
В Україні стартували 

навчання «Сі Бриз-2021», у 

яких беруть участь 27 держав 

iз п’яти континентів світу 
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стор. 4»

80 років тому 

українці відновили 

свою державність

стор. 15»

Ломаченко 

повернувся на 

ринг упевненою 

перемогою та очікує 

на реванш із 

Теофімо Лопесом

Знову надійне плече

стор. 6»

Чорне море має 
бути безпечним 

l

стор. 2, 5»

Всупереч 
Сталіну і Гітлеру

Непрофесіоналізм, відсутність послідовної української політики та ганебні дії на шкоду національним інтересам ведуть Зеленського до плачевного фіналу. 
Фото з сайту bigkyiv.com.ua.

❙
❙

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,930 грн 

1 € = 33,886 грн

1 рос. руб. = 0,372 грн

Імпічмент! 
Відставка! Суд!
Активісти оголосили Зеленському підозру в держзраді
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«Ми думали, що крот, який працює на РФ, — це Єрмак, а це виявився особисто 
Зеленський. ...Це тягне на державну зраду. Чи він хотів підіграти Путіну та 
Лукашенку, щоб принести мир, чи ще для якоїсь божевільної ідеї — байдуже». Семен Кабакаєв

активіст

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРОТЕСТ

Імпічмент! 
Відставка! 
Суд!
Активісти оголосили 
Зеленському підозру в 
держзраді
Тарас ЗДОРОВИЛО

 У день річниці Конституції, ввечері 28 
червня, під стінами офісу президента у Києві 
люди зібралися на акцію протесту, на якій 
Володимиру Зеленському було оголошено 
підозру в держзраді. У такий спосіб активіс-
ти нагадали про справу «вагнерівців», про 
яку широкий загал в Україні вже дещо при-
забув, а вона знову постала на порядку ден-
ному.
 «Володимир Зеленський iз гордістю 
зізнався, що злив секретну інформацію про 
перебування російських військових злочин-
ців (т.зв. «вагнерівців») тирану і єдиному 
відкритому геополітичному союзнику Путі-
на у Європі — Олександру Лукашенку. Зе-
ленський зрадив державні інтереси Украї-
ни», — заявляють організатори акції.
 Серед присутніх на акції були колиш-
ній голова Луганської обласної військово-
цивільної адміністрації, волонтер Георгій 
Тука, перекладач, дипломат Дмитро Чекал-
кін, волонтерка, військова Маруся Звіробій, 
режисер Володимир Тихий. На акцію також 
прийшов батько військового Ярослава Жу-
равля, який загинув минулого року. Його 
виступу передувало скандування «Герої не 
вмирають!».
 В учасників акції, які прийшли з прапо-
рами різних політичних організацій («Пра-
вий сектор», «Рух опору капітуляції», «Де-
мократична сокира»), були плакати з напи-
сами «Єрмака у Сибір», «Зелю геть!», «Ім-
пічмент! Відставка! Суд!», «Державну зраду 
не пробачимо».
 Учасників зібрання обурило нещодавнє 
інтерв’ю президента каналу «1+1», де він 
розкрив деталі спецоперації із затриман-
ням «вагнерівців», яку в ОП раніше запе-
речували. Зокрема, він заявив, що історія з 
затриманням «вагнерівців» у Мінську вліт-
ку 2020 року не була операцією України, а 
що це була ідея інших країн. Володимир Зе-
ленський також сказав, що просив прези-
дента Білорусі Олександра Лукашенка ви-
дати затриманих «вагнерівців».
 Фоліант «Підозра» про держзраду, яку 
під час заходу активісти зачитали, була дов-
жиною у 1,69 м. Підписати її мали змогу всі 
бажаючі.
 Нагадаємо коротко: 29 липня 2020 року 
білоруські силовики заявили про затри-
мання 33 бойовиків підконтрольної Крем-
лю неофіційної приватної військової ком-
панії Вагнера. Через кілька днів, 2 серпня, 
прокуратура Білорусі обрала їм запобіж-
ний захід у вигляді арешту. У Мінську за-
явили, що метою бійців ПВК була дестабілі-
зація ситуації в країні перед президентсь-
кими виборами. Частина затриманих во-
ювала на Донбасі на боці «ДНР» і «ЛНР». 
Усупереч клопотанням України про їх екс-
традицію Білорусь віддала найманців РФ. 
Президент України Володимир Зеленсь-
кий назвав таке рішення несправедливим 
і таким, що не відповідає «дружнім між-
державним відносинам». ■
  
 Продовження теми читайте на 5-й стор.

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачений студентський квиток КВ 
12202614, виданий на iм’я Коваленко Нелi 
Сергiївни, студентки Київського фахового 
коледжу будiвництва, архiтектури та управ-
лiння, групи БО-31, вважати недiйсним.

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті, комусь може здавати-
ся, настало майже «затишшя», бо 
окупанти 28 червня «лише» двічі по-
рушили режим припинення вогню, 
поблизу Водяного, що на Приазов’ї, 
та Новотошківського. Ворог відкри-
вав вогонь з автоматичних станко-
вих і підствольних гранатометів, а 
також стрілецької зброї.
 Утім і цих «нечисельних» об-
стрілів виявилося достатньо, аби 
важко поранити одного з українсь-
ких захисників: боєць отримав ку-
льове поранення. Воїну оперативно 
надали домедичну допомогу та ева-
куювали до лікувального закладу. 
Стан здоров’я пораненого — важ-
кий. 
 Використовуючи координацій-
ний механізм, Українська сторона 
Спільного центру з контролю та ко-
ординації питань припинення вогню 
та стабілізації лінії розмежування 
оперативно реагувала на порушен-
ня через Спеціальну моніторингову 
місію ОБСЄ.
 Станом на 7-му годину ранку 29 

червня з боку російсько-окупацій-
них військ зафіксоване одне пору-
шення режиму припинення вогню. 
Біля Невельського ворог вів вогонь 
iз мінометів 120-го калібру. Наразі 
ситуація в районі проведення опе-
рації Об’єднаних сил повністю кон-
трольована українськими військо-
вими.
 Додамо, що у районі проведен-
ня операції Об’єднаних сил вико-
нують завдання й інші складові сил 
оборони. Впродовж доби підрозділи 
поліції зведених загонів перевіри-
ли 4 тис. 276 транспортних засобів, 
5 тис. 41 особи, з яких 4 тис. 865 по 
Інформаційному центру. До тери-
торіального підрозділу на причет-
ність до збройних формувань Росій-
ської Федерації та її найманців до-
ставили одну особу. Виявлено 52 ад-
міністративнi правопорушення. За 
вказаний період поліцейськi розк-
рили 15 злочинів.
 Через контрольний пункт в’їзду-
виїзду «Станиця Луганська» у по-
неділок 28 червня на тимчасово 
окуповану територію України про-
слідувало 986 осіб, на підконтроль-

ну Україні територію прибуло 2 тис. 
2 особи. Через контрольний пункт 
в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» — 219 
і 281, відповідно.
 Тим часом свободу пересування 
місії ОБСЄ на вихідних обмежували 
на блокпосту збройних формувань 
РФ на півдні окупованої Донеччи-
ни та на залізничній станції на кор-
доні з Росією на окупованій частині 
Луганської області. «26 червня на 
блокпосту збройних формувань поб-
лизу н. п. Заїченко (непідконтроль-
ний урядові, 93 км на південь від 
Донецька) один вочевидь озброєний 
член збройних формувань не пропус-
тив спостерігачів далі на захід у на-
прямку н. п. Пікузи (колишнє Ко-
мінтернове; непідконтрольний уря-
дові, 92 км на південь від Донецька) 
та на південь у бік н. п. Саханка (не-
підконтрольний урядові, 97 км на 
південь від Донецька) з міркувань 
«безпеки СММ», — йдеться у звіті.
 Крім того, того ж дня на заліз-
ничній станції «Червона Могила» 
у Вознесенівці (кол. Червонопарти-
занськ; непідконтрольний урядові, 
65 км на південний схід від Лугансь-
ка) двоє озброєних бойовиків росій-
ських окупаційних сил сказали ко-
манді Місії покинути той район, мо-
тивувавши це «відсутністю дозволу 
від командирів».
 Нагадаємо, у другому півріч-
чі 2020 року 93% усіх перешкод у 
роботі Спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ на сході України стали-
ся у тимчасово окупованих окремих 
районах Донецької та Луганської об-
ластей. Упродовж періоду з 1 січня 
по 20 березня 2021 року також 93% 
усіх випадків перешкоджань у пере-
суванні Місії відбулися на території 
ОРДЛО. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

  Володимир Зеленський 
не проти того, аби один iз 
харківських проспектів і 
далі носив ім’я маршала 
Жукова. Про це він пові-
домив у програмі телека-
налу «1+1», розглядаю-
чи варіанти примирення 
між собою українців, які 
шанують різних в ідейно-
му сенсі героїв. «Не треба 
робити з усього цього полі-
тичне питання, — вважає 
«кварталівець», якому ви-
пало значною мірою через 
маніпулятивність підмі-
ни образу реального кан-
дидата телевізійним стати 
президентом держави Ук-
раїна. —  Не робити вели-
кі висновки саме зараз. Це 
еволюційний процес. Всі 
імена, які залишаться в 
історії, вони залишаться. 
Якісь імена будуть точно 
стерті».
 Що ж стосується кон-
кретно персони марша-
ла Жукова, жорстокість і 
непрофесійність якого за-
брала життя мільйонів ра-
дянських військових, то 
глава держави сказав на-
ступне: «Я вважаю, що це 
рішення місцеве. Молоде 
покоління Харкова вже не 
пам’ятає, що пов’язано з 
Жуковим: де там позитив, 
а де там негатив. Для лю-
дей зрілих, дорослих, ба-
бусь він був маршалом пе-
ремоги. Ну хай буде там ця 
вулиця. Треба, аби прой-
шов час». 
 Як «УМ» повідомля-
ла, харківська «жукініа-
на» триває вже кілька 
років поспіль. За цей час 
назву згаданого проспек-

ту перейменовували три-
чі. Останній раз проспек-
ту Петра Григоренка по-
вернули стару назву у 
травні цього року завдяки 
тому, що юристи міськра-
ди знайшли правову і, за 
великим рахунком, фор-
мальну причину відмі-
нити відповідне рішення 
Харківської облдержад-
міністрації. 
 Водночас необхідність 
топонімічних змін уже 
давно обґрунтували фахів-
ці Інституту національної 
пам’яті. «Тут немає ніякої 
колізії, — прокоментував 
ситуацію юрист закладу 
Сергій Рябенко. — Різно-
го роду винятки не можна 
застосувати до даної ситу-
ації. Згідно з законом про 
декомунізацію (пп. «ґ» п.4 
ч. 1 ст. 1), символікою ко-
муністичного режиму є, 
в тому числі, пам’ятники 
особам, які обіймали 
керівні посади. Жуков 
був першим заступником 
наркома оборони СРСР 
у 1942-44 роках i мініст-
ром оборони СРСР у 1955-
57 роках, а отже, обіймав 
керівні посади у вищих ор-
ганах влади СРСР. Тому 
його пам’ятник є символі-
кою комуністичного то-
талітарного режиму. За-
кон (п.6 ст. 7) вимагає де-

монтувати такі об’єкти. А 
виняток щодо діячів на-
уки і культури, очевидно, 
до Жукова не має ніякого 
стосунку».
 Одіозна харківська 
«жу кініана», найвірогід-
ніше, триватиме й далі, 
ставши однією з найга-
рячіших тем осінніх ви-
борів  мера. Теперішній 
секретар міськради Ігор 
Терехов, який уже повідо-
мив про свою участь у пе-

регонах, завірив вибор-
ців у тому, що пам’ятник 
маршалу і далі стоятиме в 
місті. Причому на проспек-
ті, який носить його ім’я. 
Така заява, в принципі, ні-
кого не здивувала, оскіль-
ки наступник Геннадія 
Кернеса може розрахову-
вати здебільшого на голо-
си проросійського електо-
рату, який відверто нос-
тальгує за радянським пе-
ріодом. ■

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Адвокат маршала-«м’ясника»
Глава держави, всупереч закону, вважає, що долю назви 
проспекту Жукова повинні вирішувати харків’яни

■

Володимир Зеленський підігрує «руському міру».❙

НА ФРОНТІ 

Спостерігачів далі 
не пропустили 
Бойовики продовжують перешкоджати роботі 
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

■
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Тотальна 
експропріація
Припинивши співпрацю 
з Міжнародним валютним фондом, 
влада у пошуках шляхів наповнення 
держбюджету вирішила дотиснути 
український бізнес
Наталя НАПАДОВСЬКА

