіка, але й місце, з 
якого починалася українізація».
 Основною думкою його коро-
тенького виступу було повідом-
лення про запровадження «па-
расолькового» ресурсу для попу-
ляризації української мови. Про-
поную читачам самим оцінити 
пояснення міністра: «Це, фактич-
но, ресурс, який об’єднає з точ-
ки зору реклами і промоції існу-
ючі ресурси, які промотують ук-
раїнську мову».
 Олесь Доній, координатор усіх 
«круглих столів», які, за його вис-
ловом, повинні бути дружніми, 
зазначив, що, попри різне бачен-
ня учасників обговорення, має до-
мінувати філософія єдності і лю-
бові. Це побажання в Харкові не 
вдалося втілити. Та й рівень об-
говорення, за невеликим винят-
ком, був неналежний для такого 
важливого загальнонаціональ-
ного заходу. А деякі виступи ста-
ли справжнім знущанням над на-
укою, історичною правдою і на-
віть здоровим глуздом.
 Починав загальнонаціональну 
дискусію голова комітету з Шев-
ченківських премій Юрій Мака-
ров. Вочевидь, він був не дуже в 
темі. З його виступу найбільше 
запам’ятався несподіваний поча-
ток: «Скажіть, будь ласка, Гри-
горій Савич Сковорода, він якою 
мовою писав?.. Розумієте, з цього 
починаються певні непорозумін-
ня». Поставивши запитання, він 
на нього так і не відповів. Пізні-
ше цей «пас» підхопить директор 
видавництва «Фоліо» Олександр 
Красовицький. І не лише він.

«Слобожанська» або 
«харківська російська мова»
 Цей оксюморон, «гаряче моро-
зиво» — не моя вигадка. О. Красо-
вицький, подякувавши за «пас» 
Ю. Макарову, без тіні сумніву за-
явив: «Я впевнений, що Сковоро-

да спілкувався тією самою мовою, 
яку тут називали слобожанською. 
Це російська слобожанська, яка не 
є російською московською з точки 
зору культурного продукту, який 
виробляється цією мовою».
 Далі власник «Фоліо» зап-
ропонував розробити правопис 
слобожанської мови, зафіксува-
ти цей мовний стандарт для Ук-
раїни, що «дасть можливість тим 
людям, які складно спілкують-
ся українською, не почувати себе 
носіями мови загарбника й агре-
сора, а мати спокій у душі і спіл-
куватися власною мовою, до якої 
вони звикли».
 О. Красовицький висловив-
ся також за те, щоб російські ви-
давництва реєстрували в Україні 
свої філії і легально видавали тут 
книжки російською харківсь-
кою або слобожанською мовою. 
Для цього необхідно, зазначив 
він, «закрити зону копірайту на 
російські переклади».
 Олесь Доній, представляючи 
О.Красовицького, зробив йому 
комплімент: «Ви якісні книжки 
випускаєте». Чи мав він при цьо-
му на увазі, наприклад, книжку 
Дмитра Табачника «Утіний суп» 
по-українскі»? Процитую два міс-
ця звідти:
 «В России, до 1917 года, рус-
ские, украинцы и белоруссы счи-
тались единым православным на-
родом, что было тем более вер-
но, что этнографические отличия 
между Минском, Полтавой и Мос-
квой значительно менее заметны, 
чем между Архангельском и Аст-
раханью».
 А так іронічно Д. Табачник 
пише про українську мову та її 
носіїв: «Теперь этот накоплен-
ный годами комплекс неполно-
ценности выливается в агрессию: 
«Мы учили «москальську мову», 
теперь вы учите наш суржик».
 І це далеко не єдина книж-
ка у видавництві «Фоліо», на об-
кладинці якої красується пріз-
вище соратника Віктора Януко-
вича. Є навіть книжка-панегі-
рик про нього. А один із томів, де  
Д. Табачник є співавтором, «За-
явка на самоубійство. Зачєм Ук-
раїнє НАТО?», Держкомтеле-
радіо заборонило. 
 І з’явилися ці видання російсь-
кою мовою. Не слобожанською, не 
харківською, а саме російською. 
При цьому видавництво «Фоліо» 
вже не одне десятиліття виграє 
чи не найбільше позицій серед ін-
ших українських видавництв під 
час державних закупівель кни-
жок для публічних бібліотек.
 Варто зазначити, що в бороть-
бі за «слобожанську мову» О. Кра-
совицький має тепер не менш 
впливового, ніж Д.Табачник, 
покровителя. Це — міністр внут-
рішніх справ Арсен Аваков, який 
вже кілька років робить відваж-
ні чи, як зазначила поетеса і пере-
кладачка Олена О’Лір, боягузливі 
спроби назвати російську мову 
слобожанською: «Усім відомо, що 
міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков послуговується виключно 
російською мовою (усно й на пись-
мі). Але, очевидно, страшенно со-
ромиться цього прикрого факту. 
Бо на звороті титулу його тонень-
кої книжечки «Зелений зошит» 
(«Фоліо», 2018)... чорним по бі-
лому значиться: «ПЕРЕКЛАД ЗІ 
СЛОБОЖАНСЬКОЇ». Відомий 
також виступ Авакова «слобо-

жанською мовою» в суді.
 Чому я зупинився так деталь-
но на постаті О. Красовицького? 
Адже ідею особливої харківської 
мови на «Національному круг-
лому столі» підтримало ще двоє 
харків’ян. Відповідь очевидна: 
власник «Фоліо» — найвідомі-
ший зараз після Авакова при-
хильник цієї ненаукової теорії. 
 Журналіст Ігор Піддубний, 
сказавши кілька фраз українсь-
кою, єдиний з усіх учасників пе-
рейшов на російську, пояснивши 
це так: «Я перейду на книжну ук-
раїнську мову, якою писав Ско-
ворода. Ми ж у Харкові». Рівень 
його аргументації не витримує 
жодної критики, а його версію іс-
торії Слобожанщини про те, що 
тут мирно жили росіяни й україн-
ці і тому не було ніколи єврейсь-
ких погромів, як у Києві, Одесі чи 
Львові, підтримали б у Кремлі.
 І. Піддубний договорився 
до того, що в одній харківській 
школі, де є російськомовні й ук-
раїнськомовні класи, учні з ос-
танніх не знають жодного іншо-
го предмета, ледь «трійки»-«чет-
вірки» їм ставлять, а в російсько-
мовних добре знають російську, 
українську, математику й інші 
предмети.

 Журналіст зізнався, що все 
життя українська була для ньо-
го мовою села. Тож не виклика-
ють великого здивування його 
сентенції: «Той, хто каже, що 
російська — мова агресора, не-
хай іде до психіатра»; «Чи ми по-
винні віддавати Московії російсь-
ку мову?»; «Коли Аваков каже, 
що розмовляє слобожанською 
мовою, не треба сміятися»; «Ми 
помиляємося, коли кажемо, що 
мова — елемент культури. На-
справді — це мова комунікації»; 
«Коли ви говорите про мовний за-
кон, мені стає «нудно».
 Про особливу «харківську 
мову» згадав і музикант гурту 
«Танок на майдані Конго» Олек-
сандр Сидоренко (Фоззі), який 
нині живе на два міста — Харків 
і Київ. Його виступ став для мене, 
зізнаюся, розчаруванням. Він вва-
жає, що для лагідної українізації 
потрібен план років на десять, а 
якщо це буде не лагідна україні-
зація, то харків’яни можуть узя-
ти в руки зброю. «Українізовувати 
треба російською мовою, бажано з 
московським акцентом, бо тоді 
це спрацює... Цю авдиторію ук-
раїнською мовою ми будемо від-
штовхувати», — зазначив він.

Двомовність чи диглосія
 Чи двомовна Україна? На це 
питання відповісти непросто, як 
це може здатися на перший пог-
ляд. Згрубша, двомовність — це 
співіснування двох мов в одно-
му соціумі, які побутують пара-
лельно. А диглосія-двомовність 
— це свідомий вибір мови спіл-
кування, який диктує суспільс-
тво. Відомий мовознавець Лари-
са Масенко вважає диглосію со-
ціолінгвістичним феноменом, 
коли людина оцінює мови за шка-
лою «високе — низьке», «урочис-
те — повсякденне». В українсь-

ких реаліях ще й до сьогодні це 
виявляється в протистоянні «ук-
раїнська як мова села» — «росій-
ська як мова міста».
 Явище диглосії відоме не одне 
століття. Наведу приклад із XVI 
століття. В тодішній Франції по-
зиції латинської як панівної мови 
були ще сильними в тодішньому 
французькому соціумі, але фран-
цузька мова почала вже відвойо-
вувати свої позиції в містах і при 
дворі. Щоб підняти престиж 
французької мови, король Фран-
циск І у 1539 році підписав Указ 
Вілле-Котере, в якому було чіт-
ко прописано, що «всі розпоряд-
ження та інші судові процедури, 
які виходять чи з нашого монар-
шого двору, чи з інших, підлег-
лих нам, і нижчих, а також кни-
ги записів, розслідування, дого-
вори, доручення, вироки, запові-
ти та інші юридичні і судові акти 
або пов’язані з ними, проголошу-
валися, складалися і видавали-

ся сторонам рідною французькою 
мовою і не інакше».
 Тож якою мовою писав Гри-
горій Сковорода? Тодішньою пре-
стижною, якою була російська з 
вкрапленнями слобожанського 
діалекту української мови. Ро-
бити висновки на підставі мови 
творів Г. Сковороди, що українсь-
кої мови тоді не існувало, супере-
чить не лише науці, а й здоровому 
глуздові. Якщо б це було так, то з 
яких джерел народилася б «Енеї-
да» Івана Котляревського через 4 
роки після смерті Г. Сковороди?
 Не знаю, чи організатори «На-
ціонального круглого столу» сві-
домо вибрали саме таких учас-
ників, але проглядається тенден-
ція з ідеєю українського варіанта 
російської мови, яку вже два рази 
намагався «розкрутити» наступ-
ник Олександра Ткаченка на по-
саді голови парламентського Ко-
мітету з питань культури Мики-
та Потураєв.

«Рятівниці» мовного 
«Національного круглого столу»
 Неоднозначні виступи попере-
дників збалансували своїми аргу-
ментами Уповноважений із захис-
ту державної мови Тарас Кремінь, 
координатора мовного «круглого 
столу» Анастасія Розлуцька, ко-
ординатор проєкту «Огляд стано-
вища української мови» Сергій 
Стуканов, а також двоє науков-
ців із Києва і Харкова.
 Старший науковий співробіт-
ник Інституту української мови 
НАНУ Оксана Данилевська звер-
нула увагу на кричущу невід-
повідність статусу шкіл — «ук-
раїнських» — реальній ситуації 
побутування української мови в 
цих школах: «В Україні склалася 
парадоксальна ситуація, коли в 
освітніх закладах набув поширен-
ня такий вияв лінгвізму, як диг-

лосія, коли мови чітко розподі-
лені функційно. Так, українсь-
кою мовою кращої або гіршої 
якості послуговуються на уроках, 
нею викладають, але мовою спіл-
кування на перервах, позашкіль-
них заходів, мовою спілкування 
вчителів із батьками, дітей поміж 
собою є російська мова».
 О. Данилевська навела два іс-
торичні факти, між якими про-
міжок у 100 років. 1918 рік. Лист 
київського гімназиста: «До пана 
директора. Надсилаю Вам на ук-
раїнську школу зі своєї схован-
ки 2 карбованці сріблом, 1 кар-
бованець російський паперовий, 
100 шагів марками, 1 корону і 2 
копійки мідних. І прошу доконче 
найняти помешкання під школу, 
бо мені дуже хочеться вступити 
зараз до української гімназії. Я 
ще надішлю, як назбираю поміж 
товаришами».
 2018 рік. З анкети опитуван-
ня, яке проводила О. Данилевсь-
ка, київського 10-класника: «Мені 
не подобається, що в українській 
школі багато хто розмовляє росій-
ською мовою. Тому дуже прошу 
змінити нашу двомовну школу на 
одномовну українську».
 Софія Бутко, доцент кафед-
ри української мови Харківсь-
кого національного університе-
ту імені Каразіна, розповіла, що 
в харківських школах ситуація 
ще гірша, ніж у київських. На-
віть учителі української мови доз-
воляють собі на уроках іноді спіл-
куватися російською. Вона, зок-
рема, сказала: «Російська мова 
— це наслідок окупації. Крап-
ка... Якщо ми будемо створюва-
ти російськомовний продукт, для 
великої маси це буде вибір на ко-
ристь російського продукту».
 У своїй післямові до обгово-
рення С. Бутко написала: «Теза 
про існування так званої «ук-
раїнської» російської є елемен-
том інформаційної війни і не має 
під собою ні лінгвістичного, ні іс-
торичного підґрунтя».