 Міністр фінансів Сергій Марченко в останньому інтерв’ю 
«Форбс» припустив оптимізацію витрат у разі, якщо Украї-
на не отримає другий транш МВФ. А от коли Україна змо-
же розраховувати на другий транш за програмою stand-by 
— міністр не відповів. Фактично співробітництво України з 
Фондом закінчилося в середині лютого. Глава представниц-
тва МВФ в Україні Йоста Люнгман тоді заявив про необхід-
ність більшого прогресу з боку України. На думку ексміні-
стра фінансів Олександра Данилюка, «другого траншу МВФ 
за програмою stand-by більше не буде. Переговори про нову 
програму будуть, коли «припече». Судячи з усього «припе-
че» не раніше 2022 року, адже нинішній рік Україна «про-
скочить» завдяки додатковій емісії у $2,7 млрд від МВФ у 
рамках допомоги з ковідом. Плюс запозичення за ОВДП. 
 Однак у словах урядовців прозвучало щось, що змусило 
бізнес та аналітиків насторожитися. «За негативного роз-
витку подій будемо реагувати, в тому числі шляхом оптимі-
зації витрат», — заявив Сергій Марченко. І уряд почав ви-
гадувати, де б знайти гроші, не чекаючи, коли «припече». 
Адже Держ стат повідомив, що в першому кварталі 2021 року 
реальний ВВП зменшився на 2,2% у порівнянні з першим 
кварталом 2020 року. (Раніше падіння оцінювалося у 2%). 
 Аналітики правильно вважають, що через відсутність 
програми з МВФ тиск посилюватиметься не на олігархічний 
бізнес, а на середній: занадто явні натяки на підвищення та-
рифів лунають уже з осені, а порушення з відшкодуванням 
ПДВ стають масовими і регулярними. 
 Проте найсуттєвiшим реверсом в економічній політиці 
уряду виявився законопроєкт №5600 про внесення змін до По-
даткового кодексу України та деяких законодавчих актів Ук-
раїни щодо забезпечення збалансованості бюджетних надхо-
джень, який було запропоновано парламенту 2 червня. Та вже 
24 червня, скоротивши наполовину термін подання до нього 
пропозицій і поправок, профільний фінансовий комітет про-
голосував за рекомендацію прийняти цей документ у першо-
му читанні. У ньому міститься багато механізмів з боку подат-
кової, від яких уже давно, здавалося б, відмовилися. 
 Своє негативне ставлення до законопроєкту висловили 
сільгоспвиробники та Європейська бізнес асоціація (ЄБА). 
«Ресурсний» законопроєкт №5600, із прийняттям якого 
уряд розраховує на вилучення з бізнесу додаткових 50 млрд 
грн, не залишив байдужим жодну асоціацію, жодну галузь. 
Він пропонує, зокрема,  підвищення рентних  платежів, вве-
дення акцизу на «зелену» електроенергію,  зміни в оподат-
куванні операцій з нерухомістю, право ДПС стягувати по-
датковий борг з рахунків боржника без рішення суду тощо. 
Але найбільше цей документ у разі прийняття торкнеться 
державних підприємств : Кабмін ініціював зобов’язати де-
ржавні компанії, у статутному капіталі яких понад 50% ак-
цій належить державі, погоджувати обсяги витрат на фор-
мування резервів під сумнівні борги контрагентів. Нові нор-
ми закону заборонять включати до розрахунку резерву суми 
поточної дебіторської заборгованості зi строком виникнення 
до півтора року. 
 Умовно кажучи, Кабмін вирішив боротися з міжнародни-
ми стандартами бухгалтерського обліку в частині проблем-
ної заборгованості політичними прийомами. Згадаймо одну 
з найгучніших історій у травні: звільнення керівника Нафто-
газу Андрія Коболєва. Група «Нафтогаз» у 2020 році зафік-
сувала збиток у 19 млрд грн. При цьому в Нафтогазі поясни-
ли, що «нарахування резервів на сумнівні борги за газ, які 
не погашають контрагенти компанії — теплокомуненерго та 
регіональні збути, склали рекордні 42 млрд грн». Звісно, На-
фтогаз, сформувавши необхідні резерви через суди, рано чи 
пізно «вибив» би заборгованість із боржників. Та уряду гро-
ші, тобто дивіденди від Нафтогазу, були необхідні негайно. 
Коболєва було звільнено, а формулу «успішного» керування 
держресурсами знайдено. В законопроєкті №5600 передба-
чається, що державним підприємствам буде заборонено без 
узгодження (читай — табу) формувати резерви під проблем-
ну заборгованість і, відповідно, зменшувати фінансовий ре-
зультат до оподаткування. Зміна правил формування резер-
вів державними компаніями може призвести до непередба-
чуваних наслідків і передусім у банківській сфері.
 Схвалена Кабміном Бюджетна декларація на 2022—2024 
роки передбачає, що обсяг надходжень до держбюджету від 
дивідендів і частини прибутку держкомпаній у 2022 році 
складе 45,6 млрд грн (у 2023 році — 47,04 млрд грн, у 2024 
році — 37,2 млрд грн). До речі, левову частку із запланова-
них у 2021 році 28,8 млрд грн надходжень уже сплатив де-
ржавний Приватбанк — 19,4 млрд грн. ■

■Надія ВІРЕНКО

 Україна повинна повністю за-
крити кордон з Росією – таким 
переконанням поділився міський 
голова Тернополя Сергій Надал 
на своїй офіційній сторінці у фейс-
буцi. «Якщо раніше Росія була 
джерелом військової та інформа-
ційної загрози, то сьогодні це ще 
й осередок найнебезпечнішої му-
тації коронавірусу, — написав 
він, — тож Україна повинна дія-
ти швидко. Тодi як епідемічна си-
туація у Європі здебільшого ста-
білізувалася, в Росії набуває не-
контрольованого масштабу най-
заразніша форма коронавірусу 
«Дельта». За даними преси, «Де-
льтою» уражені до 90% хворих на 
ковід жителів Москви й інших ве-
ликих міст. При цьому темп рос-
ту нових випадків у РФ — один 
із найвищих у світі. Нова хвиля 
захворювання в Україні може по-
чатися через сусідство з Росією. 
Запропоновані урядом додаткові 
тести на кордоні не допоможуть. 
Кордон між Україною та Росією 
має бути закритий для всіх видів 
сполучення і для переміщення 
всіх подорожуючих...» 
 Водночас Сергій Надал згод-
ний, що Україна не може не пус-
тити на свою територію власних 
громадян. Тож вважає, що для 
власників українських паспор-
тів має бути запроваджена систе-
ма жорсткого карантину за при-
кладом Австралії і Канади. А само-
ізоляція повинна відбуватися під 
наглядом — 14-денний карантин 
в ізольованих стаціонарних за-

кладах за власний рахунок. «Що 
ж стосується допуску на українсь-
ку землю громадян Росії та інших 
подорожуючих iз російської те-
риторії, то тут жодних виняткiв! 
Лише повна заборона на в’їзд в 
Україну до завершення пандемії», 
— категорично завершує свій пост 
очільник Тернополя.
 Треба сказати, що у тернопіль-
ської влади (втім це стосується 
всіх західних областей) є й особ-
лива підстава непокоїтися. Бо, 
хоч як це ганебно в ситуації кіль-
карічної війни з сусідкою-агре-
соркою, а жителі області досі про-
довжують їздити туди на заробіт-
ки, хоч уже й не так масово, як 
колись. А нещодавно, до слова, 
у Тернополі трапився інцидент, 
який серйозно підірвав довіру до 
різних довідок про відсутність 
Covid-19. Правоохоронними ор-
ганами було викрито чотирьох 
тернополян, які на замовлення 
громадян, туристичних агенцій 
i візових центрів із різних облас-
тей України виготовляли підроб-
лені довідки, начебто видані лі-
цензованим медичним закладом 
(кваліфікація порушення закону 
— ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 Кримі-

нального кодексу України).
 За версією слідства, як пові-
домляє центр зв’язків iз громадсь-
кістю Національної поліції облас-
ті, двоє мешканців Тернополя під 
прикриттям «візового центру», 
що надає послуги з працевлашту-
вання громадян України за кор-
доном, організували прибуткову 
схему з виготовлення та реаліза-
ції підроблених документів про 
результати ПЛР-тестування. До 
цього процесу вони залучили ще 
двох спільників. Вартість одного 
підробленого документа колива-
лась у межах від 200 до 500 гри-
вень. Фальсифіковані довідки ви-
користовували приватнi особи для 
безперешкодного перетину кордо-
ну іноземних держав. Оскільки 
«документи» передавали їм без 
проведення жодних медичних об-
стежень, інфіковані громадяни 
мали змогу уникнути карантин-
них заходів iз протидії поширен-
ню пандемії. Під час проведення 
обшуків за адресами проживання 
зловмисників i за місцями вчи-
нення незаконної діяльності ви-
лучено десятки готових підробок, 
численні бланки та засоби виго-
товлення фальшивок. ■

НЕБЕЗПЕКА

Закрити кордон!
Тернопільський міський голова – за повну 
ізоляцію від Росії

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Понад сотня захисників Ук-
раїни, які зазнали травм у росій-
сько-українській війні, взяли 
участь у цих спортивних змаган-
нях. 
 Уперше національні змаган-
ня проходили за межами столи-
ці. Першість герої війни виборю-
вали в дев’яти дисциплінах — бі-
гові на 100, 400 та 1 500 метрів, 
штовханні ядра, метанні диску, 
стрибках у довжину, жимі ле-
жачи, веслування на тренаже-
рах та у велоспорті.  Серед учас-
ників були представники Київсь-
кої, Львівської, Дніпропетровсь-
кої,  Чернігівської, Рівненської, 
Хмельницької, Миколаївської, 

Волинської, Житомирської, 
Кіровоградської, Одеської, Хер-
сонської, Чернівецької, Сумсь-
кої, Харківської, Івано-Фран-
ківської, Донецької, Вінниць-
кої, Запорізької та Полтавської 
областей. А Черкаський регіон 
представляли 18 ветеранів із Чи-
гирина, Канева, Жашкова та без-
посередньо з обласного центру.
 «Ми популяризуємо спорт як 
ефективний спосіб фізичної ре-
абілітації ветеранів війни. Вони 
знову змагалися, знову захища-
ли честь свого мундиру, тільки 
вже на спортивному полі», — за-
значає координаторка Ігор Не-
скорених Оксана Горбач. І додає, 
що повернення вправності тіла 
є дуже важливим для ветеранів. 

Водночас, це спосіб формування 
спільнот iз ветеранів i членів їх-
нiх родин для соціалізації в мир-
ному житті. І те, що вдалося виї-
хати в регіони, унікальним чином 
поєднує ці дві ідеї — одночасно зі 
спортивною складовою це ще й 
соціальний захід для поранених 
бійців, їхніх сімей i друзів.
   «Для нашого міста — вели-
ка честь приймати таку важли-
ву спортивну подію — змаган-
ня патріотів, які поклали своє 
здоров’я заради мирного неба в 
нашій країні. Їхня міць, яку ге-
рої проявляли і під час змагань, і 
на фронті, заслуговує на безмеж-
ну повагу», — підсумовує чер-
каський міський голова Анатолій 
Бондаренко. ■

Ігри Нескорених у Черкасах.
Фото надане пресслужбою Черкаської міської ради.

❙
❙

СИЛА ДУХУ

Першість героїв
У Черкасах вперше пройшли Ігри Нескорених

■
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Тарас ПРОЦЕВ’ЯТ, 
народний депутат України II скликання, 
кандидат історичних наук

Пакт Молотова—Ріббентропа (Сталіна—
Гітлера) та таємний протокол до нього, 
підписаний 23 серпня 1939 року в при-
сутності Сталіна, вистелили дорогу до 
початку Другої світової війни. Таємним 
протоколом до пакту розділено Європу 
на сфери впливу між двома найбільш 
людиноненависницькими режимами в 
історії людства, які системно винищи-
ли десятки народів i сукупно понад сто 
мільйонів безневинних людей. Тому 
Європейський парламент проголосив 
23 серпня Європейським днем пам’яті 
жертв сталінізму та нацизму.

Між молотом і ковадлом
 Уже 1 вересня 1939 року Німеччина, 
а 17 вересня — СССР напали на Польщу 
та розділили на двох. Розпочалася най-
більша масакра в історії людства — Дру-
га світова війна.
 Західноукраїнські землі вкотре були 
розтерзані між різними державами. Ще 
в 1938-му, за згодою нацистів, союзни-
ця Гітлера гортистська Угорщина оку-
пувала Закарпатську Україну. Холмщи-
ну, Засяння, Лемківщину, заселені пере-
важно українцями, окупувала нацистсь-
ка Німеччина. Галичина та Волинь, а з 
1940-го і Буковина опинилися під жор-
стокою російською окупацією. 
 Незважаючи на пакт Сталіна — Гіт-
лера про ненапад, було очевидним, що 
німецько-російського воєнного удару 
не уникнути. Комуністи і нацисти мали 
схожі плани. Перших цікавила «комуніс-
тична революція», читай «окупація висо-
котехнологічної Європи», як старт до сві-
тової «перемоги комунізму» — панування 
над світом. На думку дослідника зi США 
Шона МакМікіна, Сталін вважав, що аг-
ресія Німеччини проти Франціїї та Англії 
знекровить найпотужніші держави Євро-
пи і вони стануть легкою здобиччю росіян. 
Других — Lebensraum (життєвий простір) 
для істинних арійців, а насправді світова 
гегемонія та ресурси України та СССР.
 Тому українці на початку Другої сві-
тової опинилися між молотом і ковадлом:  
бути пасивними спостерігачами поєдин-
ку двох антилюдських імперій і, можли-
во, назавжди зникнути з карти світу або 
проявити свою волю і суб’єктність, про-
довживши нерівну боротьбу за націо-
нальне визволення.

Опираючись на власні сили
 У момент назрівання та вибуху німець-
ко-російської війни в т. зв. УССР 20-літ-
ній більшовицький терор фізично вини-
щив українське політичне життя. В Захід-
ній Україні радянська влада хазяйнувала 
менше двох років і під корінь намагала-
ся винищити будь-яку політичну актив-
ність. Для цього було застосовано весь 
більшовицький арсенал: терор, арешти, 
розстріли, нелюдські тортури, масовані 
депортації, врешті-решт масова ліквіда-
ція в перші дні війни в’язнів більшовиць-
ких тюрем. Однак комуністичним караль-
ним органам не вдалося знищити підпіль-
ного політичного активу ОУН з-під стяга 
Степана Бандери (ОУН(б).
 Нелегальна мережа Організації, незва-
жаючи на тотальний енкаведистський те-
рор, шалені втрати, збереглася та, як єди-
на політична національно-визвольна сила, 
підтримана більшістю мешканців Західної 
України, активно поповнювала ряди і по-
ширювала вплив. На травень 1941 року 
вона налічувала понад 20 тис. членів. 
 Дослідження українського історика 
Івана Патриляка засвідчують, що з січ-
ня 1940 року ОУН(б) активно готувала  
збройне  повстання проти російської оку-
пації, яке планувалося на вересень-жов-
тень 1940-го. Лише у Львові були готови-
ми до збройного виступу 5 тис. 500 штур-
мовиків.
 Попередньо призначена дата повстан-
ня свідчить про те, що ОУН діяла само-
стійно, ні з ким не узгоджуючи свої намі-
ри. Розроблялися детальні воєнно-опера-
тивні та мобілізаційні плани, готувалася 
матеріально-технічна база. Розвідка ОУН 
системно збирала інформацію про вій-
ськові частини окупантів, господарські 
об’єкти, державні адмінустанови. Із відо-
мих політиків, учених, адміністраторів 

було створено сеньйорат — тимчасовий 
уряд повсталої України. 
 Упродовж  червня 1941-го бої повста-
лих українців iз більшовицькими війсь-
ками активізувалися у Львівській, Дро-
гобицькій, Волинській, Рівненській, 
Житомирській, Чернівецькій областях. 
Українське повстання засвідчило, що 
ОУН(б) накопичила, всупереч тотально-
му сталінському терору, значний війсь-
ково-політичний потенціал, продемон-
струвала здатність послідовно захищати 
інтереси українців, незалежно від росій-
ських чи німецьких чинників. Про це 
свідчить накопичення та таємне складу-
вання 15 тис. гвинтівок, 7 тис. кулеметів, 
6 тис. ручних гранат, сотень автоматів, 
десятків танків, гармат і мінометів, за-
хоплених під час роззброєння московсь-
ких підрозділів.

Акт відновлення Української держави. 
Тактика доконаних фактів
 У квітні 1941 року, коли в повітрі вже 
чаділо війною між СССР та нацистською 
Німеччиною, в Кракові на ІІ Великому 
Зборі ОУН заманіфестовано:
 «1. Організація Українських Націо-
налістів бореться за Українську суверен-
ну соборну державу, за визволення поне-
волених Москвою народів Східної Євро-
пи й Азії, за новий справедливий лад на 
руїнах московської імперії СССР. Органі-
зація Українських Націоналістів про-
довжуватиме всіма силами революцій-
ну боротьбу за визволення українського 
народу без огляду на всі територіяльно-
політичні зміни, які зайшли б на терені 
Східної Європи.  
 2. Шляхом до осягнення наших цілей 
є українська революція в московській ім-
перії СССР у парі з визвольною боротьбою 
поневолених Москвою народів під гас-
лом: «Свобода народам і людині!» 
 З вибухом німецько-російської вій-
ни спеціальна група на чолі з Ярославом 
Стецьком вирушила до Львова для ор-
ганізації відновлення незалежності Ук-
раїни. 30 червня1941 року на площі Ри-

нок, 10 у Львові скликано Національ-
ні збори з участю визначних громадсь-
ко-політичних діячів, які підтримали 
ініційований ОУН Акт відновлення Ук-
раїнської Держави та створення на бага-
топартійній основі українського уряду 
— Українського державного правління 
(УДП) на чолі з Ярославом Стецьком.
 Акт відновлення Української Держа-
ви «Пастирськими листами» привітали 
голова УГКЦ митрополит Андрей Шеп-
тицький і голова УАПЦ митрополит 
Полікарп.
 Професор Ерік Кох — капітан Абвера 
та зв’язковий між Розенбергом і групою 
армій «Південь» намагався перешкодити 
легітимізації Акта. Та коли зазнав фіас-
ко, кинув в обличчя головуючому на Збо-
рах Ярославові Стецькові: «Ви, україн-
ці, не матимете цього ніколи! Ви граєтесь 
з вогнем!»). «Sie spielen mit Feuer!» («Ви 
граєтесь з вогнем!».

Гра з вогнем
 Уряд та створені ОУН похідні групи, 
які налічували близько 7 тис. осіб, блис-
кавично розпочали формування місцевих 
адміністрацій не лише в містах і селах За-
хідної України. Похідні групи творять 

місцеві органи влади в Кам’янцi-Поділь-
ському, Вінниці, Житомирі, Кіровограді, 
Дніпропетровську тощо, діють на Дон-
басі, Кубані, в Криму. Паралельно ство-
рюються окружні, повітові, районні та 
міські адміністрації, військові підрозді-
ли та українська народна поліція. 
 Нацистів не на жарт налякали успі-
хи українців. 5 липня 1941 року нарада у 
Гітлера категорично відкинула політич-
ну самостійність українців. Різко негатив-
не ставлення німецького фюрера змусило 
ОУН(б) 8 липня 1941-го перевести уряд у 
підпілля. А вже 9 липня гітлерівські спец-
служби заарештовують та доправляють до 
Берліна голову УДП Ярослава Стецька, де 
вже перебували затримані кількома дня-
ми раніше Степан Бандера та низка інших 
провідних діячів ОУН(б).
 На ультиматум Гітлера — відклика-
ти Акт відновлення Української Держа-
ви — Степан Бандера, Ярослав Стецько 
відповіли категоричною відмовою.  Тому 
в вересні 1941 року вони разом з іншими 
провідними членами ОУН(б) були ки-
нуті до внутрішньої гестапівської тюрми 
Целленбау  нацистського табору Заксен-
гаузен, де перебували до осені 1944 року. 

Етап переговорів, з’ясування позицій за-
кінчився, почалася німецько-українсь-
ка війна. Це був початок кінця Третього 
рейху, який через зашореність німець-
кого партійного керівництва не зумів ви-
користати порив поневолених народів до 
поділу СССР на національні держави. 
 На жаль, ОУН не вдалося  організува-
ти та провести національні збори та про-
голосувати Акт відновлення Української 
Держави в Києві, оскільки організаційна 
група у складі 20 провідних членів ОУН (б), 
яка проривалася в столицю, була заареш-
тована гестапо 31 серпня у Василькові.
 Гестапо протягом літа-осені 1941 року 
арештувало близько 3 тисяч чільних 
членів ОУН, більшість з яких були зака-
товані в гестапівських застінках або заги-
нули в  нацистських концтаборах. Серед 
них і два ріднi брати Степана Бандери.
 Показовою стала доля творця ук-
раїнської народної міліції Івана Равлика 
з родиною. Його батьків, батька та сест-
ру дружини енкаведисти ще в 1940 роцi 
депортували до Сибіру, а дружину, тещу 
та ще трьох членів родини у 1941-му роз-
стріляли. Самого ж Івана Равлика було на 
смерть закатовано в гестапівській тюрмі.
 Вести боротьбу як з німецькими, так 
і з московськими окупантами постанови-
ла в жовтні 1941-го підпільна Перша кон-
ференція ОУН. Прийнято рішення скон-
центруватися на вишколі військовиків, 
складуванні зброї для української армії. 
Заборонялося будь-яке співробітництво 
з гестапо та іншими окупаційними ка-
ральними органами, котре розглядалося 
як зрада і беззастережно каралося. 
 25 листопада 1941 року органи нi-
мецької поліції безпеки й СД, дислоко-
вані в Україні, отримали наказ: «Незапе-
речно встановлено, що рух Бандери готує 
повстання у рейхскомісаріаті, мета яко-
го — створення незалежної України. Всі 
активісти руху Бандери повинні бути не-
гайно арештовані й після ґрунтовного до-
питу таємно знищені як грабіжники».
 Проголошення відновлення Українсь-
кої Держави відбулося без відома, а тим 
більше — без будь-якого схвалення на-
цистів, тому говорити про колаборантс-
тво ОУН(б) просто смішно. Український 
уряд було ліквідовано, націоналістів 
жорстоко репресовано. Створення УДП 
30 червня серйозно і небезпідставно на-
лякало могутній німецький рейх.
 Відновлення Української Держави 
могло відбутися лише шляхом докона-
ного факту. Масові більшовицькі, а піз-
ніше німецькі репресії довели до лікві-
дації реального українського шансу. Од-
нак сам Акт З0 червня продемонстрував 
послiдовність новітньої державниць-
кої традиції, сформованої УНР 1917-го, 
ЗУНР 1918-го, Закарпатською Украї-
ною 1938-го рокiв, продовженої 24 сер-
пня 1991 року. ■

Сам Акт З0 червня продемонстрував послiдовність новітньої 
державницької традиції, сформованої УНР 1917-го, ЗУНР 1918-го, 
Закарпатською Україною 1938-го рокiв, продовженої 24 серпня 1991 
року.