Висновки
 Чого хотів добитися міністр, 
ініціюючи проведення «Націо-
нальних круглих столів»? На по-
чатку харківського обговорен-
ня О. Ткаченко пояснив це так: 
«щоб рухатися вперед». Не знаю, 
як можна рухатися вперед, якщо 
висновків із мовного обговорення 
немає і, мабуть, не буде. А може, 
справа в іншому, у фінансуванні? 
Адже на поїздки і нічліг учасни-
ків потрібні кошти. Наприклад, 
учасників «круглого столу» з іс-
торії в Одесі поселили у фешене-
бельному готелі в центрі міста. А 
на показ «круглих столів», чима-
лу організаційну роботу потрібні 
були також значні кошти.
 На сайті Мінкульту інформа-
ції про фінансування цих заходів 
знайти не вдалося. Чи це банальне 
відмивання бюджетних грошей? 
Чи якісь приватні кошти? На ці 
питання не маю відповіді. Як і на 
питання про справжню мету «мас-
штабного всеукраїнського куль-
турного діалогу». ■

Фото Георгія ЛУК’ЯНЧУКА.❙

ПИТАННЯ РУБА

Шабаш по-харківськи
Мовний «Національний круглий стіл» спробував легітимізувати 
сепаратистську ідею Авакова про «слобожанську мову»

■

«Коли Аваков каже, що розмовляє слобожанською 
мовою, не треба сміятися»
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Павло ХАЗАН,
депутат Дніпропетровської облради 
VII скликання
Дніпро

 У Дніпропетровській облас-
ній раді 21-22 жовтня відбув-
ся конкурс на посаду дирек-
тора філармонії імені Леоніда 
Когана. Я був членом конкур-
сної комісії від обласної ради. 
Було двоє кандидатів: Анна 
Ставиченко та Олександр Ха-
сапов. Хто ці люди, який ма-
ють досвід, освіту, чим займа-
лися та займаються в житті?
 Анна Ставиченко. Освіта: 
Київська спеціальна музич-
на школа ім. Лисенка, спе-
ціалізація — скрипка, теорія 
музики, Національна музич-
на академія України ім. Чай-
ковського, магістр музично-
го мистецтва, Гете-інститут 
у Києві. Аспірантура Націо-
нальної музичної академії Ук-
раїни ім. Чайковського. PhD у 
галузі мистецтвознавства (ди-
сертація зроблена у співпраці 
з Інститутом Ріхарда Штрауса 
та Мюнхенським університе-
том Людвіга-Максиміліана).
 Досвід роботи Анни в му-
зичній сфері — 14 років: ге-
неральна продюсерка Фонду 
Одеської національної опери, 
ініціаторка та кураторка про-
єкту «Оперний салон» у На-
ціональній опері України, ку-
раторка Kharkiv Music Forum 
у рамках Kharkiv Music Fest; 
експертка Всеукраїнського 
театрального фестивалю-пре-
мії ГРА; засновниця проєк-
ту Operamania, організатор-
ка і кураторка проєкту Music 
Arts Talk; лекторка авторсько-
го курсу історії музики в Music 
Arts Academy; авторка та веду-
ча шоу «Класика на «Аристок-
ратах» на «Радіо Аристокра-
ти»; головна редакторка інтер-
нет-порталу про креативні ін-
дустрії Chernozem; офіційний 
критик Баварської державної 
опери, Teatro alla Scala, Ві-
денської державної опери, Па-
ризької національної опери, 
Нідерландської державної опе-
ри, Зальцбурзького фестива-
лю, фестивалю в Екс-ан-Про-
вансі, Байройтського фестива-
лю; прес-аташе Міжнародного 
благодійного фонду конкурсу 
Володимира Горовиця; музич-
ний критик видань «Дзеркало 
тижня», «Український тиж-
день», Vogue, L’Officiel. 
 Стипендії та гранти: 
Culture Bridges, Гете-інститу-
ту, Richard-Wagner-Stiftung. 
Матеріали презентації — в 
електронному вигляді. Її зміст 

— систематизований матеріал 
щодо стану та розвитку філар-
монії, який базується на влас-
ному досвіді співпраці з ук-
раїнськими та західноєвро-
пейськими філармоніями, 
оперними театрами, фестива-
лями, освітніми та наукови-
ми установами. Презентацію 
зроблено відповідно до міжна-
родних сучасних стандартів, 
щодо моделі розвитку філар-
монії. Взірцем для кандидата 
є Берлінська філармонія.
 Анні Ставиченко рекомен-
даційний лист надав Антоніо 
Морал, директор Міжнародно-
го фестивалю музики і танцю у 
Гранаді (Іспанія). Він співпра-
цював із претенденткою на по-
саду директорки філармонії у 
Дніпрі під час Мюнхенсько-
го оперного фестивалю 2018 
року, куди Анну запросили ре-
цензувати події фестивалю як 
акредитованого критика серед 
інших міжнародних експер-
тів. Також у листі відзначено 
організовану нею Міжнарод-
ну оперну конференцію Open 
to Progress в Одесі, де їй по-
ряд з українськими професіо-
налами вдалося об’єднати про-
відних представників європей-
ської професійної музичної 
спільноти, які вперше отрима-
ли можливість відкрити для 
себе українську класичну му-
зичну культуру та поговорити 
про неї потім у Європі.
 Рекомендацію надав і 
Станіслав Христенко, співза-
сновник міжнародного фести-
валю KharkivMusicFest, му-

зичний керівник камерно-
го оркестру Nova Sinfonietta, 
Steinway-artist, піаніст та ди-
риґент. Він співпрацював з Ан-
ною Ставиченко, коли органі-
зовували та проводили про-
фесійний музичний форум у 
Харкові у 2019 році. Також ре-
комендаційний лист написав 
Євген Лавренчук, головний ре-
жисер Одеського національно-
го академічного театру опери 
та балету.
 Олександр Хасапов за-
кінчив Музичне училище ім. 
Глінки, Київську державну 
консерваторію ім. Чайковсь-
кого, спеціальність «духові та 
ударні інструменти», Київсь-
кий університет ім. Шевчен-
ка, спеціальність «правознавс-
тво», має посвідчення адвока-
та. Його досвід роботи у му-
зичній сфері менш ніж 2 роки: 
1985-1986 працював артис-
том оркестру духових інстру-
ментів та 1991-1992 виконував 
обов’язки лаборанта в Консер-
ваторії під час навчання. З сер-
пня нинішнього року виконує 
обов’язки директора філар-
монії. 
 Досвід роботи Олександ-
ра в інших сферах — 27 років: 
працював на керівних поса-
дах у комерційних структу-
рах, був засновником низки 
підприємств у сфері продажу 
будівельних матеріалів та по-
бутової техніки, працював ад-
вокатом та помічником народ-
ного депутата. Крім того, зай-
мався політичною та спортив-
ною діяльністю. Стипендій та 

грантів не отримував. 
 Матеріали презентації: в 
паперовому та електронному 
вигляді. У ній представив сис-
тематизований матеріал щодо 
стану та розвитку філармонії, 
який був підготовлений на ос-
нові результатів роботи самої 
філармонії ім. Л. Когана. Було 
запропоновано впровадження 
російського програмного за-
безпечення та переформату-
вання філармонії у «сучасний 
центр мистецтв Dnipro Kogan 
Hall, culture hub або «творчий 
магніт». Презентація має ве-
лику кількість граматичних, 
орфографічних та інших по-
милок, зокрема у назвах му-
зичних творів та компози-
торів. Усю презентацію було 
зачитано з паперу. Були про-
цитовані слова президента Зе-
ленського й прозвучало пові-
домлення про те, що заверше-
но тендерну процедуру стосов-
но реконструкції філармонії. 
Щодо моделі розвитку, взір-
цем для кандидата є Націо-
нальна філармонія України, 
тобто Київська. 
 Рекомендаційний лист 
Олександру Хасапову надав 
Роман Кофман, народний ар-
тист України, який був голов-
ним дириґентом Боннської 
опери та Боннського та Се-
ульського симфонічних ор-
кестрів, симфонічних оркес-
трів Поморської філармонії у 
Польщі та Києві, Київського 
камерного оркестру, має на-
городи Німеччини. У листі за-
значено, що претендент — ві-
домий музикант (?) та громад-
ський діяч, що має величезний 
художній та суспільний авто-
ритет, вагомий діяч вітчизня-
ної музичної культури, а та-
кож те, що всім відоме його 
непримириме ставлення до 
творчої в’ялості та різних ви-
явів застійних явищ у мистец-
тві. Про співпрацю з Олексан-
дром Хасаповим у листі не за-
значено. 
 А це цитата з рекоменда-
ційного листа від Володимира 
Лукашева, художного керів-
ника Національної філар-
монії України, народного ар-
тиста України: «Олександр 
Хасапов — унікальне яви-
ще в світі мистецтва. Володіє 
бездоганним почуттям сти-
лю, форми та глибоким знан-
ням музичного матеріалу. Ві-
домий філантроп і благодій-
ник. Політик та бізнесмен». 
У листі вказано, що він нова-
тор та творець, а також має 
гострий розум, добре серце та 
талант керівника. Про спів-

працю з Олекандром Хасапо-
вим у листі не зазначено.
 Під час обговорення було 
оприлюднено звернення від 
колективу філармонії на адре-
су конкурсної комісії з прохан-
ням обрати на цю посаду Олек-
сандра Хасапова, в якому май-
же всі працівники філармонії 
поставили свої підписи. 
 Оскільки я вважаю, що в 
нашій філармонії у Дніпрі ма-
ють впроваджуватися сучас-
ні західноєвропейські підхо-
ди щодо розвитку музичного 
мистецтва, я підтримав канди-
датуру Анни Ставиченко. Вона 
має великий досвід та високий 
професійний рівень, прекрас-
но презентувала свою програ-
му та відповіла на запитання. 
Інші сім членів комісії прого-
лосували за Олександра Хаса-
пова. ■

Олексій КОСТЮЧЕНКО

 У Національному університеті «Ос-
трозька академія» розпочато реаліза-
цію нової експериментальної театраль-
ної магістерської програми з акторської 
майстерності та режисури — «Культу-
рологія і метатеатр». Цю програму виш 
розробив разом iз театральним середови-
щем Києва за підтримки Українського 
культурного фонду. Керівником проєк-
ту став українсько-американський режи-
сер та театральний педагог Олег Ліпцин. 
Як розповіли організатори, такий підхід 
дозволяє знаходити та запроваджувати 
нові творчі та організаційні ідеї для роз-
витку театрального процесу в Україні. 
 Структура програми складається з 
двох основних частин — освітньої та те-
атрально-продюсерської, а її художньою 
ідеологією і методологічною основою є 
теорія ігрового театру, що була запропо-
нована видатним театральним педагогом 
і режисером Михайлом Буткевичем. Іг-
рова методологія збагачує класичну тра-
дицію акторського переживання і пере-
втілення новими механізмами та спосо-
бами залучення творчої природи люди-

ни в умовну реальність п’єси та театру. 
Ігровий метод дозволяє повноцінно й ор-
ганічно  «вмикати» творчу природу ак-
тора в обставини п’єси і ролі, в умови те-
атральної гри.
 «Культурологія і метатеатр — це 
міждисциплінарна програма, яка поєд-
нує в собі культурологічну складову і те-
атральну. Відтак ми сподіваємося, що 
учасники програми здобудуть не лише 
вміння як театрознавці, режисери, ак-
тори, а й будуть добре орієнтуватися в 
культурних і соціальних процесах су-
часності. Міждисциплінарність вима-
гає від нас вирішення низки організа-
ційних моментів, але синхронія, якої ми 
досягли з нашими партнерами, що забез-

печують метатеатральну частину щодо 
розуміння цілей і суті програми, дозво-
ляє нам ці виклики успішно долати. Ос-
трозька академія завжди готова долуча-
тися до нових, цікавих освітніх проєк-
тів», — зазначив Дмитро Шевчук, про-
ректор iз науково-педагогічної роботи 
НаУОА.
 У вересні в Острозькій академії від-
булися співбесіди з абітурієнтами для 
вступу на програму «Культурологія і 
метатеатр», а також онлайн-зустрічі з 
викладачами для обговорення майбут-
ніх етапів навчання, а основна фаза нав-
чання за програмою стартувала в жовт-
ні. «Ми позиціонуємо таку форму нав-
чання та освоєння професії як «відкри-

ту» саморегульовану творчу структуру, 
з-поміж завдань якої — поступове фор-
мування в українському суспільстві не-
заідеологізованої художньої свідомості, 
розширення внутрішньої свободи люд-
ської особистості в її творчих виявах», 
— розповів керівник проєкту Олег Ліп-
цин.
 «Що таке метатеатр для мене? Це 
раптове рішення, до якого я готувалась 
останні два роки. Із моменту знайомс-
тва з Олегом Ліпциним ти розумієш, що 
це не просто про місце, «програму кур-
су» для режисерів, акторів і театраль-
них критиків, не про прокачку навичок, 
техніку гри і постановки. А це про жит-
тя і людей, які закономірним і водночас 
неочікуваним чином зібралися в одній 
точці часу і простору в найсприятливі-
ший і найкращий для цього час, щоб іти 
врозріз із реальністю. Для того, щоб про-
ломити стелю, спочатку треба вирости 
вище цієї стелі. Для того, щоб впустити 
нове, потрібно дати тріщину в своїй ком-
фортній оболонці. Ну що ж, будемо рос-
ти, разом веселіше», — поділилася вра-
женнями від програми магістрантка Те-
тяна Шелепко. ■

ОСВІТА

«Вмикають» творчу природу
Нова магістерська програма з теорією видатного 
театрального режисера Михайла Буткевича

■

РЕЗОНАНС

Фальшиві ноти
Як відбувався конкурс на посаду директора 
Дніпропетровської філармонії

■

Анна Ставиченко й Олександр Хасапов.❙

А СУДДІ ХТО

 Список членів комісії:
 — Прохоренко Альона, на-
чальник відділу правового представ-
ництва управління взаємодії з пра-
воохоронними і контролюючими ор-
ганами, правового забезпечення та 
антикорупційної політики виконавчо-
го апарату обласної ради, 
 — Прошенко Ольга, заступ-
ник начальника управління забез-
печення діяльності ради — началь-
ник відділу протокольно-масових 
заходів виконавчого апарату облас-
ної ради, 
 — Логвін Дмитро, народний 
артист України, директор благодій-
ного фонду Віктора Пінчука «Сучас-
не мистецтво»,
 — Новіков Юрій, заслужений 
діяч мистецтв України, ректор КВНЗ 
«Дніпропетровська академія музики 
ім. М. Глінки» ДОР», 
 — Сливка Геннадій, заслуже-
ний працівник культури України, за-
ступник виконавчого директора Ук-
раїнського культурного фонду, 
 — Потапов Ярослав від ГО 
«Культура України», Чернявський 
Михайло, від Дніпропетровського мі-
жобласного відділення Національної 
спілки театральних діячів України, 
 — Хазан Павло, депутат облас-
ної ради, 
 — Іваницька Юлія від ГО 
«Спілка артистів симфонічних ор-
кестрів України» (брала участь тіль-
ки у першому засіданні),
 — Костіна Наталія, началь-
ник відділу роботи з керівниками 
комунальних підприємств, закладів 
та установ управління стратегічно-
го планування та комунальної влас-
ності виконавчого апарату обласної 
ради, секретар комісії (без права го-
лосу).

■
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Нинішня українська художня проза харак-
терна насамперед майже миттєвим реагу-
ванням, із глибоким детальним аналізом, 
на події, що творяться в сьогоднішньому 
світі. Наочним тому прикладом може слу-
гувати бодай політичний роман широко 
знаного письменника Олександра Михай-
люти «Падіння хв’юрера», який з’явився 
на полицях книгарень цього року. Це й не 
дивно. Бо Україна до явлених у творі подій 
і персонажів дотична далеко не в останню 
чергу. Позаяк саме її Верховний прави-
тель сусідньої Великої Яузи, що отримала 
державне означення за назвою притоки 
річки Москва, вирішив першою захопити й 
приєднати до своєї країни перед початком 
свавільного перерозподілу світу та влада-
рюванню в ньому. Тому чесному письмен-
нику аж ніяк не випадало обійти стороною 
цю трагедію, яка неочікувано звалилася на 
голови надзвичайно трудолюбивих, тала-
новитих і волелюбних укрів. 

Боготворив Гітлера і Сталіна
 Рой Угрюмов — ось справжні ім’я та 
прізвище майбутнього й на всі подальші 
часи, як гадалося переважній більшості 
тодішніх жителів Великої Яузи, Царя над 
царями — своєрідного збирача земель ко-
лишньої радянської імперії, що свого часу 
отримали незалежність і стали суверенни-
ми країнами. Ім’я записали за банальною 
схемою — так звали лікаря, що приймав 
пологи в жінки, котра потім відмовилася 
від немовляти, обличчя якого справді виг-
лядало навдивовижу похмурим.
 Акцентую увагу читачів на цих дета-
лях неспроста. Адже автор зумисне праг-
нув уникнути простого осудження нега-
тивного героя за його дивовижну й мало-
зрозумілу агресію до інших народів уже в 
досить зрілому віці. Для Олександра Ми-
хайлюти набагато важливіше було зро-
зуміти переродження Роя Угрюмова зі 
звичайної дитини, підлітка, юнака, сту-
дента юридичного факультету, глави мо-
лодої сім’ї, нарешті працівника однієї з 
КДБешних структур у такого собі заро-
зумілого ненаситного й нерозважливого 
упиря, що зовсім безпідставно раптом ви-
рішив упокорити собі весь людський світ. 
Зауважте, до речі, подібних виродків той 
час породив не одного і не двох. Хто б що 
не говорив, але тут відразу вбачається 
якась незбагненна закономірність. 
 Варто звернути увагу ще на одну особ-
ливість роману. Попри наявність у нега-
тивних героїв, як і в головного з них, жи-
вих прототипів, більшість з яких діють 
під власними іменами, письменник не за-
вжди і в усьому дотримується їхньої біогра-
фічної канви. Бо набагато важливіше на-
вести ті деталі з особистої біографії, які 
кардинально вплинули на характер та по-
дальші вчинки реального й літературного 
героя. Від прототипу Угрюмова мати та-
кож відмовилася ще в ранні дитячі роки. 
Тож материнської любові ще з підлітково-
го віку не спізнали обидва хлопці. Тому й 
відлюдкуватість їхня була досить показо-
ва. Постійної чоловічої батьківської опіки 
вони теж були позбавлені. В обох випад-
ках вони відзначалися як неймовірні при-
стосуванці. Тому душа і голова всотували 
в себе лише випадкові впливи, здебільшо-
го вулиці. А це, в свою чергу, породжува-
ло у звичках та характері безліч неочікува-
них комплексів. До того ж щодень їх сток-
рат примножувала повальна бідність. Із 
товаришами ти не міг на рівних спілкува-
тися і контактувати. З дівчатами й поготів. 
Відлюдкуватість із роками тільки зроста-
ла. А ще в голові при цьому постійно роїли-
ся неймовірні фантазії, в тому числі й про 
свою унікальність, яка довгий час залиша-
лася ніким із оточуючих не поміченою, а 
тому й не оціненою належним чином. Тож 
годі було чекати добра від цього всього.
 Угрюмов прагнув знайти прийнятний 
вихід із цієї безглуздої ситуації. Але це 
вже трапилося лише в студентські роки, 
коли батько однокурсника по юрфаку не-
сподівано дав йому машинописну версію 
перекладу твору Адольфа Гітлера «Майн 
кампф». Зрозуміло, що ця книга в ті роки 
була під суворою забороною. Проте немає 
нічого солодшого, ніж заборонений плід. 
Ночами хлопець просто впивався чтивом 
нелегального зшитку. А ще невдовзі став 
робити з нього нотатки в спеціальному зо-
шиті з червоною палітуркою, який потім 

зберігатиме як найдорожчу реліквію. 
Найбільше його вразила теза про винят-
кову роль особистості в історії держав і на-
родів. Особливо коли вона має за спиною 
надпотужну, на зразок ядерної, зброю. 
Ще тоді він відразу примірив на себе цей 
жупел лідера. Бо він — «Хв’юрер»! 
 Згодом його захопило вивчення біогра-
фії Йосипа Сталіна. Він був просто загіп-
нотизований вмінням вождя постати над 
масами, цим натовпом малоосвічених 
примітивів, котрий зумів не лише при-
боркати будь-які прояви в них вільно-
думства та спротиву, а й змусив їх усіх 
проявляти неймовірні зразки трудового 
героїзму на величних будовах соціалізму 
— Дніпрогесі, «Запоріжсталі», «Уралма-
ші», «Магнітці» та інших промислових 
гігантах. Саме завдяки управлінському 
генію народного вождя, як вважав Уг-
рюмов, небачена за розмірами території 
країна в найстисліші терміни спромогла-
ся створити літакобудівну та автомобіль-
ну промисловості, гігантський військово-
промисловий комплекс, здійснити гран-
діозну колективізацію та дати в село ве-
личезну кількість тракторів і комбайнів, 
запустити власну кіноіндустрію та радіо-
фікувати всі населені пункти, врешті-
решт прорити Біломорканал і прокласти 
грандіозну за своєю довжиною залізницю 
аж у самісінький Китай... І все це створи-
лося без усіляких там банківських доларо-
вих кредитів, які нездоланною павутиною 

обплутали вже весь світ, навіть без належ-
ної оплати праці цих диво-героїв перших 
п’ятирічок. Та головне, що вождь запро-
вадив колективізм в усьому і скрізь. А ще 
запровадив сліпу віру в завтрашній світ-
лий день комунізму. Рой просто обожню-
вав Сталіна за такі неймовірні досягнен-
ня. При цьому в нього не виникало навіть 
щонайменшого наміру дорікнути йому за 
десятки мільйонів безпідставно репресо-
ваних і знищених співгромадян. 

Збирач земель 
 Розпад СРСР Рой Угрюмов пережив до-
сить болісно. Тому він тепер постійно ви-
ношував думку про повернення будь-якою 
ціною існування Великої Яузи в розмірах 
і кордонах колишньої імперії. Країна ук-
рів неодмінно мала стати першою і пока-
зовою при реалізації цього задуму. А ще 
він бажав неодмінно помститися держа-
вам, у першу чергу США та Великобри-
танії, котрі безпосередньо були причетні 
до припинення існування радянської ім-
перії. Він хотів, щоб і вони пройшли через 
процес розпаду, а їхнє населення при цьо-
му пережило той неймовірний жах, який 
довелося пережити йому після зникнення 
з карти світу Радянського Союзу. На мен-
шу помсту Угрюмов у своїй душі не погод-
жувався. 
 Це було щось схоже на амбіції тирана, 
котрий не зупиниться навіть перед засто-
суванням силових методів із використан-
ням найсучаснішої, в тому числі й ядерної, 
зброї для реалізації своїх маніакальних 
забаганок. Він і став із часом таким собі 
тираном, що був готовий будь-якою ціною 
вдовольняти тільки свої особисті загарб-
ницькі забаганки. Все інше його не ціка-
вило. Хоча привселюдно неодмінно зара-

ховував себе до хуцпи за єврейським виз-
наченням. І не нахабного, як це зазвичай 
прийнято вважати, а обов’язково відваж-
ного, котрий завжди прагне бути успіш-
ним. Тільки переможцем. І Рой Угрюмов 
це вже неодноразово переконливо демонс-
трував. Спочатку для підвищення ролі й 
авторитету силових структур при міну-
ванні та підриві загадковими терористами 
житлових будинків у різних регіонах краї-
ни. Наступного разу при звільненні заруч-
ників у палаці «Едельвейс», коли концер-
тну залу неочікувано закидали шашками з 
паралітичним газом, а потім у ній разом із 
нібито терористами викосили з автоматів 

ще й десятки звичайних глядачів. Для упо-
корення Чечні Угрюмов і миті не вагався, 
щоб її столицю просто зрівняти з землею. І 
Велика Яуза чи не одноголосно сприйняла 
це за чимале геройство. Бо хтось інший ні-
коли б не зважився на подібний мерзенний 
злочин. 
 Перша частина роману «Падіння 
хв’юрера» неспроста була присвячена 
розгляду тільки особистості Роя Угрюмо-
ва. Адже після розпочатої ним неочіку-
ваної війни проти укрів неодмінно варто 
було зрозуміти не лише природу та особ-
ливості його з’яви й утвердження на ви-
соких владних щаблях Великої Яузи, а й 
можливі загрози від його керування без-
межною за розмірами країною з чітко не 
визначеним військовим потенціалом. А 
ці загрози існували. І далеко не всі з них 
були передбачувані, позаяк і сам Угрюмов 
із часом виявився зовсім непередбачува-
ним. Більше того, йому не можна було ві-
рити не лише на дане слово. Укладені уго-
ди на державному рівні, як і напрацьовані 
впродовж десятиліть правила міжнарод-
ного життя, для нього теж мало що зна-
чили. Тому тепер варто було завбачливо 
вжити необхідні попереджувальні захо-
ди щодо його можливих подальших агре-
сивних дій. 