Львів’яни в очікуванні проголошення Акта відновлення державності. 30 червня 1941 року.
Фото з сайту istpravda.com.ua.
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Один з ініціаторів створення 
Революційного проводу ОУН (б) (1940), 
з квітня 1941-го — заступник провідника
ОУН (б) Степана Бандери, 
голова Українського державного правління
Ярослав Стецько на Українських 
національних зборах у Львові 30 червня 
1941-го проголосив Акт відновлення 
Української Держави і був обраний 
прем’єром (1946—1986).
Фото з сайту uinp.gov.ua.
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ЯК ЦЕ БУЛО

Всупереч Сталіну і Гітлеру
80 років тому українці відновили свою державність

■
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Офіс президента боявся 
не свого кіно 
 Нагадаємо, про провале-
ну спецоперацію було знято 
фільм. 
 Із наближенням виходу 
першої частини фільму міжна-
родного проєкту журналістів-
розслідувачів Bellingcat про 
провалене затримання групи 
«вагнерівців», які воювали 
та скоювали злочини на Дон-
басі, на Банковій дедалі часті-
ше здавали нерви. Справж-
ня істерика, що спостерігала-
ся у Володимира Зеленського 
та його найближчих соратни-
ків, свідчила про страх. Адже 
на Банковій заперечували про-
ведення такої операції. Перед 
виходом фільму президента і 
його оточення почало хвилю-
вати, який вони матимуть виг-
ляд у фільмі-розслідуванні 
Bellingcat, у якому світлі буде 
показано їхню роль. Чи вста-
новлять журналісти-розсліду-
вачі факт зради? Чи назвуть 
зрадника, який «злив» спіль-
ну операцію спецслужб Украї-
ни та США? І ким у цьому роз-
слідуванні постане Зеленсь-
кий — поплічником чи жерт-
вою? 
 Але якщо совість чиста, то 
навіщо хвилюватися?
 І ось в інтерв’ю президент 
України Володимир Зеленсь-
кий підтвердив проведен-
ня спецоперації iз затриман-
ня «вагнерівців», хоча остан-
ні десять місяців в ОП цю іс-
торію називали «запійною» 
й «дезінформаційною кам-
панією». Також Зеленський 
підтвердив, що операцію готу-
вали українські спецслужби 
спільно з іноземною спецслуж-
бою. Водночас він бідкався, що 
ідея проведення цієї операції 
належить іншим країнам, які 
«максимально затягували в це 
питання» Україну.
 Зеленський заявив, що він 
говорив з Олександром Лука-
шенком про «вагнерівців», 
попросивши того видати Ук-
раїні бойовиків: «Останній раз 
ми спілкувалися з ним (Лука-
шенком. — Ред.) телефоном. 
Коли «вагнерівці» були на те-
риторії Білорусі, я подзвонив 
Олександру Григоровичу, я 
попросив його, я його попе-
редив, що готовий передати 
йому всю інформацію про цих 
людей, там були прізвища, ми 
розуміли, хто це такі. Проте 
він сказав мені телефоном: «Я 
не підведу, все буде нормаль-
но, я розберуся». Я був упевне-
ний, що він передасть нам цих 
убивць. Але потім сталося те, 
що сталося. Це була остання 
наша з ним розмова».
 Ну, і повний аут: Зеленсь-
кий радий, що спецоперація 

не відбулася, оскільки, якщо 
порівнювати її з примусовою 
посадкою літака авіакомпанії 
Ryanair у Мінську, це могло 
погано скінчитися для Украї-
ни.
 «Те, що цього не сталося, 
проводячи паралелі з тим, що 
було в Білорусі, я вважаю, що 
це слава Богу. Що ми виявили 
питання суб’єктності в цьому 
важливому питанні», — недо-
луго пояснив він свою пози-
цію.

«Квартал 95» 
і 95-та бригада ЗСУ
 Юрій Луценко, колишній 
генеральний прокурор Украї-
ни, заявив, що порівнювати 
примусову посадку літака для 
захоплення білоруського опо-
зиціонера Романа Протасеви-
ча й операцію із захоплення 
«вагнерівців» — це однаково, 
що порівнювати «95-й квар-
тал» із 95-ю бригадою ЗСУ. 
«Строк давності статті КК 
за державну зраду — більший 
навіть двох президентських 
термінів», — наголосив Лу-
ценко.
 А журналіст Юрій Бутусов, 
який першим повідомив про 
зрив офісом президента опе-
рації із затримання вагнерів-
ців, а нині проходить свідком 
у цій справі, зазначив: «Пре-
зидент Зеленський, по суті, 
визнав, що його первинні ко-
ментарі щодо цієї спецопера-
ції — це брехня, буквально 
«маячня», і цю версію підтри-
мувала пропаганда «слуг наро-
ду». Тобто виходить, що май-
же рік глава держави і його 
адміністрація обманювали на-
род України. Насправді Зе-
ленський знав про спецопера-
цію. Позиція різко змінилась. 
Російські терористи були при-
четні до особливо тяжких зло-
чинів, причому їх підозрю-
вали, ґрунтуючись на їхніх 
власних свідченнях, підкріп-
лених документами, фото- та 
відео матеріалами, наявністю в 
них державних нагород РФ за 
участь у злочинах. Вони були 
учасниками терактів у Сирії, в 
Україні. Їх підозрювали в ата-
ках на українські літаки, зок-
рема на ІЛ-76 в аеропорту Лу-
ганська, а також на малайзій-
ський Boeing MH-17.
 Тож «вагнерівці» представ-
ляли інтерес для правоохорон-
ців різних країн. Вони мали 
бути затримані на борту ту-
рецького літака з турецьким 
екіпажем. Це з одного боку.
 З іншого боку — журналіст 
Протасевич, якого обвинува-
чують у тероризмі на ґрунті ве-
дення телеграм-канала. Жод-
на країна, окрім Білорусі, ці 
обвинувачення не визнає. Про-

тасевич законно проживав на 
території Євросоюзу як полі-
тичний біженець. Літак пере-
літав з однієї країни ЄС до ін-
шої. Затримання Протасеви-
ча не було узгоджене із жод-
ною з цих країн. Літак із ним 
був посаджений незаконно, із 
порушенням правил Міжна-
родної організації цивільної 
авіації. То як можна ставити 
на одні ваги дві ці абсолютно 
різні ситуації? Це означає, що 
президент України або не ро-
зуміє суті обох справ, або на-
магається обманути громадян 
України і приховати від наро-
ду правду, зробити неможли-
вим об’єктивне розслідування, 
яке, я хочу підкреслити, досі 
не відбувається».

Неузгоджені ігри — 
нові підозри 
 Лише через п’ятнадцять 
годин після того, як в ефірі 
«плюсів» вийшло інтерв’ю ук-
раїнського президента, радник 
керівника офісу президента Ми-
хайло Подоляк протрактував 
двозначну фразу Зеленського, 
заявивши, що розмова з Лука-
шенком відбулася 5 серпня, че-
рез тиждень після того, як були 
затримані «вагнерівці», і йшло-
ся про їх екстрадицію.
 Але, розшифровуючи ска-
зану президентом фразу, ОП 
не зможе змінити негативні 
наслідки від інтерв’ю. Чому? 
Тому що слова Зеленського 
про те, що Україну «затягу-
вали» в операцію, підривають 
довіру до українського керів-
ництва і наших спецслужб з 
боку західних партнерів. Не 
можна публічно витирати ноги 
об тих, хто допомагав у прове-
денні операції, і при цьому ди-
вуватися, що країні не надали 
ПДЧ щодо вступу в НАТО. 
 Хай американці вели свою 
гру. Але в цій грі був і ук-
раїнський інтерес: притягну-
ти до відповідальності винних 
у злочинах на Донбасі. При 
цьому в Головному управлiн-
нi розвiдки МО, СБУ, проку-
ратурі лежить купа юридично 
зафіксованих злочинів, скоє-
них «вагнерівцями» на сході 
Укрїни. Яка доля цих справ? 
Мовчання з цього приводу — 
теж гра в «суб’єктність»?
 І ще одне, найцікавіше: 

якщо операція спільна й у Бі-
лорусі трапилась «несподіван-
ка», то чому б не провести кон-
сультації з партнерами? Хто 
штовхнув Зеленського на та-
кий «самостійний» крок iз 
дзвінком Лукашенку?

Різкий розворот на повороті 
 Важко сказати, які моти-
ви були у Зеленського, щоб пе-
рервати майже десятимісячне 
мовчання й заговорити про опе-
рацію двозначними фразами.
 Прагнення обілити репу-
тацію Єрмака в очах західних 
партнерів? 
 Прагнення зіграти на випе-
редження? Можливо, про роль 
Зеленського і так усі дізнали-
ся б, і тому він прагнув, щоб 
історію про «вагнерівців» по-
чули в його інтерпретації, а не 
Лукашенка. 
 І в результаті виходить, що 
Зеленський спочатку погодив-
ся на проведення складної гри 
розвідок, а потім відіграв на-
зад?
 Можливо, в ОП і справді 
вирішили, що операція з «ваг-
нерівцями» не має стовідсо-
ткової гарантії на успіх, а в 
разі навіть успішного завер-
шення загрожує серйозними 
зовнішньополітичними ризи-
ками.
 Однак рішення ж зате-
лефонувати Лукашенкові в 
надії, що той видасть росій-
ських громадян, свідчить як 
про прагнення перекласти ви-
конання ризикової роботи на 
інших, так і про наївність Зе-
ленського як політика, що не 
знає реалій сусідньої країни й 
не дослухається до порад екс-
пертів.

Удар по іміджу всіх і кожного
 Але наразі, окрім мотивів, 
цікаво й те, які нові проблеми 
Зеленському створило його 
зізнання. 
 Депутати парламентских 
фракцій Ради заявили про де-
ржавну зраду президента Ук-
раїни Володимира Зеленсько-
го, а також вимагають якнай-
швидше розпочати розсліду-
вання.
 «Ви фактично виступи-
ли з явкою з повинною. Cам 
зателефонував шістці Путі-
на Лукашенку і все розповів. 

В інтерв’ю ви багато говорили 
про державну зраду — й у цьо-
му геніальному розслідуван-
ні вийшли самі на себе», — 
йдеться в заяві «ЄС».
 У «Голосі» повідомили, 
що така позиція Зеленського 
дисонує з усім, про що пред-
ставники влади заявляли рані-
ше. В цій політичній силі про-
понують утворити окрему ТСК 
та розпочати неупереджене 
розслідування.
 Очевидно, що зізнання Зе-
ленського завдасть йому імі-
джевих втрат у націонал-пат-
ріотичної частини українсько-
го суспільства.
 Утім, враховуючи нинішні 
політичні розклади у Верхов-
ній Раді, малоймовірно, що 
парламент проголосує за ім-
пічмент. Це, однак, не озна-
чає, що обвинувачення у держ-
зраді не переслідуватиме Зе-
ленського після закінчення 
його каденції. Але реальніс-
тю також є й те, що лідери де-
ржав мають право приймати 
політичні рішення. І хоча нам 
може не подобатися спосіб, у 
який український президент 
прийняв рішення перервати 
операцію українських спец-
служб, але це його право.
 З 2014 року ми почали на-
бувати нової суті, суб’єктності, 
але те, що сталося, відкинуло 
нас на років 15 назад. Так, за-
раз у нас є серйозний ворог, 
котрий підтверджує нашу зна-
чимість, Але, попри активну 
взаємодію із Заходом та США, 
важко визначити, чи ще є в нас 
впливові друзі, котрі підтвер-
дять нашу перспективність. 
 Наразі Україна опинилась 
у тій точці, де неможливо зро-
зуміти, чи дійсно вона надій-
ний союзник, цікавий опонент 
і... небезпечний суперник. Нас 
знову можуть сприймати як 
певний геополітичний суро-
гат.
 Упертість, із якою ми пов-
торюємо помилки, заслуговує 
на краще застосування. Легко-
важність, із якою ми іноді від-
мовляємося від завойованого, 
неможливо осягнути. Наші та-
ланти чомусь затребувані пере-
важно на чужині. Наш несмак, 
і політичний у першу чергу, — 
претензійний до огидливості... 
■

РЕЗОНАНС

«Явка з повинною»
Хто порадив Зеленському зателефонувати Лукашенку в обхід 
партнерів по спецоперації? 

■

Ідеальний шторм Зеленського.❙

Тетяна ПАРХОМЧУК

Антинародні режими в нас установлюються не силою багнетів і 
підступністю інтриг, вони, як не дивно, втілюються завдяки демо-
кратичним процедурам. 
Думка, що виникала ще на початку каденції президента-втікача 
Януковича, знову свердлить мозок уже котру добу після перегля-
ду інтерв’ю Володимира Зеленського телеканалу «1+1». У ньому 
президент прокоментував зірвану операцію українських і амери-
канської спецслужб щодо затримання «вагнерівців», які скоювали 
злочини на Донбасі. В Україні підозрювали, що операція зірвала-
ся через витік інформації, імовірно, з найближчого оточення Зе-
ленського. Тепер президент сам сказав, що особисто телефонував 
Лукашенку в Білорусь. 
Нагадаємо, 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33 інозем-
них громадян, які виявилися бойовиками ПВК «Вагнер». Вони 
прибули з Росії та оселилися в санаторії під Мінськом. Українсь-
кі спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи 
бойовиків, для чого виманили їх у Білорусь, але операція зірва-
лася. Численні публікації у ЗМІ з приводу зриву операції містили 
підозри щодо осіб з оточення Зеленського, які були присутні 24 
липня 2020 року на нараді в президента, де доповідали керівники 
українських спецслужб. Серед присутніх — голова офiсу прези-
дента (ОП) Андрій Єрмак.
Зеленський не коментував скандал майже десять місяців.
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Іван ЛЕОНОВ

Наймасштабніші за останні роки міжнарод-
ні військові навчання серії «Сі Бриз» роз-
почалися в Україні 28 червня і триватимуть 
до 10 липня. Вражає і рекордна кількість 
держав-учасниць — 27 (у Чорноморсько-
му регіоні зібралися представники майже 
всіх континентів світу — п’яти), і геогра-
фія навчань — в містах Одеса і Очаків, на 
Дністровському лимані, Кінбурнській косі, 
на островах Зміїний і Первомайський та 
в інших районах нашої країни! У навчан-
нях «Сі Бриз» беруть участь 30 кораблів, 
катерів та суден, більше 30 літаків і вер-
тольотів, до 5 тисяч особового складу та 
50 одиниць озброєння і військової техні-
ки. Не дивно, що у російських окупантів 
Криму ще до старту навчань неабияк по-
чало «свербіти в одному місці», а істерика 
російських пропагандистів на телебаченні 
неабияк зашкалює. 

НАТО у кризовому регіоні 
 «Цього року участь у «Сі Бризі» бе-
руть представники п’яти континентів 
світу, це знак того, що Україну підтри-
мує весь цивілізований світ. Навчан-
ня, яке має велику історію починаючи 
з 1997 року, несе потужний меседж — 
це підтримка стабільності та миру в на-
шому регіоні. Наша мета зробити Чор-
не море безпечним для країн усіх конти-
нентів», — наголосив командувач Вій-
ськово-Морських сил ЗСУ контрадмірал 
Олексій Неїжпапа під час урочистої це-
ремонії відкриття навчань в Одесі у по-
неділок. 
 За його словами, також під час цьо-
го навчання буде проведено оцінку двох 
підрозділів та двох кораблів за стандар-
тами НАТО в рамках плану реформуван-
ня українського флоту.
 Зауважимо, що темою цьогорічного 
багатонаціонального навчання є прове-
дення міжнародної морської операції з 
безпеки в кризовому регіоні відповідно 
до стандартів НАТО задля підтримання 
миру та безпеки. 
 Мета — набуття досвіду дій у міжна-
родному середовищі під час проведення 
операцій у складі багатонаціональних 
сил міжнародних операцій. Керівниц-
тво від української сторони буде здійс-
нювати заступник командувача ВМС ЗС 
України капітан 1-го рангу Олексій До-
скато, а від США — капітан 1-го рангу 
Стюарт Бауман.
 У ВМС України повідомляють, що 
головними завданнями буде всебічна 
підготовка військовослужбовців, шта-
бів i підрозділів ВМС ЗСУ до спільних 
дій iз військовими формуваннями зб-
ройних сил держав-членів НАТО, от-
римання досвіду з питань оперативно-
го планування, ведення бойових дій за 
стандартами та процедурами НАТО, 
підвищення рівня взаємосумісності та 
міжвидового співробітництва між ЗСУ, 
іншими збройними формуваннями Ук-
раїни та збройними силами держав- 
членів i партнерів Північноатлантично-
го Альянсу.
 До речі, основний акцент буде зроб-
лено на відпрацюванні таких елементів, 
як протичовнова, протикатерна, проти-
повітряна оборони, протимінні дії, при-
бережні, річкові й морські операції з пе-
рехоплення і протидії незаконним зб-
ройним формуванням.
 При цьому не менш важливими бу-
дуть протидія інформаційним опера-
ціям та кібербезпека, оборона важли-
вих об’єктів інфраструктури за підтрим-
ки авіаційних, сухопутних підрозділів 
та сил спеціальних операцій. 
 «Під час берегової компоненти нав-
чань буде відпрацьовано взаємодію ба-
гатонаціональної тактичної групи в ході 
спільної операції «в кризовому регіоні» 
за участю морських піхотинців і спе-
ціальних підрозділів країн-учасниць», 
— інформують у ВМС. 

Морпіхи в Олешківських пісках 
 Невдовзі після церемонії відкриття 
навчань в Одесі, вже на Херсонщині уро-
чисто відкрили берегову компоненту ук-
раїнсько-американських міжнародних 
навчань «Сі Бриз-2021». Під час цере-
монії підняли державні прапори Украї-
ни, США, Грузії та Республіки Молдо-
ва. Після цього на загальновійськовому 
полігоні «Олешківські піски» зазвучали 
державні гімни країн-учасниць.
 Керівник навчань з американської 
сторони Стюарт Бауман наголосив, що 
«Сі Бриз-2021» є яскравим прикладом 
глобального партнерства заради миру.
 Тоді як контрадмірал Олексій Не-
їжпапа акцентував на тому, що ці нав-
чання об’єднують море, повітря, сушу. 
І додав: «Усі три компоненти працюва-
тимуть за єдиним замислом під загаль-
ним керівництвом Морського команду-
вання».
 Водночас командувач морської піхо-
ти, генерал-лейтенант Юрій Содоль за-
значив, що ці навчання набувають особ-
ливого значення, адже вони є дієвим інс-
трументом, який дозволить усім учасни-
кам отримати нові знання і практичні 
навички для ефективної протидії зов-
нішнім загрозам.
 У Генштабі ЗСУ повідомили, що 
підрозділи берегової компоненти від-
працьовуватимуть широкий спектр за-
вдань у межах єдиного задуму. Зокрема, 
багатонаціональний штаб плануватиме 
операцію відповідно до чинного у краї-
нах НАТО і прийнятого у ЗСУ процесу 
прийняття військових рішень MDMP 
(MilitaryDecision-MakingProcess). 
 Крім того, підрозділи морської пі-
хоти ВМС України, Державної прикор-
донної служби України та США, а також 
військовослужбовці з Грузії та Молдови 
у тісній взаємодії з іншими компонента-
ми навчання, відпрацьовуватимуть різні 

завдання у межах тактичної, вогневої, 
інженерної, повітряно-десантної підго-
товки, здійснюватимуть морське десан-
тування тощо.
 Показово, що вже перший день бе-
регової компоненти для бійців десант-
но-штурмової роти окремого батальйо-
ну морської піхоти розпочався зi стар-
том оцінювання щодо взаємосумісності 
з підрозділами НАТО в рамках Концеп-
ції оперативних можливостей.
 Так, заходи у межах самооцінки  
1-го  рівня для морпіхів триватимуть 
на полігоні «Олешківські піски» п’ять 
днів. При цьому оцінювання проводять 
дванадцять експертів НАТО з Німеччи-
ни, Канади, Чехії та Італії разом iз пред-
ставниками ЗСУ на чолі з підполковни-

ком збройних сил Німеччини Бернардом 
Холганом.
 «Для мене та моєї команди велика 
честь бути тут і оцінювати такий підроз-
діл, як ваш. Ми тут, щоб допомогти вам 
пройти усі кроки і стати взаємосумісни-
ми з підрозділами НАТО», — звертаю-
чись до морських піхотинців, сказав під-
полковник Холган.
 Варто зазначити, що напередодні від-
бувся курс підготовки сертифікованих 
експертів з оцінки 1-го рівня за стандар-
тами НАТО, який пройшли шість офі-
церів морської піхоти. По завершеннi 
самооцінки вони отримають відповідні 
сертифікати і матимуть право проводи-
ти оцінку 1-го рівня будь-якого підрозді-
лу країн-членів або партнерів НАТО. ■

ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МИРУ

Чорне море має бути безпечним 
В Україні стартували навчання «Сі Бриз-2021», у яких беруть участь 27 держав iз п’яти континентів світу

■

ДОВІДКА «УМ»

 Українсько-американські навчання «Сі Бриз» 
проводяться в Україні з 1997 року відповідно до 
Меморандуму про взаєморозуміння і співробіт-
ництво в галузі оборонних та військових відносин 
між Міноборони США і Міноборони України від 
1993 року. Вони є одним із головних інструментів, 
які наближають Військово-Морські сили України 
до стандартів НАТО. 
 Україна надає військову та цивільну інфра-
структуру чорноморського узбережжя, а США 
підтримують навчання фінансово.
 Головна ідея «Сі бриз-2021» — підвищення 
рівня взаємосумісності підрозділів ВМС України 
та США і держав-партнерів НАТО під час виконан-
ня спільних завдань щодо підтримання морської 
регіональної безпеки та забезпечення миру і ста-
більності в Чорноморському регіоні.
 Навчання налічуватимуть чотири фази: при-
буття сил та розгортання пунктів управління, 
фаза злагодження сил, активна фаза, підбит-
тя підсумків навчання та згортання сил. Радника-
ми та спостерігачами на «Сі Бриз-2021» будуть 
близько 50 військовослужбовців із 17 країн світу.

■

Американський ракетний есмінець 
USS Ross в Одесі.
Фото ВМС України.

❙
❙
❙

Участь у навчаннях беруть 5 тисяч військових iз 5 континентів світу❙

Українські морпіхи пройдуть оцінювання щодо взаємосумісності з підрозділами НАТО.❙

Під час церемонії відкриття берегової компоненти «Сі Бриз-2021» 
на полігоні «Олешківські піски». 

❙
❙
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Саміт глав країн-членів ЄС, 
який відбувся 24-25 червня у 
Брюсселі, виявився дуже на-
пруженим. Він розпочався 24 
червня на дві години раніше, 
ніж зазвичай, через участь у 
ньому Генерального Секре-
таря ООН Антоніу Гутерріша і 
тривав майже 13 годин, до 2-ї 
години ночі 25 червня. Обго-
ворення відносин iз Росією, 
що було однією з голових тем 
засідання, лідери ЄС залишили 
наостанок і витратили на нього 
понад п’ять годин. Лідери країн 
Євросоюзу провели цю части-
ну стратегічної дискусії щодо 
Росії в особливо драматичній 
обстановці через провокатив-
ну пропозицію канцлерки ФРН 
Ангели Меркель та президента 
Франції Емманюеля Макрона 
подумати стосовно можливості 
проведення саміту ЄС із пре-
зидентом Росії Володимиром 
Путіним.

Діалог як єдиний варіант?
 Обговорення вийшло «жорс-
тким» і «непростим», повідом-
ляє у своєму репортажі «Ні-
мецька хвиля». Незважаючи 
на різні погляди в ЄС на те, як 
краще вибудовувати відноси-
ни з Росією, досі «стратегічна 
дискусія» Євросоюзу про РФ 
проходила за відсутності яки-
хось помітних суперечностей. 
Друга частина цієї дискусії на 
найвищому рівні в ЄС у Брюс-
селі 24-25 червня також обіця-
ла бути доволі тихою. Однак за 
день до початку саміту все змі-
нилося. Адже основою для дис-
кусії мали стати рекомендації 
Єврокомісії та глави європей-
ської дипломатії Жозепа Бор-
реля. Про жодну революцію у 
відносинах з Росією у них не 
йшлося, вони містили лише 
пропозиції, як посилити полі-
тику щодо Москви.
 Утім Берліну цього було 
мало. І за підтримки Парижа 
Німеччина внесла свої пропо-
зиції. Вони були частиною ро-
бочого процесу й тому не мали 
стати публічними. Одна з про-
позицій полягала у пошуку 
форматів діалогу з Росією, «у 
тому числі на рівні лідерів». 
Таке брюссельське бюрокра-
тичне формулювання може 
звучати безвинно, але на-
справді ця ідея політично ви-
бухонебезпечна, й про неї од-
разу ж дізналися журналісти. 
Річ у тому, що до 2014 року 
саміти ЄС—Росія відбувалися 
регулярно. Але у відповідь на 
анексію українського Криму 
та конфлікт на Донбасі Брюс-
сель заморозив більшу части-
ну співпраці з РФ включно з 
самітами.
 У багатьох ця ідея викли-
кала нерозуміння. Прем’єрка 
Естонії Кая Каллас зазначи-
ла, що пропозиція Берліна і 
Парижа стала для неї несподі-
ванкою, причому неприєм-
ною. «Ми всі погодилися, що 
Росія — це велика загроза, 
вона надзвичайно агресивна. 
Я не розумію, що тепер відбу-
лося, звідки ця пропозиція», 
— дивувалася вона і нагадала 
про сумний досвід візиту Бор-
реля до Москви у лютому.
 Глава уряду Польщі Ма-
теуш Моравецький висловив 
думку, що відновлення діало-
гу на найвищому політично-
му рівні можливе, лише якщо 
Росія припинить свою «агре-
сивну політику». А його нідер-
ландський колега Марк Рютте 
зауважив, що не проти зуст-
річі президентів Європейської 
Ради Шарля Мішеля та Євро-
комісії Урсули фон дер Ляєн 

iз президентом РФ Володи-
миром Путіним. «Але особис-
то я не братиму участі в зуст-
річі Європейської Ради з Путі-
ним». З тих лідерів країн ЄС, 
які захотіли висловитися пуб-
лічно, однозначно ідею саміту 
з Росією підтримав лише кан-
цлер Австрії Себастіан Курц.
 Свою позицію канцлерка 
Німеччини Ангела Меркель 
спробувала пояснити під час 
виступу в бундестазі. Вона за-
явила, що Євросоюз повинен 
«шукати прямих контактів iз 
Росією та російським прези-
дентом», адже це, на її думку, 
— єдиний варіант розв’язання 
конфліктів. Обґрунтувала 
вона такий погляд «відпові-
дальністю» перед країнами 
«Східного партнерства», зок-
рема Україною та Білоруссю.
 «Шукати прямих контак-
тів» Меркель забажалося піс-
ля зустрічі президента США 
Джо Байдена з Путіним. За її 
словами, Євросоюзу теж тре-
ба «створювати формати для 
розмов» iз Путіним. А на дум-
ку Курца, Євросоюз, який гео-
графічно розташований ближ-
че до РФ, не може просто «ди-
витися, як США і Росія ведуть 
діалог». «І багато тем, напри-
клад Україна чи інші, стосу-
ються нас більше, ніж США», 
— додав канцлер Австрії.