Крах Угрюмова неминучий
 Найскладніше в такій ситуації довело-
ся країні укрів. Адже вона безпосередньо 
була втягнута у військовий конфлікт із 
Великою Яузою. А це неабияк гальмувало 
економічний розвиток. До того ж країна 
втратила анексований півострів Корсунь 
та значну частину територій двох східних 
областей. І тут потрібно якось відстоювати 
свої кревні інтереси. Ще й постійні бойові 

атаки з боку так званих сепаратистів, хоч 
насправді вишколених яузівських вій-
ськ, призводили до значних втрат у живій 
силі, що насамперед неабияк весь народ 
пригнічувало морально, а для потужної 
п’ятої колони яузівського світу слугува-
ло чималим підґрунтям для різних спеку-
лятивно-провокаційних заяв. Економіч-
ні та фінансові санкції країн НАТО також 
не давали належного ефекту. По-перше, 
за відсутності повного взаєморозуміння 
між керівниками цих країн. А по-друге, 
Рой Угрюмов діяв щодо них за добре за-
своєним ще з часів роботи у спецслужбі ре-
цептом: «Купити можна кожного. Якщо 
когось купити неможливо, то його можна 
купити за великі гроші».
 Навіть достовірні факти причетності 
правителя Великої Яузи до провокаційної 
організації брекзіту у Великобританії та 
відстрілу терористами солдатів миротвор-
чих військ США в Афганістані не змуси-
ли державні структури цих найрозвинені-
ших капіталістичних країн стати значно 
принциповішими й обачнішими при ді-
лових контактах із Роєм Угрюмовим на 
найвищому рівні. Ну, та колись біда, як 
мовиться, навчить калачі з салом їсти. 
По всьому виходило, що найліпше було б 
украм з яузами зійтися в бойовому герці. 
Тільки в цьому випадку вже не було б нія-
кого паритету військових сил. Залишило-
ся сподіватися хіба що на диво.
 А проте письменник Олександр Ми-
хайлюта виявився настирним і вирішив 
до кінця провести укрів через максималь-
ні випробування. Знайшлися й справжні 
герої. Один із них Богдан Орел — хло пець 
із села Санжари, що на Запоріжжі. Фах 
здобував у політехнічному інституті на 
факультеті ядерної фізики. Ця дивовижна 
спеціальність разом із командою молодих 
талановитих науковців допомогла Богда-
ну створити дослідний зразок комплексу 
«Орій» для дистанційного «розмагнічен-
ня» ядерних зарядів міжконтиненталь-
них ракет. Така технічна штука неабияк 
вразила навіть досвідчених американсь-
ких винахідників. Та головне, що тепер 
король — себто правитель Великої Яузи 
— залишився по-справжньому голим, 
тобто позбавленим ядерної зброї. Хтось 
цьому не повірить. А чому б і не повіри-
ти?! Адже нині вже насправді існують по-
тужні американські лазери, які здатні га-
рантовано знищувати ракети з ядерними 
боєголовками.
 «Голий» і знеславлений Рой Угрюмов 
досить непомітно й без зайвого похоронно-
го гармидеру пішов у небуття. Тож історія 
й надалі продовжила свій поступальний 
хід. Бажаю прозаїку Олександрові Ми-
хайлюті та його роману стати пророком 
у своїй Вітчизні. Для справжніх укрів це 
буде найбажаніший та найцінніший пода-
рунок. ■

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Як Рой собі яму рив... 
Як стають «хв’юрерами» і 
як безславно вони падають 
у небуття, дослідив 
письменник Олександр 
Михайлюта

■

Угрюмов бажав помститися державам, у першу чергу США та 
Великобританії, котрі безпосередньо були причетні до припинення 
існування радянської імперії. Щоб і вони пройшли через болючий 
процес розпаду. 

Пророцтво з роману неодмінно збудеться.❙
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Тимчасове пом’якшення симптомів — 
ще не одужання
 Коли погода за вікном псується, се-
зон вірусних і застудних недуг ще біль-
ше набирає обертів. Говоримо не тільки 
про глобальну епідемію захворювань на 
COVID-19, а й загалом «грипозний пе-
ріод», що в холодний осінньо-зимовий 
період виходить на порядок денний. 
Кількість звернень до лікарів зі скар-
гами на головний біль, високу темпе-
ратуру, кашель та біль у горлі в цей час 
зростає, тож нагадаймо собі кілька важ-
ливих правил. 
 Варто зауважити, що симптоми гри-
пу і гострої респіраторної вірусної інфек-
ції (ГРВІ) подібні. Тож визначити точ-
ний діагноз зможе лише лікар. Виявити, 
який вірус циркулює у крові, зазвичай 
допомагає лабораторне дослідження, 
хоча досвідчений фахівець може встано-
вити діагноз і на основі чітких симпто-
мів. Грип від застуди (ГРВІ) найчастіше 
відрізняється раптовою високою темпе-
ратурою, яку важко збити, сухим каш-
лем і загальною слабкістю, яка «валить 
із ніг». Застуда здебільшого теж почи-
нається з температури, проте не такої 
високої. Але легковажити у будь-якому 
разі не можна: грип небезпечний усклад-
неннями, з якими не завжди в змозі впо-
ратися медики. Один із таких наслідків 
— запалення і набряк легень, який може 
спричинити смерть. Тож украй важливо 
правильно встановити діагноз і розпоча-
ти вчасне лікування. 
 Як стверджують лікарі, при лікуван-
ні грипу прийнято використовувати дві 
найголовніші групи препаратів. Перша 
— медикаменти з доведеною активніс-
тю проти вірусу грипу. Тобто ліки, здат-
ні вплинути на вірус, припинити його 
розмноження в організмі. Вчасне вико-
ристання противірусних препаратів за 
призначенням лікаря здатне скоротити 
період хвороби, полегшити її перебіг, за-
побігти розвитку ускладнень. 
 Друга група — ліки, які пом’якшують 
симптоми недуги. «Вони не діють на сам 
вірус грипу, але полегшують стан хворо-
го, усуваючи жар, нежить, біль у горлі, 
кашель, головний біль та біль у м’язах, — 
пояснює лікар сімейної медицини Олена 
Куликова. — Якщо хвороба має легкий 
перебіг, для повного одужання буває до-
статньо симптоматичного лікування у до-
машніх умовах. Та в будь-якому разі за-
стосовувати ці препарати без призначен-
ня фахівця не слід: передозування може 
завдати серйозної шкоди організму».
 Народні засоби для пом’якшення сим-
птомів та загальної підтримки організму 
(розтирання спиртом, вживання цибулі 
з часником чи ехінацеї) неефективні про-
ти грипу, каже лікар. Їх можна викорис-
товувати як допоміжні у комплексі з ос-
новними препаратами. (Звісно, робити 
розтирання і накладати зігріваючі ком-
преси при високій температурі непри-
пустимо). Хворий повинен пам’ятати: 
тимчасове пом’якшення симптомів, по-
легшення стану не є ознакою одужання. 
Пацієнту треба якомога менше контакту-
вати зі здоровими людьми, аж доки сим-
птоми недуги не зникнуть повністю. Ос-
кільки навіть із легкою формою захворю-
вання він залишається заразним у серед-
ньому впродовж семи днів.

Знижений імунітет — відкриті 
«ворота» для вірусу
 Лікарі наголошують: щойно у вас 
з’явилися перші ознаки хвороби, не 
йдіть на роботу, залишайтеся вдома! 
Якщо захворіла дитина, не ведіть її до 
школи чи дитячого садочка, аби не про-
вокувати погіршення стану хворого і не 
наражати інших на небезпеку.
 — Застуда, або ГРЗ (гостре респіра-

торне захворювання), — група захворю-
вань, які спричиняє вірусна інфекція. 
Дехто вважає, що вірусну недугу прово-
кує грип, а застуда — наслідок переохо-
лодження. Насправді переохолодження 
є поштовхом, який знижує імунітет, від-
так вірусам значно легше проникнути в 
організм і там розпочати свою «бурхли-
ву діяльність», — пояснює Олена Кули-
кова. — Зрозуміло, що підхопити вірус 
можна в будь-яку пору року, але стаєть-
ся це все-таки найчастіше в осінньо-зи-
мовий період, коли погода найбільше 
«підтримує» застуду.
 Вірус найчастіше потрапляє в ор-
ганізм через «вхідні ворота» — дихальні 
шляхи. Щойно непроханий «гість» по-
селяється в організмі, імунітет починає 
активно боротися з «чужаком». Відтак 
розвивається запальний процес, який 
проявляє себе нежитем, чханням, каш-
лем чи болем у горлі. Таким чином ор-
ганізм намагається позбутися наслідків 
вірусної діяльності.

Висока температура — організм 
бореться
 Коли температура тіла підвищуєть-
ся і нам здається, що ми «горимо», то 
перше бажання — випити необхідну пі-
гулку від жару. Однак насправді лихо-
манка, так само, як нежить і чхання, — 
захисна реакція організму на застуду. 
«Підвищуючи температуру, організм 
ніби дає добро на активний спротив не-
дузі, — зауважує Олена Дмитрівна. — 
Тільки при високій температурі почи-
нається активний синтез інтерферону 
— специфічної речовини, що захищає 
клітини від вірусу. Тож якщо темпера-
тура тіла не перевищує 38 градусів за 
Цельсієм, збивати її не потрібно, інакше 
тільки нашкодите організму. Вживання 
жарознижувальних препаратів доціль-
не лише в разі, якщо позначка на термо-
метрі сягне вище 38—39 градусів». 
 У боротьбі із застудою важливо зне-
шкодити вірус, зняти запалення і під-
тримати імунітет. Лікар зазвичай поре-
комендує певний противірусний, про-
тизапальний препарати й імуномодуля-
тор. У будь-якому разі не призначайте 
собі лікування самі. 
 Апетит під час застуди зазвичай зни-
кає. Якщо їсти не хочеться — то й не тре-
ба себе змушувати, підтверджує лікар. А 
ось питний режим — просто необхідний. 
Лікар радить випивати щодня мінімум 
вісім склянок рідини. Це може бути чай 
iз малиною, калиною, липовим цвітом, 
а також тепле молоко. Адже при застуді 
в організмі накопичуються токсичні ре-
човини, і саме рідина допоможе швид-
ше від них позбутися, отже — одужати. 
Не забувайте про необхідність регулярно 

провітрювати приміщення і робити во-
логе прибирання.