Хто тут русофоби?
 У Києві ж дотримують-
ся протилежного погляду. 
Міністр закордонних справ 
України Дмитро Кулеба роз-
критикував ідею відновлення 
самітів до того, як буде «про-
грес iз боку Росії». На його 
думку, такий крок підірве 
ефективність санкцій і буде 
стимулом Росії не імплемен-
тувати Мінські угоди. 

 У підсумку, через рішу-
чий спротив країн Балтії, а 
також Вишеградської групи 
(Польща, Чехія, Словаччина, 
Угорщина) про саміт iз Путі-
ним не домовилися. Європей-
ська Рада, тобто лідери ЄС, 
ухвалили комюніке, до яко-
го увійшли інші німецько-
французькі пропозиції, які 
залишилися непоміченими 
за скандальною дискусією. А 
саме, саміт Євросоюзу «наго-
лосив на необхідності твердої 
та скоординованої відповіді 
ЄС і його держав-членів на по-
дальші ворожі, незаконні та 
підривні дії Росії». Для цього 
лідери ЄС дали завдання Єв-
рокомісії та Боррелю «надати 
варіанти для додаткових обме-
жувальних заходів, включно 
з економічними санкціями». 
Ще одна пропозиція Берліна 
також знайшла підтримку все-
редині ЄС. Тобто, Європейська 
Рада наголосила на необхід-
ності поглиблювати та активі-
зувати політичні й економічні 
зв’язки з країнами «Східного 
партнерства», куди входить 
і Україна, з метою посилити 
їхню стійкість до різноманіт-
них загроз.
 Хоча після першого дня са-
міту й було заплановано прес-
конференцію Шарля Мішеля 
й Урсули фон дер Ляєн, про-
те її скасували. Зробити заяви 
для преси вночі захотіли лише 
керівники Німеччини, Литви 
та Бельгії. Меркель дискусію 
про Росію назвала «дуже де-
тальною та непростою». За її 
словами, тепер шукатимуть 
«формати та умови, за яких 
можна вести діалог». «Ми не 
змогли домовитися, що не-
гайно зустрінемося з Путіним 
на найвищому рівні. Але для 
мене важливо, що формат діа-

логу залишається і над ним 
працюють. Я особисто хоті-
ла би більш мужнього кроку, 
але і так добре», — заявила 
Меркель. Французький пре-
зидент Емманюєль Макрон 
узагалі дав волю своїм почут-
тям і назвав на саміті політи-
ків зі Східної та Центральної 
Європи «русофобами». Це сло-
во активно використовує про-
ти своїх противників Путін та 
кремлівська пропаганда.
 У свою чергу президент 
Литви Гітанас Науседа назвав 
дискусію «жорсткою», але за-
значив, що задоволений її ре-
зультатом. За його словами, 
діалог — «хороша ідея», але 
вести його без червоних ліній 
і попередніх умов стало би 
«хибним сигналом» як для ЄС, 
передусім країн Балтії, так і 
для країн-партнерів, які були 
би «надзвичайно розчаровані» 
таким кроком. Очевидно, що 
в першу чергу він мав на увазі 
Україну. На цьому стратегічна 
дискусія щодо Росії не завер-
шилася, бо в комюніке йдеть-
ся, що лідери ЄС повернуться 
до цього питання. 
 Відхилення пропозиції 
Франції та Німеччини відно-
вити співпрацю з Москвою 
та організувати євросоюз-
но-російський саміт, у якому 
мав би взяти участь Володи-
мир Путін, було лише першою 
спробою, яку Меркель і Мак-
рон ганебно програли. Впли-
вове світове політичне видан-
ня Politico написало, що Ні-
меччину та Францію «прини-
зили», що демонструє систему 
влади в ЄС. Якщо за пропози-
ції Берліна і Парижа голосу-
ють, це нормально, а якщо Ні-
меччину чи Францію не під-
тримують, тоді це «принижен-
ня». ■

СПРОТИВ

Приниження 
Меркель 
і Макрона 
Більшість країн Євросоюзу рішуче відкинула пропозицію Берліна 
і Парижа про проведення саміту ЄС iз Путіним

■

Під кінець своїх каденцій Меркель і Макрону захотілося поговорити з Путіним.❙

Спільному авіапростору Європи 
й України бути 
 Рада Європейського Союзу дала «зе-
лене світло» на підписання угоди про спіль-
ний авіаційний простір з Україною, яку також 
називають угодою про «відкрите небо». Про 
це йдеться у повідомленні на сайті ради. За 
повідомленням, угода знімає ринкові обме-
ження щодо сусідніх з ЄС країн та прив’язує 
ці країни до внутрішнього авіаційного ринку 
ЄС, оскільки вони приймуть авіаційні стан-
дарти і впроваджуватимуть авіаційні правила 
Євросоюзу. Схожі угоди також мають намір 
підписати з Вірменією і Тунісом. Крім того, 
Рада ЄС дала згоду на укладення угоди про 
повітряний транспорт із Катаром. Очікуєть-
ся, що ці чотири угоди будуть підписані во-
сени 2021 року. Потім кожна угода має бути 
ратифікована кожною державою-членом, ЄС 
та іншою стороною. Президент України Во-
лодимир Зеленський привітав рішення і за-
явив, що угода дасть змогу громадянам Ук-
раїни «отримати дешевші квитки та розши-
рити географію подорожей». «Її підписання 
стане ще одним кроком до входження Украї-
ни в єдиний європейський простір», — на-
писав Зеленський у твіттері. Очікується, що 
Спільний авіаційний простір відкриє для ук-
раїнців більше можливостей літати до Євро-
союзу, а також сприятиме конкуренції на рин-
ку авіаперевезень. Україна та ЄС почали пе-
реговори про Спільний авіаційний простір у 
2007 році. Завершили роботу над докумен-
том і парафували його у 2013 році, однак під-
писати його не вдалося. Причина полягала 
у спорі між Великою Британією та Іспанією 
довкола аеропорту Гібралтару. Підписання 
стало можливим лише після того, як Лондон 
остаточно «розлучився» з Євросоюзом iз на-
станням 2021 року.

Білоруська відповідь на санкції 
 МЗС Білорусі викликало керівника 
представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбе-
ля і виступило з заявою «у зв’язку з запро-
вадженими Європейським Союзом безпре-
цедентними обмежувальними заходами сто-
совно Білорусі». У відповідь на європейсь-
кі санкції МЗС Білорусі заявило про кілька 
кроків: Білорусь припиняє участь в ініціативі 
ЄС «Східне партнерство»; починає реаліза-
цію процедури припинення чинності Угоди 
про реадмісію з ЄС; забороняє в’їзд до краї-
ни представникам європейських структур і 
особам із Євросоюзу, які сприяли запрова-
дженню санкцій.
 Серед цих кроків привертає увагу вихід 
Білорусі з Угоди з Євросоюзом про реад-
місію, тобто про взаємне повернення неле-
гальних мігрантів. Ця угода є основою для 
угоди про спрощення візового режиму між 
ЄС і Білоруссю. З 2020 року вартість розгля-
ду заявки на «шенгенську» візу для громадян 
Білорусі зменшилася до 35 євро, а для низ-
ки некомерційних цілей передбачалося ска-
сування візового збору. Крім того, для біло-
русів низка візових процедур була спрощена, 
а термін розгляду заявок скорочувався до 10 
днів. Білорусь в обмін на ці полегшення по-
годилася за угодою про реадмісію приймати 
назад власних громадян, громадян третіх де-
ржав і осіб без громадянства, що не відпові-
дають чи перестали відповідати критеріям ле-
гальності їхнього перебування в ЄС (аналогіч-
не зобов’язання взяв на себе зі свого боку і 
Євросоюз). Вихід Білорусі з цієї угоди може 
повернути її візові відносини з ЄС на загаль-
ний рівень, без будь-яких спрощень.

У Москві й Петербурзі — 
рекорди смертності 
від COVID-19 
 У найбільших містах Росії зафіксува-
ли рекордні добові рівні смертей від коро-
навірусу. У Москві 28 червня заявили, що за-
реєстрували 124 смертельні випадки за по-
передні 24 години, через день після того, як 
російська столиця вперше перевищила 100 
смертей щодня. Тим часом, у Санкт-Петер-
бурзі було зареєстровано 110 смертей. За-
гальна кількість смертей від COVID-19 у Росії 
за останні 24 години становила 611, заявила 
28 червня урядова робоча група з питань ко-
ронавірусу. Від початку пандемії в Росії, за 
офіційними даними, від коронавірусного за-
хворювання померли 133 тис. 893 людей. Ці 
дані, як вважають, насправді можуть бути 
значно вищими. Нинішній спалах COVID-19 
у Росії пов’язують зі штамом коронавірусу 
«Дельта», який уперше був виявлений в Ін-
дії і вважається більш заразним. ■

НОВИНИ ПЛЮС■
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Із Грушківки — в Суботів
 Фестиваль «Холодний Яр» 
порівняно недавно з’явився на 
фестивальній карті України, але 
вже набув свого статусу і попу-
лярності. Щороку, починаючи з 
2015-го, він збирає на гостинній 
черкаській землі тих, для кого 
Україна — не просто гучне патріо-
тичне слово, а стимул до дії. Серед 
них — багато ветеранів російсько-
української війни, громадських 
активістів, молоді. Часто їдуть 
цілими родинами, щоб на кіль-
ка днів вирватися з буденщини, 
відпочити в колі однодумців, по-
дискутувати на актуальні теми, 
знайти підтримку і шлях, куди 
рухатися.
 «На фестиваль такого форма-
ту нас надихнув «Бандерштат», 
який багато років у Луцьку ор-
ганізовують наші побратими з 
НацАльянсу — ми його називає-
мо старшим братом. З самого по-
чатку нам дуже подобалась його 
ідеологія, принципи й атмосфе-
ра. І коли в 2014 році я організо-
вувала на цей фест людей із Чер-
кащини і був великий ажіотаж, 
нам спала на думку божевільна, 
як тоді здавалося ідея: а чому б 
не спробувати організувати щось 
схоже на Черкащині? Місце і наз-
ва «Холодний Яр» навіть не обго-
ворювалися, бо історія Холодно-
го Яру, Чигиринщини загалом 
— велика і бойова сторінка нашої 
історії. Нас тоді ще дуже підтри-
мала Черкаська ОДА, Управлін-
ня молоді і спорту. І всі наступні 
роки вони нас підтримували. Це 
такий своєрідний хороший при-
клад крутої, багаторічної спів-
праці громадськості і державних 
структур. А цього року ми отри-
мали грант і від Українського 
культурного фонду», — розпові-
дає голова орг комітету «Холодно-
го Яру» Зоя Бойченко.
 Перший фестиваль відбувся 
у селі Грушківка біля Кам’янки. 
Він зібрав тисячі шанувальників 
гарної української музики, здо-
рового способу життя і патріо-
тичного українського середови-
ща — попри побоювання, що на 
новий фестиваль, ще й так дале-
ко від цивілізованих доріг, збе-
реться мало люду. Це надихнуло 
організаторів, і з кожним роком 
фестивальників ставало все біль-
ше і більше. Настільки, що поста-
ло питання про пошук нових ло-
кацій, щоб розмістити усіх охо-
чих. Тому в 2019 році вирішили 

«переїхати» до легендарного Су-
ботова, вотчини Богдана Хмель-
ницького і одного з історичних 
центрів Козацької держави.
 Нове місце виявилося ще 
більш «диким», ніж попереднє. 
«300 метрів дороги нам довело-
ся побудувати з нуля. Ще біль-
шою проблемою стала елект-
рифікація цього місця. І за кіль-
ка місяців ми з нашими друзями 
і меценатами зробили майже не-
ймовірне — провели десь на кіло-
метр нову лінію електропередач 
до 10 тисяч вольт. А цього року 
ми, за підтримки місцевої грома-
ди, додали ще 600 метрів дороги, 
аби було комфортно за їжджати 
на територію проведення фес-
ту та на облаштовану величезну 
парковку біля наметового міс-
течка, і проклали потужний си-
ловий кабель до самої фестиваль-
ної сцени. Ми цим дуже пишаємо-
ся, і ми впевнені, що і далі буде-
мо розвивати цю територію, тому 
що потенціал «Холодного Яру» — 
він величезний», — ділиться кло-
потами один зі спів організаторів 
фестивалю Олексій Ющенко. 

Волонтерство — це спосіб 
мислення
 Минулого року фестиваль 
«Холодний Яр» було поставлено 
на паузу у зв’язку з епідемією ко-
ронавірусу, яка ширилася світом. 
Тоді ж, іще в березні, організато-
ри фесту звернулися до Черкась-
кої ОДА та Черкаської обласної 
ради з проханням передати 600 
тисяч гривень, передбачених в 
обласному бюджеті на організа-
цію фестивалю, на додаткове фі-
нансування Черкаської міської 
інфекційної лікарні, яка мала 
стати опорною в лікуванні коро-
навірусної інфекції.
 Цього року організатори фес-
тивалю подбали про те, щоб мак-
симально убезпечити своїх гостей. 
«У нас на території фестивально-
го містечка в достатній кількості 
будуть антисептичні засоби, фес-
тивальна територія достатня для 
того, щоб була можливість до-
тримуватися соціальної дистан-
ції. Але головне — ми закликає-
мо всіх, у кого є така можливість, 

вакцинуватися. Це буде головним 
запобіжником для поширення ін-
фекції і вільного спілкування», — 
переконана Зоя Бойченко.
 До речі, у напруженіший пан-
демічний період фестивальна ко-
манда не сиділа склавши руки. І 
Зоя, і частина оргкомітету є чле-
нами волонтерської команди, 
яка раз на місяць відкладає вбік 
усі справи і їде на передову, прак-
тично по всій лінії фронту, роз-
возячи замовлення: від квадро-
коптерів та комп’ютерів до бур-
жуйок (узимку), лопат та буді-
вельних матеріалів. «Боротьба 
триває — і на передньому краї 
російсько-української війни, і 
на культурному фронті, який 
утримують від зазіхань ворога 
наші патріотичні гурти. 80 від-
сотків людей, які приїжджають 
на фестиваль, тим чи іншим чи-
ном дотичні до цієї боротьби: це 
і ветерани АТО/ООС, і волонте-
ри, і історики, музиканти, пись-
менники. І наш фестиваль — це 
ще одна наша спроба подякува-
ти нашим захисникам, підтри-
мати їх, зібрати в колі однодум-
ців, надихнути їх і надихнутися 
самим», — говорить Зоя.

 До речі, і сам фестиваль теж 
певною мірою є волонтерським. 
По-перше, від самого початку, 
на відміну від багатьох подібних 
фестів, він є безкоштовним. А по-
друге, на кожному фестивалі ого-
лошується про збір коштів на до-
помогу армії чи госпіталям та 
центрам реабілітації поранених. 
Цього разу всі зібрані кошти пла-
нується передати командирові 1-
ї окремої штурмової роти ДУК 
«Правий сектор» другу Да Вінчі.

Без алкоголю і пластику
 Щороку «Холодний Яр» го-
тується до напливу гостей. Якщо 
починався фестиваль з 3-4 тисяч, 
то цього року організатори готу-
ються прийняти не менше 8 тисяч 
відвідувачів. Для них у лісі непо-
далік Суботова організоване наме-
тове містечко з побутовими зруч-
ностями (але намети та туристич-
не спорядження треба брати свої). 
Крім душу та місць для приготу-
вання їжі, тут організовано також 
фудкорди, де можна буде вибрати 

перекус на свій смак. Єдине пра-
вило, яке від самого початку іс-
нує на фестивалі, — це зона, віль-
на від алкоголю. А з 2019 року — 
і від пластику.
 Взагалі, пропаганда здорово-
го способу життя — одна з голо-
вних «фішок» фестивалю. Тому 
тут зазвичай передбачено багато 
спортивних розваг і змагань, роз-
горнуті виставки, майстер-класи 
майстрів народної творчості, є ди-
тяча зона. А цього року тут упер-
ше відбудеться трейловий забіг 
RunЯр на дистанцію 11 кіломет-
рів, у якому візьмуть участь 150 
спортсменів із різних куточків 
України, а також турніри з міні-
футболу та ММА.
 Насиченою буде і програма 
гутіркової галявини, на якій цьо-
го року виступатимуть письмен-
ник Василь Шкляр, художник 
та музикант Юрко Журавель, Ге-
рой України Михайло Забродсь-
кий, директор центру «Українсь-
кі студії стратегічних дослід-
жень» Юрій Сиротюк, поет Юрій 
Руф та інші цікаві співрозмовни-
ки. Також уперше тут у рамках 
фестивалю буде випробувано но-
вий формат — дві ідеологічні дис-
кусії: «Чи могли ми відвоюва-
ти Крим та звільнити Донбас ще 
в 2014—2015 роках?» за участю 
військових експертів та «Яким 
має бути справжній український 
націоналіст XXI століття?» — над 
цим питанням міркуватимуть Во-
лодимир В’ятрович, Дмитро Кор-
чинський, Олександр Сич, Євген 
Карась, Ігор Гузь та Дмитро Ку-
харчук. 
 У програмі зазначені презен-
тації книг «Волонтери: сила не-
байдужих» Наталки Позняк-Хо-
менко, «Микола Міхновський. 
Спогади, свідчення, документи» 
Романа Коваля та Юрія Юзича, 
«Проти червоних і білих окупан-
тів. Український повстанський 
рух на теренах Центральної Ук-
раїни 1917—1921 років» Юрія 
Митрофаненка та інших цікавих 
видань. «Ви дізнаєтеся з перших 
вуст, як тисячі років тому україн-
ці стежили за космічними явища-
ми на пригоризонтній обсерва-
торії Безводівка, від її першовід-
кривача Олександра Кликавки; 
Надія Кукса розповість про те, 
чи справді Богдан Хмельниць-
кий похований у Іллінській цер-
кві; гостя з Чехії Наталія Чуріко-
ва — як у цій країні працює росій-
ська пропаганда; а мовний омбуд-
сман Тарас Кремінь повідає про 
стан захисту української мови», 

— каже координаторка гутірко-
вої галявини Діана Тяско.
 На фестивалі буде бага-
то драйвової української музи-
ки. І не лише від хедлайнерів, у 
ролі яких цього року виступати-
муть гурти «Кому Вниз», Коzак 
System, «Тінь сонця», «Вій», 
Yurсаsh, «Чумацький шлях», 
Karna, Harmata, «Пирятин», 
«Брати Станіслава». А й від мо-
лодих гуртів — переможців кон-
курсу «StartUp — Злітай!», який 
уперше було оголошено в рамках 
фестивалю. 
 На конкурс надійшло 110 
заявок, із них журі, до якого 
увійшли відомі рок-музиканти, 
шляхом рейтингового голосу-
вання обрало десять найкращих. 
Цими обраними стали гурти «69 
кроків» із Первомайська, Red Sofa 
зі Львова, Bud’more з Харкова, 
SilverTown Band з Кам’янського, 
«Ловець снів/LoVets Sniv з Жи-
томира, Lost Message із Сум та 
київські гурти IMLA, «Хмарно з 
проясненнями», «Джеронімо» і 
Yukra.
  «Ідея цього конкурсу 
з’явилася після того, як ми в 
2016—2017 роках запросили на 
наш фестиваль тоді ще нікому 
не відомий гурт GO-A. І за кіль-
ка років вони доросли до «Євро-
бачення» і до того, що їх знає вже 
вся Європа. Мабуть, ми були най-
палкішими їхніми вболівальни-
ками. І ми подумали, що було б 
дуже добре, якби і для інших мо-
лодих гуртів наша сцена стала та-
ким своєрідним трампліном для 
майбутнього злету», — говорить 
координаторка музичної части-
ни фестивалю Василина Нако-
нечна. 
 А головне — тут, на фести-
валі, оживає сама Україна — та, 
яка хоче знати свою історію, яка 
пишається своїми героями, яка 
бореться і перемагає. «Я тут по-
чуваюся, як удома, бо тут не тре-
ба нікому нічого пояснювати: чий 
Крим, хто з ким воює, хто хоро-
ший, хто поганий. Тут збирають-
ся українці, справжні українці, 
які люблять свою країну глибин-
но. Це фестиваль, який розвиває 
смак, і хочеться, щоб таких фес-
тивалів було більше», — ділить-
ся враженнями один з учасників 
фестивалю, лідер гурту Yurсаsh 
Юрко Юрченко.
 Отож, готуйте намети і на-
плічники — і шукайте на карті 
Суботів. Найближчими вихідни-
ми усі дороги вестимуть до «Хо-
лодного Яру». ■

МІСЦЕ СИЛИ

Холодний Яр: продовження історії
Письменник Василь Шкляр, співаки Іван Леньо та Юрко Журавель, мовний омбудсман Тарас Кремінь на 
фестивалі нескореної Nації в Суботові

■

Фестиваль «Холодний Яр» започатковано 2015 року.
Архівне фото.

❙
❙

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Про село Суботів на Черкащині я вперше почула на концерті лауре-
атів «Червоної Рути» в 1989 році. Можливо, ця назва проскакувала 
і на уроках історії, але вона десь загубилася в пам’яті між Іваном 
Грозним, Лжедмітрієм та Мініним з Пожарським (в радянській 
школі історія України була додатком до «Історії СРСР», під вивіс-
кою якої ми всі вчили переважно російську історію). Але коли над 
фестивальним залом полинув глибокий голос лідера гурту «Кому 
вниз» Андрія Середи, який проникав, здається, в найпотаємніші 
закутки свідомості: «Стоїть в селі Суботові на горі високій домо-
вина України — широка, глибока. То та церков Богданова, там-то 
він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир 
душі твоїй, Богдане! Не так воно стало!» — це було щось містичне. 
Здається, саме з того катарсису і почалося моє переродження з 
учорашньої радянської школярки в щиру українку.
Цього року випадає нагода почути легендарну пісню і легендарний 
гурт, як-то кажуть, в історичному антуражі: в тому самому Субо-
тові, на фоні тієї самої Іллінської церкви, яку ми кожного дня бачи-
мо на купюрах номіналом у 5 грн і яку Тарас Шевченко назвав «до-
мовиною України» (якщо хто забув, то саме в ній було поховано 
тіло Богдана Хмельницького). Саме тут вдруге (а загалом — вшос-
те) уже на цих вихідних, з 2 по 4 липня, розгорнеться дійство під 
назвою Фестиваль нескореної Nації «Холодний Яр».

Тут, на фестивалі, оживає сама Україна — та, яка хоче 
знати свою історію, яка пишається своїми героями, яка 
бореться і перемагає.
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Олена ЧЕРКАСЕЦЬ 

«Мамо, купи мені поп-іт!». Якщо ви і досі 
не знаєте про що йдеться, то варіантів два: 
або у вас немає дітей, або ж вони надто 
малі (великі), щоб просити про іграшки. 
«Моєму семикласнику вже тринадцять, 
і то якось навесні попросив 130 гривень 
на поп-іт, — каже киянка Інна Безвугла. 
— Правда, награвся швидко — новинка 
не витримала конкуренції зі смартфоном, 
модна іграшка відправилася в коробку з 
бейблейдами, що були популярні років 
три тому, та іншими непотрібними реча-
ми, які поки що шкода викинути. Вважаю, 
що ціна як для забавки, яка швидко наб-
ридла, занадто перебільшена». 
Силіконові поп-іти справді заполонили 
українські крамниці та онлайн-магазини. 
Тож тепер кожного другого дітлаха мож-
на побачити із яскравою веселковою гу-
мовою «дощечкою» в руках. Ці новомодні 
іграшки, що так стрімко набули популяр-
ності серед дітей, призначені для зняття 
напруги та розвитку дрібної моторики 
рук. Принаймні так стверджують вироб-
ники. «Лопни мене» — дослівний пере-
клад назви іграшки, що популяризувалась 
завдяки поширенню відео користувачами 
у TikTok. Нині ролики з хештегом #popit 
мають понад 3,3 мільярда переглядів. 
То що ж це за цяцьки, чому їх так полюб-
ляють діти і чи справді вони допомагають 
знизити стрес — спробуємо з’ясувати. 