Антибіотик тут не допоможе…
 Самостійне лікування грипу, як 
і встановлення собі діагнозів, може 
серйозно зашкодити здоров’ю, застері-
гають лікарі. Не можна лікувати гострі 
вірусні інфекції «за порадою» знайомих, 
яким допомогло, або за підказкою фар-
мацевта, який пропонує «ліки від усьо-
го». Навіть якщо починаєте лікувати-
ся самостійно (до консультації лікаря), 
пам’ятайте, що грип (як і загалом вірус-
ну інфекцію) не лікують за допомогою:
 * Антибіотиків. Ці ліки жодним чи-
ном не протидіють вірусам, адже їх місія 
— боротися з бактеріальними інфекція-
ми. Вживання антибіотиків не за при-
значенням не лікує грип, а лише усклад-
нює одужання. Антибіотики можна ви-
користовувати тільки за рекомендацією 
лікаря, для лікування таких ускладнень 
грипу, як бактеріальна пневмонія, брон-
хіт, гайморит. 
 * Гомеопатичних препаратів. Досі не-
має жодних науково обґрунтованих до-
казів їхньої ефективності проти вірусу 
грипу. В усьому світі їх не рекоменду-
ють для лікування будь-яких небезпеч-
них для життя інфекцій, зокрема й гри-
пу. Використовувати препарати із не-
доведеною ефективністю за таких умов 
— недопустиме недбальство щодо свого 
здоров’я і життя. 
 * Імуностимуляторів та імуномоду-
ляторів. Немає жодних науково обґрун-

тованих доказів ефективності цих за-
собів проти вірусу грипу. Водночас їх 
дія під час хвороби може навіть вияви-
тися шкідливою. 
 * Народних засобів. Лікування лише 
народними засобами — неефективне і 
небезпечне, адже жодні трав’яні відва-
ри, чаї та настоянки самостійно на вірус 
грипу не діють. Для пом’якшення сим-
птомів грипу, за умов грамотного вико-
ристання, народні засоби можуть згоди-
тися. Але зловживати ними не варто. ■ 

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Передплатіть 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
на півріччя — 472 грн. 86 коп.,
до кінця року — 945 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
на півріччя — 592 грн. 86 коп.,
до кінця року — 1185 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29грн. 92 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
на півріччя — 179 грн. 52 коп.
до кінця року — 359 грн. 04 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 
процедуру оформлення перед плати 
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три 
місяці — 9 грн., на чотири–шість 
місяців— 11 грн., на сім–дванад-
цять місяців— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Триває передплата на «Україну молоду» на 
2021 рік як за електронною версією Каталогу ви-
дань України «Преса поштою», так і за друкова-
ним Каталогом видань України «Преса поштою». 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2021■

НА ЧАСІ 

Не впустіть до організму «чужака»
Під час вірусної епідемії важливо уникати великого скупчення людей, не займатися самолікуванням і звертатися 
до лікаря при перших тривожних симптомах

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 Не забувайте загартовувати імунітет регуляр-
ними прогулянками на свіжому повітрі, макси-
мально використовуйте для цього сонячні дні. 
Звертайте увагу на харчування — воно має бути 
збалансоване, багате мікроелементами. Їжте се-
зонні овочі й фрукти, вживайте полівітаміни. Най-
кращий захист від грипу — вакцинація. Щеплен-
ня активізує імунну систему, відтак організм кра-
ще витримає удар вірусу.

ДО РЕЧІ

 Що робити, аби «застукати» застуду на само-
му початку й ускладнити їй «діяльність» у нашо-
му організмі? «Щойно ви помітили в себе перші 
ознаки застуди, — застерігає Олена Куликова, — 
розпочинайте полоскати горло. Для цього потріб-
ні тепла вода і сіль: на одну склянку води — чай-
на ложка солі. До розчину можна додати також 
чайну ложку соди і кілька крапель йоду. Полощіть 
горло чотири-шість разів на день кілька днів пос-
піль. Аж доки не відчуєте істотного полегшення».

■

■

Ранкові пробіжки, заняття спортом 
на свіжому повітрі зміцнюють імунітет.
Фото з сайта dw.com.

❙
❙
❙

Юлія КРУК

При перших ознаках грипу та застуди залишайтеся вдома — аби не погіршувати 
власний стан і не заражати інших.

❙
❙
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Завдяки спорту мав 
цікаве, насичене життя
 «Мені постійно ка-
жуть: ти, мовляв, не та-
кий, як усі, — у такому 
поважному віці продов-
жуєш бігати. Та я живу, 
як хочу, і роблю те, що 
вважаю за потрібне. 
Встаю, як правило, о пів 
на шосту ранку. Умив-
ся, взув кросівки й побіг 
до села Писарівщина, 
що за 12 кілометрів звід-
си. Відтак за день пробі-
гаю не менше 20 кіломет-
рів. Тривалий час вів що-
денник, де після кожного 
пробігу фіксував довжину 
подоланого шляху. Тож 
можна сказати: оті понад 
200 тисяч кілометрів — це 
рекорд усього мого жит-
тя. Вважай, п’ять разів 
обігнув Земну кулю», — 
порівнює чоловік.
 У книзі «Історія Ве-
ликих Будищ» є й сторін-
ка, присвячена Валенти-
ну Позивайлову. Багато-
разовий чемпіон із мара-
фонського бігу, лижних 
та велосипедних пере-
гонів, чемпіон Украї-
ни та СРСР із ГПО, по-
чесний майстер спорту 
СРСР із багатоборства в 
окремій кімнаті збері-
гає численні відзнаки за 
спортивні перемоги — са-
мих тільки медалей по-
між них нарахував 254. 
Та чи не найбільше пи-
шається тим, що під час 
літніх Олімпійських ігор 
1980 року був удостоєний 
честі нести олімпійський 
вогонь.
 «Проходьте до хати, 
— запрошує пан Вален-
тин, — я вам факел пока-
жу». Понад 40 років він 
зберігає не тільки факел, 
а й спортивну форму, в 
якій біг тоді кілометр від 
Хорола вздовж автотраси 
з олімпійським вогнем, 
після чого передав еста-
фету землячці Надії Ля-
шик, котра теж належа-
ла до когорти хороших бі-
гунів. Нині, стверджує, із 
тих, хто ніс тоді олімпій-
ський вогонь, таких, які 
досі на ходу, лишилося 
всього троє: це полтавець 
Анатолій Мальцев (зараз 
йому 95 років, а живе він 
у найбільшому місті Ка-
нади Торонто), бєлгоро-
дець Іван Демонов, якому 
виповнився 81 рік, і він, 
Валентин Позивайлов.
 «Я тоді не просто біг, 
а летів, уявляючи себе 

учасником Олімпіади. 
Оце таким був на ту пору, 
— показує фотознімок 
тих часів довгожитель у 
спорті, — вигляд мав, як 
то кажуть, дай Боже кож-
ному. До того ж у мене 
був красивий біг. Хоч 
загалом я не професій-
ний спортсмен, а зви-
чайний тракторист — 34 
роки пропрацював на ек-
скаваторі. Разом зі мною 
тоді бігали, крутили пе-
далі багато таких, як я, 
робочих людей. І дума-
ли ми в ті часи не про гро-
ші, а про здоров’я, пере-
моги, спілкування. Знає-
те, для мене було при-
нциповим довести, що я 
не тільки тракторист. А 
до якогось достатку ні-
коли й не прагнув. Нато-
мість без спорту не уяв-
ляв свого життя. Спорт-
смени мене добре зро-
зуміють, адже хто відчув 
смак перемог, той відчув 
велику радість. Мабуть, 
це смішно, але як Пози-
вайлова мене тоді мало 
хто знав — усі називали 
Дідом Морозом. Це пріз-
висько приклеїлося до 
мене після однієї з пер-
ших лижних гонок у Ко-
пилах, що неподалік від 
Полтави. Надворі було 
десь градусів 15 морозу, 
я тільки-но повернувся зі 
строкової служби в армії 
й мав руді вуса. Зрозумі-
ло, від азартних пере-
гонів мої вуса покрилися 
памороззю, а ніс почер-

вонів — відтоді у спор-
тивному товаристві я й 
став Дідом Морозом».
 Завдяки спорту, на-
голошує Валентин Пози-
вайлов, він мав цікаве, 
насичене життя — про 
інше ніколи й не мріяв. 
Беручи участь у різно-
манітних змаганнях, уз-
довж і впоперек об’їздив 
увесь Радянський Союз. А 
от за кордоном, зізнаєть-
ся, не був жодного разу. 
Щоправда, пригадує, у 

1983 році його запросили 
на Токійський міжнарод-
ний марафон, і він уже 
почав готуватися до нього 
(бігав від Великих Будищ 
до Балясного, що за 16 кі-
лометрів, і назад). Однак, 
за словами пана Вален-
тина, через горезвісний 
прикордонний інцидент 
у повітряному просторі 
СРСР, у результаті якого 
винищувач ВПС Радянсь-
кої армії збив «Боїнг», 
що належав південноко-
рейській авіакомпанії 
(літак розбився на пів-
денному заході від остро-
ва Сахалін), його поїздка 
так і не відбулася.

Для того, аби 
підтримувати добру 
фізичну форму, вік — 
не перешкода
 Серед найбільш 
пам’ятних пробігів Ва-
лентин Позивайлов на-
зиває марафон з олімпій-
цями (42 кілометри і 195 
метрів він подолав за 2 
години 35 хвилин). А от 
найбільш довготривалим 
у його житті став пробіг 
за маршрутом Москва — 
Свердловськ (нині Єкате-
ринбург). Маючи за пле-
чима 71 рік, ветеран спор-
ту щодня протягом 17 
днів долав марафон дов-
жиною понад 42 кіломет-
ри — викладаючись на всі 
сто відсотків, почувався, 
запевняє, пречудово.
 «А це склад лиж, — 
показує пан Валентин. 

— Тут і мої лижі, і лижі 
синів. До речі, старший 
син Ігор також став майс-
тром спорту СРСР — жит-
тя склалося так, що він 
живе в Москві. А от оці мої 
лижі знамениті тим, що 
вони належали українсь-
кому лижнику, чемпіону 
світу 1982 року, срібному 
призеру зимових Олімпій-
ських ігор у Сараєво 1984 
року Олександру Батюку. 
Я їх купив у нього за 750 
доларів, перед цим вирос-

тивши й продавши трьох 
кабанів».
 Звертаю увагу на ко-
лекцію спортивного взут-
тя — виявляється, са-
мих тільки кросівок у 
спортсмена-ветерана аж 
12 пар, причому кожна з 
них призначена для пев-
ної дистанції. Попри те, 
що чоловік дуже прискіп-
ливо ставиться до вибору 
спортивного взуття, дба-
ючи про те, аби воно було 
зручним, біг на довгі дис-

танції не минає безслід-
но. У нього чи не щоро-
ку змінюються нігті — 
через навантаження під 
час бігу він їх просто від-
давлює. 
 Пан Валентин го-
ворить, що, почавши 
серйозно займатися спор-
том, покинув курити і 
вже 54 роки не бере ци-
гарки до рота. А от від 
ста грамів спиртного досі 
не відмовляється. «Піс-
ля бігу це не шкідливо, 

— запевняє, — тільки ба-
жано приймати на ніч і 
неодмінно маленькими 
ковтками. Ноги ж дуже 
болять від значного на-
вантаження. Якщо піс-
ля змагань не вип’ю ста 
грамів, «видихатиму» їх 
тижнів два».
 Минулого року, взяв-
ши участь у трьох пробі-
гах, що відбулися в Пол-
таві: присвяченi Все-
українському Олімпій-
ському дню, 310-літтю 
Полтавської битви, а та-
кож організованому «Но-
вою поштою», Валентин 
Позивайлов став найстар-
шим учасником цих пе-
регонів. Невгамовний чо-
ловік вважає: займати-
ся фізкультурою та спор-
том, дбати про своє тіло, 
підтримувати добру фі-
зичну форму має кожен, і 
вік тут — не перешкода. 
 «Коли вдягаю спортив-
ну форму, про всі болячки 
забуваю, — зізнається мій 
співрозмовник. — Під час 
одного зі змагань разом 
зі мною біг грузин. Коли 
після фінішу журналіст 
поцікавився, скільки 
йому років, той відповів: 
«Усього лиш 92». Зверта-
ючись до мене, він гово-
рив «Ти ще сопляк», хоч 
мені на ту пору вже ви-
повнилося 70. А от мій дід 
Петро Грозний (він був 
учасником російсько-ту-
рецької війни 1877—1878 
років, брав участь в обо-
роні Шипки й повернув-
ся з тієї війни з дружи-
ною — болгаркою Анет) 
дожив до 116 літ. А ма-
ючи за плечима 101 рік, 
іще пас корів. Так от, він 
дав мені наказ його пере-
жити. Тож, аби викона-
ти дідів наказ, маю до-
жити, як мінімум, до 117 
років». ■

ФЕНОМЕН

Тракторист-марафонець
Відстань у п’ять земних екваторів: 80-річний чоловік за все життя пробіг понад двісті тисяч кілометрів

■

«Під час одного зі змагань разом зі мною біг грузин. Коли після фінішу журналіст 
поцікавився, скільки йому років, той відповів: «Усього лиш 92». Звертаючись до мене, він 
говорив «Ти ще сопляк», хоч мені на ту пору вже виповнилося 70. А от мій дід Петро Грозний 
(він був учасником російсько-турецької війни 1877—1878 років, брав участь в обороні 
Шипки й повернувся з тієї війни з дружиною — болгаркою Анет) дожив до 116 літ. 
А маючи за плечима 101 рік, іще пас корів. Так от, він дав мені наказ його пережити. 
Тож, аби виконати дідів наказ, маю дожити, як мінімум, до 117 років». 

Цей знімок зроблений одразу після того, 
як пан Валентин передав олімпійський 
вогонь землячці. 
Фото автора та з особистого архіву Валентина 

Позивайлова.

❙
❙
❙
❙
❙

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Дружина Валентина Позивайлова — 76-річна пані Марія — розповідає, що чоловік 
усе життя якщо не бігає, то їздить на велосипеді, а в холодну пору року ходить 
на лижах — усю горбисту місцевість навколо їхнього населеного пункту обстежив. 
«Валентин весь час тренується або пропадає на змаганнях. Тому в нас у господі й 
немає ладу, — констатує жінка. — Але що поробиш, коли він такий? Він без цього 
вже просто не може».
Тривалий час подружжя проживало в Диканьці, що на Полтавщині, а 16 років тому, 
коли не стало матері Валентина Позивайлова, вирішило перебратися до її старенької 
хати в село Великі Будища Диканського району. Дві малі кізки, собака й кіт — ото 
й усе їхнє домашнє господарство. І хоч Позивайлови живуть дуже скромно, пан Ва-
лентин стверджує, що в селі почувається просто казково. Як тільки навесні зблисне 
сонечко, він ходить тут босим і майже роздягненим. А ще дивує односельців тим, що 
за будь-якої погоди бігає на довгі дистанції.

Понад 40 років Валентин Позивайлов зберігає факел, у якому ніс олімпійський вогонь.❙
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Григорій ХАТА

 В умовах коронавірусної пан-
демії тестування на збудника цієї 
напасті стало невід’ємною части-
ною людського життя. У цьому 
плані футбольна індустрія — не 
виняток. Після поновлення поє-
динків національних збірних та 
старту матчів групового раун-
ду єврокубків футболісти, котрі 
постійно виходять на міжнарод-
ну арену, ПЦР-тести на коро-
навірус здають кожного тижня.
 Щойно з вірусом, який на 
тривалий час поза грою зали-
шив практично всю «основу», 
розпрощалися в таборі донець-
кого «Шахтаря», як неприємна 
інфекція проявила себе в київсь-
кому «Динамо».
 Напередодні поєдинку із 
«Ференцварошем», який ди-
намівці зіграли минулого тиж-
ня у Будапешті, на коронавірус-
ну ізоляцію через позитивний 
тест відправилися воротар Геор-
гій Бущан та захисник Віталій 
Миколенко. За кілька днів коро-
навірус виявили в ще одного гол-
кіпера «біло-синіх» Дениса Бой-
ка. А перед виїздом до Іспанії, на 
гру проти «Барселони», у «Ди-
намо» підтвердили інфікування 
ще в шести футболістів: Цитаі-
швілі, Шапаренка, Гармаша, 

Дуелунда, Караваєва та Белу-
це. А вкупі з представниками 
тренерського штабу та праців-
никами медичної служби «біло-
синіх» останнє тестування вия-
вило коронавірус одразу в 11 
осіб.
 Наскільки серйозно цей спа-
лах вплине на конкурентоздат-
ність динамівської команди в 
поєдинку проти віцечемпіона 
Іспанії, сказати тяжко, але зро-
зуміло, що в поєдинку проти 
Мессі й Ко «біло-сині» матимуть 
кілька проблемних позицій — 
як-то позиція воротаря, лівого 
захисника, опорника та «плей-
мейкера».
 У матчі проти «Дніпра-1» на-
ставник «біло-синіх» Мірча Лу-
ческу, можна сказати, випробо-
вував нову конфігурацію коман-
ди, в якій воротарські функції 
виконував гравець динамівської 
молодіжки — 18-річний Руслан 
Нещерет, а в центрі поля награв-
ся трикутник у складі Буяльсько-
го, Андрієвського та Шепелєва.
 Попри те, що номінальни-
ми господарями в цьому матчі 
виступали «дніпряни», за до-
мовленістю сторін поєдинок 
проходив на столичному НСК 
«Олімпійський». І не виключе-
но, що саме рідні стіни допомог-
ли команді Луческу досягти пе-

реможного рахунку.
 Після гри румунський очіль-
ник киян зауважив, що його пі-
допічним було непросто, адже 
гостьовий матч iз чемпіоном 
Угорщини відібрав чимало сил. 
«Суперник створив нам чима-
ло клопоту, однак я задоволе-
ний грою команди», — наголо-
сив Луческу, колектив котро-
го зберіг одноосібне лідерство в 
чемпіонаті.
 А от для донецького «Шах-
таря» поєдинок минулого туру 
проблемним точно не назвеш. 
«Маріуполь», сформований з 
орендованих у «гірників» фут-

болістів, в очних побаченнях 
iз «помаранчево-чорними» не 
може використовувати вихо-
ванців донецького клубу. Тож 
і програв команді Луїша Каш-
тру з розгромним рахунком — 
4:1. Завдяки ж першій у чемпіо-

наті поразці «Ворскли», котра 
дозволила «Львову» відсвятку-
вати прем’єрну в сезоні перемо-
гу, «гірники» піднялися на дру-
гу сходинку в турнірній табли-
ці, проте й надалі відстають від 
«Динамо» на чотири бали. ■

Віктор Циганков приніс «Динамо» непросту перемогу над «Дніпром-1».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Випробування на міцність
Після важкої перемоги над «Дніпром-1» частина динамівців отримала позитивний тест на коронавірус і не поїде 
на «лігочемпіонську» гру з «Барселоною»

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. 8-й тур. «Шахтар» — «Маріу-
поль» — 4:1, «Колос» — «Олімпік» 
— 1:2, «Олександрія» — «Десна» — 
2:2, «Дніпро-1» — «Динамо» — 1:2, 
«Минай» — «Рух» — 0:0, «Львів» 
— «Ворскла» — 1:0, «Інгулець» — 
«Зоря» — 1:1.
 Турнірне становище: «Динамо» 
— 20, «Шахтар» — 16, «Ворскла» — 
15, «Десна» — 13, «Олімпік», «Колос» 
— 12, «Маріуполь» — 11, «Зоря», 
«Олександрія» — 10, «Дніпро-1» — 8, 
«Інгулець» — 6, «Минай» — 6 (7 мат-
чів), «Львів» — 4 (7), «Рух» — 3.
 Бомбардири: «Кулач («Ворск-
ла»), «Захедітабар («Олімпік») — 5. 

■

Ліга Європи
 Луганська «Зоря» не змогла набрати перші очки у 
груповому етапі ЛЄ, поступившись удома португальській 
«Бразі». Підопічні Скрипника провалили дебют поєдинку, 
пропустивши двічі за стартові 15 хвилин. Після цього «біло-
чорні» переломили хід зустрічі, але змогли відзначитись 
лише одного разу — перед фінальним свистком результа-
тивний удар вдався Дмитру Іванісені.
 Уже цього четверга луганчани зіграють проти ще одного 
аутсайдера квартету G — грецького «АЕКа», який може ста-
ти вирішальним з огляду боротьби за єврокубкову весну.
 Груповий етап. 2-й тур. Група А. «Рома» (Італія) 
— «ЦСКА Софія» (Болгарія) — 0:0, «ЧФР Клуж» (Ру-
мунія) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 1:1 (М. Рондон, 62 
— Фасснахт, 69).
 Турнірне становище: «ЧФР Клуж», «Рома» — 4, 
«Янг Бойз»,  «ЦСКА Софія» — 1.
 Група В. «Арсенал» (Англія) — «Дандолк» (Ірлан-
дія) — 3:0 (Нкетіа, 42; Уіллок, 44; Н. Пепе, 46), «Мольде» 
(Норвегія) — «Рапід Відень» (Австрія) — 1:0 (Омойжу-
анфо, 66).
 Турнірне становище: «Арсенал», «Мольде» — 6, 
«Рапід Відень», «Дандолк» — 0.
 Група С. «Славія» (П, Чехія) — «Байєр» (Німеччи-
на) — 1:0 (Олайінка, 80), «Ніцца» (Франція) — «Хапо-
ель» (Б-Ш, Ізраїль) — 1:0 (Гуірі, 23).
 Турнірне становище: «Байєр», «Хапоель», 
«Славія», «Ніцца» — 3.
 Група D. «Бенфіка» (Португалія) — «Стандард» 
(Бельгія)  — 3:0 (Піцці, 49 (пен.), 76; Вальдшмідт, 65 
(пен.)), «Рейнджерс» (Шотландія) — «Лех» (Польща) 
— 1:0 (Морелос, 68; В. Кравець («Л») — 90 хв.).
 Турнірне становище: «Бенфіка», «Рейнджерс» — 
6, «Лех», «Стандард» — 0.
 Група Е. «Гранада» (Іспанія) — «ПАОК» (Греція) — 
0:0, «Омонія» (Кіпр) — «ПСВ Ейндховен» (Нідерланди) 
— 1:2 (Х. Гомес, 30 — Мален, 41, 90+2).
 Турнірне становище: «Гранада» — 4, «ПСВ Ейндхо-
вен» — 3, «ПАОК» — 2, «Омонія» — 1.
 Група F. «Реал Сосьєдад» (Італія) — «Наполі» 
(Італія) — 0:1 (Політано, 55), «АЗ» (Нідерланди) — «Ріє-
ка» (Хорватія) — 4:1 (Коопмейнерс, 6 (пен.); А. Гудмундс-
сон, 20, 60; Й. Карлссон, 51 — Куленовіч, 72).
 Турнірне становище: «АЗ» — 6, «Реал Сосьєдад», 
«Наполі» — 3, «Рієка» — 0.
 Група G. «АЕК» (Греція) — «Лестер» (Англія) — 1:2 
(Танковіч, 49 — Варді, 18 (пен.); Чаудрі, 39; Шахов («А») 
— до 86 хв.), «Зоря» (Україна) — «Брага» (Португалія) 

— 1:2 (Іванісеня, 90+6 — Ф. Паулінью, 4; Гайтан, 11; «З»: 
Васіль, Вернидуб, Д. Фаворов (Абу Ханна, 87), Цвек, Кочер-
гін, Хомченовський, Іванісеня, Назарина, Юрченко (Перовіч, 
87), Луньов (Гладкий, 61), Кабаєв (Сайядманеш, 81).
 Турнірне становище: «Лестер», «Брага» — 6, 
«Зоря», «АЕК» — 0.
 Група H. «Мілан» (Італія) — «Спарта» (П, Чехія) — 
3:0 (Б. Діас, 24; Р. Леау, 57; Далот, 67), «Лілль» (Франція) 
— «Селтік» (Шотландія) — 2:2 (Челік, 67; Іконе, 75 — М. 
Ельюнуссі, 28, 33).
 Турнірне становище: «Мілан» — 6, «Лілль» — 4, 
«Селтік» — 1, «Спарта» — 0.
 Група I. «Карабах» (Азербайджан) — «Вільярре-
ал» (Іспанія) — 1:3 (Квабена, 78 — Піно, 80; Пако Алька-
сер, 85, 90+5 (пен.)), «Сівасспор» (Туреччина) — «Мак-
кабі» (Т-А, Ізраїль) — 1:2 (Кайоде, 55 — Глазер, 68 (пен.); 
Перец, 75).
 Турнірне становище: «Вільярреал», «Маккабі» — 
6, «Сівасспор», «Карабах» — 0.
 Група J. «ЛАСК» (Австрія) — «Лудогорець» (Бол-
гарія) — 4:3 (Баліч, 2; Грубер, 12; Рагуз, 35; Вердон, 56 
(у свої ворота) — Маню, 15, 67, 72 (пен.)), «Антверпен» 
(Бельгія) — «Тоттенхем» (Англія) — 1:0 (Рафаелов, 
29).
 Турнірне становище: «Антверпен» — 6, «Тоттен-
хем», «ЛАСК» — 3, «Лудогорець» — 0.
 Група K. «ЦСКА» (Росія) — «Динамо» (З, Хорватія) 
— 0:0, «Фейєноорд» (Нідерланди) — «Вольфсберг» 
(Австрія) — 1:4 (Бергхейс, 54 — Ліндль, 3 (пен.), 13 (пен.), 
60; Йовеліч, 66 (пен.)).
 Турнірне становище: «Вольфсберг» — 4, «ЦСКА», 
«Динамо» (З) — 2, «Фейєноорд» — 1.
 Група L. «Гент» (Бельгія) — «Хоффенхайм» (Ні-
меччина) — 1:4 (Кляйдінст, 90+3 — Бельфоділь, 35 (пен.); 
Грілліч, 52; Гачіновіч, 73; Даббур, 90+4; Яремчук — до 69 
хв., нереалізований пенальті, Безус (обидва — «Г») — 
до 56 хв.), «Црвена Звєзда» (Сербія) — «Слован» (Л, 
Чехія) — 5:1 (Набуан, 7, 22; Гайїч, 50; Катаї, 67; Фольчінел-
лі, 70 — Матоушек, 41).
 Турнірне становище: «Хоффенхайм» — 6, «Црве-
на Звєзда», «Слован» — 3, «Гент» — 0.

Англія
 Минулий тиждень став знаковим для форварда «Тот-
тенхема» Гарета Бейла, який уперше забив гол після по-
вернення на Туманний Альбіон. Тим часом одноосібним лі-
дером за підсумками туру став «Ліверпуль», який дотис-
нув «Вест Хем» Андрія Ярмоленка: екскапітан «Динамо» 
з’явився на полі в другому таймі, але результативними дія-
ми не відзначився.

 Три очки взяв і «Манчестер Сіті»: «городяни» міні-
мально обіграли «Шеффілд Юнайтед», а український за-
хисник Олександр Зінченко залишився у запасі.
 Прем’єр-ліга. 7-й тур. «Вулверхемптон» — «Кріс-
тал Пелас» — 2:0, «Шеффілд Юнайтед» — «Манчестер 
Сіті» — 0:1 (Уолкер, 28), «Бернлі» — «Челсі» — 0:3 (Зієш, 
26; Зума, 63; Вернер, 70), «Ліверпуль» — «Вест Хем» — 2:1 
(Салах, 41 (пен.); Жота, 85 — Форнальс, 10), «Астон Вілла» 
— «Саутгемптон» — 3:4, «Ньюкасл» — «Евертон» — 2:1, 
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 0:1 (Обамейянг, 
69 (пен.)), «Тоттенхем» — «Брайтон» — 2:1.
 Лідери: «Ліверпуль» — 16, «Тоттенхем» — 14, 
«Евертон», «Саутгемптон», «Вулверхемптон» — 13, «Чел-
сі» — 12.
 Бомбардири: Сон Хин Мін («Тоттенхем»), Калверт-
Льюїн («Евертон») — 8.

Іспанія
 Перед матчем ЛЧ проти київського «Динамо» ката-
лонська «Барселона» не змогла перемогти одного з аутсай-
дерів Ла Ліги «Алавеса». Натомість мадридський «Реал» 
реабілітувався у чемпіонаті після невдалого старту в євро-
кубках, розгромивши «Уеску». За «вершкових» уперше за 
понад рік забив Еден Азар, який відновився після черго-
вої травми. Український голкіпер «галактікос» Андрій Лунін 
укотре залишився в запасі.
 Прімера. 8-й тур. «Ейбар» — «Кадіс» — 0:2, «Реал 
Мадрид» — «Уеска» — 4:1 (Азар, 40; Бензема, 45, 90; Валь-
верде, 54 — Феррейро, 75), «Атлетік» — «Севілья» — 2:1, 
«Осасуна» — «Атлетіко» — 1:3 (Будімір, 80 — Ж. Феліш, 
42 (пен.), 70; Торрейра, 89), «Алавес» — «Барселона» — 
1:1 (Ріоха, 31 — Грізманн, 64), «Бетіс» — «Ельче» — 3:1, 
«Сельта» — «Реал Сосьєдад» — 1:4, «Гранада» — «Ле-
ванте» — 1:1, «Валенсія» — «Хетафе» — 2:2.
 Лідери: «Реал Сосьєдад» — 17, «Реал Мадрид» (7 
матчів) — 16, «Атлетіко» (6 матчів), «Кадіс», «Гранада» (7 
матчів) — 14, «Вільярреал» (7 матчів) — 12.
 Бомбардир: Ойарсабаль («Реал Сосьєдад») — 5.

Італія
 Минулий тур італійської першості став зірковим часом 
для двох ветеранів — Кріштіану Роналду та Златана Ібра-
гімовіча. 35-річний португалець у першому ж матчі після 
хвороби на коронавірус відзначився «дублем», а 39-річний 
швед забив ударом через себе та вивів «Мілан» у лідери 
чемпіонату.
 Майже повний матч відіграв за «Аталанту» хавбек на-
ціональної збірної Руслан Маліновський, який відзначився 
другим асистом у сезоні.
 Серія А. 6-й тур. «Кротоне» — «Аталанта» — 1:2 

(Сімі, 41 — Муріель, 26, 38; Маліновський («А» — до 89 
хв., асист), «Інтер» — «Парма» — 2:2, «Болонья» — «Ка-
льярі» — 3:2, «Удінезе» — «Мілан» — 1:2 (Де Пауль, 48 
(пен.) — Кессі, 18; Ібрагімовіч, 83), «Спеція» — «Ювентус» 
— 1:4 (Побега, 32 — Мората, 14; Роналду, 59, 76 (пен.); Ра-
бйо, 67), «Торіно» — «Лаціо» — 3:4, «Наполі» — «Сассуо-
ло» — 0:2, «Рома» — «Фіорентина» — 2:0, «Сампдорія» 
— «Дженоа» — 1:1.
 Лідери: «Мілан» — 16, «Сассуоло» — 14, «Ювен-
тус», «Аталанта», «Наполі» — 12, «Інтер» — 11.
 Бомбардир: Ібрагімовіч («Мілан») — 7.

Німеччина
 Перед візитом до Києва на матч проти «Шахтаря» 
«Боруссія» із Менхенгладбаха мінімально здолала одного 
з претендентів на медалі «РБ Лейпциг». Тим часом лідерс-
тво ділять два гранди: дортмундська «Боруссія» та мюн-
хенська «Баварія». Баварці без головного бомбардира Ро-
берта Левандовського «на класі» перемогли в «Кельна», 
а «джмелі» завдяки «дублю» Хуммельса дотиснули «Ар-
мінію».
 Перша Бундесліга. 6-й тур. «Шальке» — «Штут-
гарт» — 1:1, «Айнтрахт Франкфурт» — «Вердер» — 
1:1, «Армінія» — «Боруссія» (Д) — 0:2 (Хуммельс, 53, 
72), «Аугсбург» — «Майнц» — 3:1, «Кельн» — «Ба-
варія» — 1:2 (Дрекслер, 84 — Мюллер, 13 (пен.); Гнабрі, 
45), «Боруссія» (М) — «РБ Лейпциг» — 1:0 (Х. Вольф, 
60), «Фрайбург» — «Байєр» — 2:4, «Герта» — «Вольфс-
бург» — 1:1.
 Лідери: «Баварія», «Боруссія» (Д) — 15, «РБ Лейп-
циг» — 13, «Байєр» — 12, «Боруссія» (М) — 11, «Аугс-
бург» — 10.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 10.

Франція
 «ПСЖ» на чолі зi своїм лідером Кіліаном Мбаппе про-
довжує громити суперників та відриватись від конкурентів. 
Ще дві команди, які претендують на зону ЛЧ, «Ліон» та 
«Лілль», в очному дербі розписали бойову мирову.
 Ліга 1. 9-й тур. «Ренн» — «Брест» — 2:1, «Нант» — 
«ПСЖ» — 0:3 (Еррера, 47; Мбаппе, 64 (пен.); Сарабія, 89), 
«Сент-Етьєн» — «Монпельє» — 0:1, «Анже» — «Ніцца» 
— 0:3, «Діжон» — «Лор’ян» — 0:0, «Нім» — «Мец» — 
0:1, «Реймс» — «Страсбур» — 2:1, «Монако» — «Бор-
до» — 4:0 (Бен-Єддер, 27 (пен.); Мартиньш, 30; Фолланд, 
32, 58), «Лілль» — «Ліон» — 1:1 (Ж. Бамба, 23 — Челік, 41 
(у свої ворота)).
 Лідери: «ПСЖ» — 21, «Лілль» — 19, «Ренн» — 18, 
«Ніцца» — 17, «Марсель» (8 матчів) — 15,  «Ліон» — 14.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 7. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ
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«Я не просто хочу мати чемпіонський пояс. Моя мета — стати 
абсолютним чемпіоном».

Олександр Усик
український боксер-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Відтоді як Василь Ломачен-
ко втратив усі свої чемпіонсь-
кі пояси у легкому ваговому 
дивізіоні, вся увага вітчизня-
них шанувальників профібоксу 
переключилася на українського 
важковаговика Олександра Уси-
ка, котрий хоч і не володіє на-
разі чемпіонськими трофеями, 
однак переповнений бажанням 
їх здобути.
 Зібравши кілька років тому 
повний комплект поясів у важ-
кому дивізіоні, тепер Сашко 
прагне стати кращим із кра-
щих у найпрестижнішій бок-
серській когорті. «Я не просто 
хочу мати чемпіонський пояс. 
Моя мета — стати абсолютним 
чемпіоном», — заявив Усик піс-

ля того, як минулого «уїк-енду» 
вдало пройшов бойове хрещен-
ня у протистоянні зі справж-
нім мастодонтом суперважкого 
дивізіону, 36-річним Дереком 
Чісорою.
 Свого часу Чісора, як і його 
нинішній наставник Девід Хей, 
уже боксував з представником 
українського боксу. Після не-
вдалого побачення у 2012 році 
з Віталієм Кличком уже знач-
но досвідченіший Дерек обіцяв 
розібратися з Усиком.
 «Вісім місяців я готувався до 
бою і нокаутував усіх своїх спа-
ринг-партнерів. Те саме буде й 
з Усиком. Він відчує всю силу 
моїх ударів», — наголошував 
перед боєм Чісора. Його опонен-
ту й справді було нелегко. Біль-
ше сотні ударів британця при-

йняв на себе український важ-
коваговик, утім жоден із них не 
змусив похитнутися Усика.
 «Чісора — великий, жорс-
ткий боєць, який володіє по-
тужним ударом. У чомусь він 
трохи звір. Але після свого пер-
шого тесту в супертяжах я по-
чуваюся добре», — про свій стан 
та самопочуття розповів Саш-
ко.
 Переважаючи важчого за 
себе суперника в рухливості, ук-
раїнець, зрештою, перевершив 
опонента за кількістю влучних 
ударів. І хоча в підсумкових за-
писках суддів побачити тоталь-
ної переваги Усика не вдалося, 
все ж їхнє рішення про перемо-
гу українця було одноголосне — 
117-112, 115-113, 115-113. 
 Вийшло так, що після 

офіційного дебюту в супертяж-
ках, який відбувся у жовтні 
2019 року, Усик більше року не 
мав боксерської практики. Че-
рез коронавірус його зустріч з 
Чісорою кілька разів опиняла-
ся під загрозою зриву. Утім, хоч 
і без глядачів, але минулої субо-
ти в Лондоні українець нарешті 
вийшов у ринг проти справжньо-
го суперважковаговика. За сло-
вами Усика, його суперник про-
вів доволі брудний бій. На що Чі-
сора відповів, що у суперважко-
му дивізіоні потрібно битися, а 
не боксувати.
 Утім, як і раніше, Олександр 
продовжує брати гору над опо-
нентами за рахунок кількості, а 
не якості ударів. Окремі експер-
ти наголошують, що його уда-
рам усе ще не вистачає міці.
 Однак цей факт не зупиняє 
Усика, і після перемоги над Чі-
сорою він знову нагадав чемпіо-
ну світу за версією WBO Ентоні 
Джошуа, що є обов’язковим 
претендентом на пояс цієї ор-
ганізації. Водночас британсь-
кий промоутер Едді Хірн, який 
веде справи як Джошуа, так 
і Усика, наголошує, що зуст-
річ його підопічних можлива 
за умови, коли йому не вдасть-
ся домовитися про об’єднавчий 
бій за звання абсолютного чем-
піона між Джошуа та Фьюрі. ■

БОКС

Знайомство в тестовому режимі
Олександр Усик успішно пройшов перше випробування справжнім боксером-суперважковаговиком

■

Дереку Чісорі не раз довелося відчути на собі важкість ударів Усика.
Фото з сайта cbssports.com.

❙
❙

Після переходу з важкого дивізіону дуелі зі справжніми 
супертяжами Усику даються непросто.

❙
❙

Усик назвав зустріч 
з 36-річним Дереком 
Чісорою першим справжнім 
тестом у супертяжкому дивізіоні.
Фото з сайта boxingscene.com.

❙
❙
❙
❙
❙

Олександр Усик святкує перемогу над досвідченим Чісорою.❙

Хокей
 Чемпіонат України.  Регулярний 
сезон. «Дніпро» — «Кременчук» — 1:3, 
«Донбас» — «Білий барс» — 9:0, «Маріу-
поль» — «Крижані вовки» — 3:1, «Маріу-
поль» — «Кременчук» — 1:6, «Дніпро» 
— «Сокол» — 4:7, «Донбас» — «Крижані 
вовки» — 9:2.
 Турнірне становище: «Донбас» — 6 
(3 матчі), «Кременчук» — 4 (3), «Сокіл» — 
4 (2), «Дніпро», «Маріуполь» — 2 (3), «Бі-
лий барс», «Крижані вовки» — 0 (2), «Кра-
маторськ» — 0 (0).

Баскетбол
 Чемпіонат України. Суперліга. Чо-
ловіки. «Харківські соколи» — «Хімік» 
— 78:85, «Прометей» — «Київ-Баскет» 
— 71:81, «Запоріжжя» — «Тернопіль» — 
74:81, «Дніпро» — «Одеса» — 84:72, «Буді-
вельник» — «Черкаські мавпи» — 73:68.
 Турнірне становище: «Київ-Баскет» 
— 8 перемог/0 поразок, «Тернопіль» — 5/3, 
«Запоріжжя», «Прометей» — 5/2, «Дніпро» 
— 5/1, «Одеса», «Хімік» — 2/5, «Харківсь-
кі соколи», «Будівельник» — 2/4, «Черкась-
кі мавпи» — 0/7, «Миколаїв» — 1/4.

«Формула-1»
 Зробивши на етапі в італійській Імолі пе-
реможний «дубль», «Мерседес» достроково 
— за чотири етапи до фінішу чемпіонату сві-
ту — став переможцем Кубка конструкторів. 
При цьому перший пілот «Мерса» Льюїс 
Хемілтон на автодромі Енцо та Діно Феррарі 
відсвяткував свою дев’яту перемогу в сезоні 
й таким чином упритул підійшов до свого 
чергового чемпіонського титулу. Відтак уже 
в наступній гонці Хемілтон може оформити 
сьоме за ліком чемпіонство. ■

ХРОНІКА■
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 Директор банку запитує бухгал-
тера, який прийшов влаштовуватися 
на роботу:
 — Скільки часу ви пропрацюва-
ли на останньому місці роботи?
 — Чотири роки.
 — А чому звільнилися?
 — Амністію оголосили.

* * *
 Рабинович продає на базарі ка-
вуни. На цiннику написано: «Один ка-
вун — 3 гривнi, три кавуни — 10 гри-

вень». Підходить чоловiк і купує кавун 
за три гривнi, потім iще один кавун та-
кож за три гривнi, потім iще один. На 
прощання радісно каже Рабиновичу:
 — Дивись, я купив три кавуни, а 
заплатив лише 9 гривень! Не вмієш 
ти торгувати!
 Рабинович дивиться йому 
вслід:
 — І ось так завжди — беруть 
по три кавуни замість одного, а потім 
учать мене комерції.

Газова бульбашка
Російський «Газпром» не зміг вчасно завершити жоден зi своїх «обхідних» газотранспортних проєктів 
в обхід України і Європи

По горизонталі:
 1. Найдорожчі у світі прянощі. 
4. Вищий виборний магістрат у 

Стародавньому Римі. 9. Скруче-
ний рулетом рис з іншими інгредієн-

тами як частина суші. 10. Київський 
князь, останній із династії Києвичів. 
11. Неприємна ситуація, в яку регу-
лярно потрапляють наші політики. 
13. Широка проїзна дорога. 14. Не-
пряме прохання. 15. Річка, на якій у 
1223 році відбувся бій між русько-
половецькими силами і монгольсь-
ким військом, який відкрив монго-
лам дорогу на Русь. 16. Театраль-
ний колектив. 20. Те, що кидають 
у воду, щоб приховати злочин. 22. 
Ім’я біблійного героя, який допоміг 
Ісусу Христу нести хрест на Голго-
фу. 23. «П’ятий ...» — фантастич-
ний фільм Люка Бессона з Мілою 
Йовович у головній ролі. 24. Зерно-
бобова культура, «турецький горох». 
26. Нестримний гнів; лють. 27. Пере-
будова в домі чи квартирі, яку мож-
на почати, але неможливо закінчити. 
28. Літня жінка в Іспанії і деяких ін-
ших країнах, яка стежить за поведін-
кою та моральністю молодої жінки-
дворянки.
 По вертикалі:
 1. Копчена риба в олії, з якої ви-
ходять смачні бутерброди. 2. Забо-
ронений прийом у спорті, поперед-
ження. 3. Стан надзвичайного нерво-
вого збудження, коли людина не тя-
мить, що робить. 5. У давньогрецькій 
міфології — найстарший із Титанів, 
що уособлював Світову Ріку. 6. Кон-

ституційний орган, який Президент 
намагається ліквідувати. 7. Нитки, 
що імітують золото чи срібло, тка-
нина із таких ниток. 8. Гуцульська 
страва із кукурудзяної каші. 11. Лін-
за в окулярах. 12. Мінерал темно-
синьо го кольору, з якого виготовля-
ють різні прикраси. 17. Пристрій для 
копіювання документів у комп’ютер. 
18. Етнографічна група українців, 
які здавна жили в Карпатах на обох 
схилах Східних Бескидів. 19. Євро-
пейська країна на острові. 21. Дав-
ня назва міста Трої, що згадується в 
«Одіссеї» Гомера. 22. «Отож хвала 
вам! Бережіть .... І чемно попередить 
вас дозвольте: якщо мене ви й зігне-
те в дугу, то ця дуга, напевно, буде 
вольтова» (Ліна Костенко). 25. Кіт із 
мультика, над яким знущається ми-
шеня. 26. Ім’я актора, зірки фільмів 
«Агент 007» та «Ім’я троянди», який 
помер на 91-му році життя. ■

Кросворд №104
від 28 жовтня

Дара ГАВАРРА

 Звістка про смерть 90-річного 
«агента 007» стала шоком для бага-
тьох. Здавалося, цей брутальний, з 
іронічною посмішкою джентльмен, 
як міцний горішок, буде з нами за-
вжди, адже його екранний герой міг 
здолати будь-які перепони на шляху 
до мети. На жаль, вік і важка хворо-
ба стали нездоланною перешкодою 
навіть для супермена Шона Коннері. 
За словами сина, він відійшов тихо, 
уві сні. 
 Останні роки найкращий з усіх 
«версій» «Джеймс Бонд» жив на Ба-
гамських островах, грав у гольф і на-
солоджувався забезпеченою і спокій-
ною старістю. Проте світанок життя 
оскароносного актора не був таким 
світлим і безхмарним. Народився 
Шон в Единбурзі — столиці Шотлан-
дії, яку він любив усе своє життя і був 
відданий її інтересам, — у бідній сім’ї 
робітника і прибиральниці, тож змал-
ку знав злидні й нестачу найнеобхідні-
шого. У 13 років довелося кинути нав-
чання у школі й піти працювати, щоб 
хоч якось допомагати сім’ї. Згодом пі-
шов служити на флот, але через про-

блеми зі шлунком довелося по-
кинути службу, на згадку про 
яку в нього залишилося два та-
туювання — «Шотландія на-
завжди» і «Мама і тато». По по-
верненні додому довелося від-
стоювати не лише своє майно, 
а й честь — місцеві бандюки 
хотіли зірвати з хлопця паль-
то, на що той дав достойну 
відсіч, що згодом не раз де-
монстрував в образі свого 
головного кінематографіч-
ного героя. Шону Коннері 
пророкували велике май-
бутнє у футболі, де він на-
віть грав за «Манчестер 
юнайтед», та найбіль-
шою любов’ю його жит-
тя стало кіно. Талант і 
відданість справі зірки 
були відзначені не лише 
кінематографічними на-
городами — у 2000 році ко-
ролева Англії Єлизавета ІІ пос-
вятила його в лицарі. Для нас 
же, глядачів, Шон Коннері на-
завжди залишиться еталоном 
мужності, честі й гідності. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Вихідними пройшло чи не наймасові-
ше свято США та Західної Європи — Хел-
ловін. Проте новий спалах ковіду вніс свої 
корективи у саме святкування. Так, ходін-
ня від хати до хати діток у святкових кар-
навальних костюмах із «вимогами» trick or 
treat (тобто «солодощі або смерть») є небез-
печним з огляду на можливість інфікуван-
ня вірусом, та й традиційні веселі вечірки з 
перевдяганням також опинилися під забо-
роною. Але ж саме свято ніхто не відміняв, 
тож у США не відмовилися від прикрашання 
будинків і дворів цікавими й оригінальними 
«страшними» декораціями, а в Лас-Вегасі 
і взагалі «винайшли» оригінальний спосіб, 
як і традицію зберегти, і не наразити людей 
на небезпечну хворобу. Так, гостям тамтеш-
нього парку розваг запропонували відвідати 

«Дім жахів», де в демонічних декораціях їх 
зустрічали привиди та інші герої так званих 
культових «лякалок». Ідея полягала в тому, 
що, на відміну від звичайних кімнат страху, 
відвідувачі змогли потрапити туди тільки на 
авто, та й то лише за попереднім записом, 
тож контакти були мінімізовані.
 Нагадаємо, свято Хелловін проходить 
від кельтського свята Самайн, яке було за-
вершенням річного циклу та початком ново-
го. У цей день, за легендою, зустрічалися 

царства живих та мертвих, тож кельти одя-
галися в різні костюми, аби обдурити злих 
демонів. Із поширенням міграції свято «пе-
ребралося» через океан у США, куди тради-
ції його святкування завезли британці та ір-
ландці. Найбільшого поширення свято набу-
ло після 30-х років минулого сторіччя. Тра-
диція пригощання дітей гостинцями набула 
такого поширення, що лише за минулий рік 
у США було продано до Хелловіну солодо-
щів на майже три мільярди доларів! ■

ЗЕМЛЯ ПУХОМ...

З Шотландією в серці
Найкращий Джеймс Бонд — Шон Коннері — 
відійшов у вічність

■

Шон Коннері.❙

РОЗВАГИ

Гостинці або смерть!
Хелловін у нових, «ковідних», традиціях

■

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №106■

4 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Уночi та вран-
цi можливий туман. Вiтер пiвденний, 3-5 м/с. Температура 
вночi +5...+7, удень +8...+10.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi +6...+8, удень +10...+12. Яремче: вночi 
+5...+7, удень +11...+13. Мiжгiр’я: вночi +4...+6, удень 
+12...+14. Рахiв: уночi +5...+7, удень +13...+15.
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