Целофан із бульбашками тільки 
дорожче
 Запитаєте, як виглядає іграшка? 
Згадайте целофанову плівку, якою пе-
репаковують крихкий товар при транс-
портуванні. Взявши її до рук, кожному 
з нас так і хотілося бодай разочок на-
тиснути пальцями, щоб вона лопнула, 
видавши гучний звук. Так ось, іграшки 
поп-іт також чимось схожі на цю плів-
ку, і «принцип роботи» такий самий. 
Ось тільки для привабливого вигляду 
іграшки розфарбовані у яскраві барви. 
І виробники, і продавці в один голос го-
ворять, що кращого методу зняти стрес 
годі й шукати! 
 Та, на відміну від одноразової плів-

ки, із силіконовими бульбашками поп-
ітом можна гратися нескінченно. Піс-
ля того, як ви їх пролускали на одно-
му боці, можете перевернути «дощеч-
ку» догори дригом і почати спочатку. 
Іграшки бувають різної форми: квад-
ратні або круглі, у вигляді сердечок, 
тварин, мультяшних героїв. 
 Прямуємо до крамниць, аби 
з’ясувати, чи й справді за цими різно-
кольоровими дощечками з бульбашка-
ми вишикувалася черга. 
 У магазині «Аврора» велелюдно. 
Поміж побутових дрібниць на прилав-
ку бачимо й іграшки, що нині на піку 
популярності. Консультантка магази-
ну каже, що нова забавка продається 
краще, ніж шкільне приладдя. Її ціна 
варіюється від 50 до 250 гривень, за-
лежно від розміру. І окрім розвитку 
дрібної моторики, її використовують 
для боротьби зі стресом.
 Та й справді, в магазині бачимо кіль-
ка дітлахів, які товпляться навколо 
прилавка з різноманітними поп-ітами. 
 Восьмирічна Віка прийшла з мамою 
і з нетерпінням чекає, коли ж продав-
чиня проб’є чек про сплату на довгоочі-
кувану антистресову пластину з буль-
башками.
 — Це зараз модно. У всіх моїх друзів 
вже така є, — каже дівчинка.
 Мама Світлана розповідає, що тіль-
ки-но іграшка набула популярності, 
донька постійно просила її купити. 
 — Тож я пообіцяла придбати їй цю 
забавку по закінченні навчального 
року. Сучасним дітям потрібне такого 
роду розвантаження, а головне — не за-
висатиме постійно в телефоні. 

Заспокоює і швидко набридає
 Та чи дійсно цей іграшковий хіт 
необхідно позиціонувати як тренажер 
для дрібної моторики рук та антистрес, 
а чи його розвиваюча роль досить пере-
оцінена?
 Експерти стверджують, що секрет 
успіху іграшок, перш за все, полягає 
в потужній маркетинговій програмі, 
такий собі черговий бізнес-хід, що ко-
мусь вигідний. Поп-ітами грають відо-

мі блогери, демонструючи це в соцме-
режах, тож іграшки залишаються мод-
ними і не виходять із рекомендованих. 
А діти, як губка, все всмоктують у себе, 
надивившись різноманітних відео. Ок-
рім того, спрацьовує ефект масовості. 
 Психолог Володимир Савінов зазна-
чає, що на психофізіологічному рівні 
ці іграшки дійсно можуть бути своєрід-
ним способом зняття напруги. Утім фа-
хівець радить батькам бути пильними, 
щоб дитина, захопившись, не потрапи-
ла в іграшкову залежність. 
 — Монотонні натискання чинять 
медитативний ефект, що допомагає 
легше зосередитися і привести думки 
в порядок. Подібні іграшки — інстру-
мент для того, щоб вгамувати і врівно-
важити свої емоції, подумати, переос-
мислити... Це на кшталт того, як пора-
хувати до 10, перед тим як прийняти 
важливі рішення. Проте це не повин-
но перетворюватися на звичку, залеж-
ність, коли дитина без бульбашок у 
руці уже не зможе вгамувати свої хви-
лювання. 
 Подібні захоплення у дітей, вважа-
ють фахівці, триватимуть недовго, ос-
кільки вони, отримавши певний до-
свід, швидко втрачають інтерес до мо-
нотонної діяльності. Згадайте лишень 
тетріси, пружинки слінлі, йо-йо, тама-
гочі чи спінери, які в різний час були 
на піку популярності. 
 Утім негативного впливу та шкоди 
для дитини не буде, якщо правильно 

підібрати дозу часу взаємодії з іграш-
кою або перетворити тренд на засіб нав-
чання. Інакше в дитини може бути на-
віть гальмування розвитку. Тож вва-
жати поп-іти панацеєю чи порятун-
ком для гіперактивних дітей не варто, 
а слід дотримуватися балансу. 
 І якщо ці іграшки, на думку психо-
логів, можуть сконцентрувати увагу 
дитини, забезпечити розумову розряд-
ку, на емоційний стан вони не вплива-
ють. А ось їх якість може вплинути на 
здоров’я, адже китайські «антистре-
си» переважно виготовленні з дешево-
го матеріалу.
 А ми тим часом телефонуємо до пані 
Світлани, яка нещодавно придбала для 
доньки суперпопулярний поп-іт. Жін-
ка розповіла, що спочатку лускіт бу-
льок доносився з кімнати безперестан-
ку. Дівчинка просто не випускала з рук 
нову іграшку, деякий час навіть брала 
її з собою до друзів на прогулянку. Ця 
силіконова «дощечка» мала бути пос-
тійно з нею, іграшка стала на деякий 
час вірусною. Утім літні розваги швид-
ко витіснили забави з поп-ітом, тому 
тепер про бульбашки дівчинка згадує 
рідко. Тож витрачати кошти на кілька-
денні захоплення Світлана не радить. 
«Новий викачувач гаманця, — додає 
мама дівчаток-двійнят Оксана. — Має-
мо уже п’ять штук на двох дітей. Тепер 
вони просять «сімпл дімпл» — ще один 
варіант поп-іта, де гумові бульбашки 
закріплені на твердій основі». ■ 

Лускайте бульбашки, це заспокоює...❙

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на серпень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

до кінця року — 394 грн. 05 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяці — 197 грн. 62 коп.,

до кінця року — 494 грн. 05 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

до кінця року —149 грн. 60 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 

за саму процедуру оформ-

лення перед плати бере: на 

місяць — 4 грн., на два-три 

місяці — 9 грн., на чотири-

шість місяців — 11 грн.

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

ПЕРЕДПЛАТА-2021■

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої ува-
ги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед-
платити «Україну молоду» у нинішньому році 
або не продовжив перед плату на друге півріч-
чя, це можна зробити до 18 липня, щоб отри-
мувати газету з серпня. Оформити передпла-
ту можна у відділеннях поштового 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 як за електронною версією Катало-
гу видань України «Преса поштою», так і за дру-
кованим Каталогом видань України «Преса пош-
тою».
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

УСЕ ЖИТТЯ — ГРА

Попит на «поп-іт»
Чи справді знімає стрес нова модна іграшка, чи це 
лише викачка грошей із батьківських гаманців? 

■

Інф. «УМ»

 У четвер, 1 липня, в 
Україні стартує вступ-
на кампанія. З цього дня 
розпочинається реєст-
рація електронних ка-
бінетів абітурієнтів i за-
вантаження необхідних 
документів. А заяви на 
прийом до вишів розпоч-
нуть приймати з 14 лип-
ня. 
 Тим часом від учора, 
29 червня, запрацюва-
ла «гаряча» лінія МОН 
для вступників «Вступ-
на кампанія 2021», яка 
діятиме до 13 серпня. Як 
повідомляє пресслуж-
ба МОН, «гаряча» лінія 
створена для: консульту-
вання з питань вступу до 
закладів вищої та фахової 
передвищої освіти; опе-
ративного реагування на 
можливі факти порушен-
ня законодав ства про ос-

віту; належного контро-
лю за проведенням вступ-
ної кампанії 2021 року в 
освітніх закладах.
 «Гаряча» лінія пра-
цюватиме за безкош-
товним номером теле-
фону: 0 (800) 50-45-70 
(пн-чт - 9:00-17:00; пт - 
9:00-16:00; сб-нд - вихід-
ний). У зазначені термі-
ни прийом та оператив-
не надання відповідей на 
звернення громадян та-
кож буде здійснювати-
ся за електронною пош-
тою vstup2021@mon.
gov.ua. Також, нагаду-
ють у МОН, працює уря-
дова гаряча лінія за теле-
фоном: 1545. 
 Для осіб, місцем про-
живання яких є тимча-
сово окупована тери-
торія АР Крим та Севас-
тополя, а також тимча-
сово окупована територія 
Донбасу, урядова «гаря-

ча» лінія з питань освіти 
працює в будні дні за без-
коштовним телефоном: 
0-800-504-425. Діти, які 
перебувають на непідкон-
трольній території, мо-
жуть скористатися кана-
лами зв’язку (+38 098 079 
69 73 — Viber, Whatsapp, 
Telegram; +38 095 200 85 
73 — для людей iз пору-
шеннями слуху Viber, 
Whatsapp, Telegram), які 
є безкоштовними. 
 Технічні консуль-
тації з питань реєстра-
ції електронних кабі-
нетів та подання елек-
тронних заяв здійснює 
ДП «Інфоресурс» (пн-
пт - 09:00-18:00; сб-нд - 
09:00-15:00) за номера-
ми: +38 (044) 290-18-13; 
+38 (095) 281-13-54; +38 
(067) 551-24-74; +38 (093) 
342-38-63; а також елек-
тронною поштою vstup@
inforesurs.gov.ua. ■

АБІТУРІЄНТ-2021

Говоріть, вас слухають!
Розпочали роботу «гарячі» лінії для вступників

■



Анатолій ШАПОВАЛ 
с. Мишурин Ріг, Кам’янський район, 

Дніпропетровська область

 Ніколи не перестану захоп-
люватися ірисами! Познайо-
мившись із десятками кольо-
рів і відтінків, я закохався в 
цю королівську квітку. Завдя-
ки своїй витонченості і стро-
гості форм іриси дуже ефек-
тно та яскраво доповнюють 
будь-яку клумбу. А якщо по-
садити плантацію, то це буде 
цілий іридарій. 
 Уявіть, із якого прекрас-
ного настрою починається мій 
ранок, коли я виходжу в свій 
ірисовий сад, особливо в пе-
ріод цвітіння! Яскраве сонеч-
ко, роса на пелюстках і легке 
випаровування... Цей аромат 
не передати ні словами, ні 
текстом. Він поширюється не 
тільки на весь двір, — його від-
чувають усі люди, які йдуть 
повз садибу. 
 Сьогодні в моїй колекції 
понад 300 сортів вітчизня-
ної та зарубіжної селекції, від 
карликових до високих боро-
датих заввишки понад метр 
ірисів. Вирощую ефективні 
старі сорти та суперновинки 
наших днів. 
 Зараз саме час садити і 
розсаджувати великі кущі, 
тому коротко хочу поділити-
ся своїм досвідом. Іриси бу-
дуть рости на одному місці 
багато років, при цьому кущі 
швидко й ефективно розро-
стаються. Їх не потрібно ви-
копувати на зиму, не потрібно 
прикривати від морозу. Все, 
що від вас потрібно, це поса-
дити і надати мінімальний 
догляд. Потрібно врахувати 
кілька важливих нюансів: в 
ідеалі ірисам потрібен гар-
ний ґрунт, проте назагал іри-
си ростуть на будь-яких ґрун-
тах. Вплине ґрунт тільки на 
розмір куща і квітки. 
 Найголовніше — садити й 
пересаджувати іриси можна з 
весни до жовтня. Але найкра-
щий час для посадки — це пе-
ріод спокою, який настає піс-
ля закінчення цвітіння. За 
власними спостереженнями, 
іриси найкраще пересаджува-
ти в липні й до середини сер-
пня. У цей період у них дуже 
міцне молоде коріння, що доз-
воляє ідеально прижитися на 
новому місці. Не робіть по-
милку — глибоко не саджай-
те, це неправильно. Я саджу 
так, щоб листя було з північ-
ного боку, верхівки лопаток — 
на 1/3 над поверхнею землі, а 

корінці — спрямовані вниз і 
розправлені. Відстань між ло-
патками при посадці залежить 
від сорту ірисів і призначен-
ня посадки. Наприклад, для 
високих ірисів — 40-50 см, а 
в міжряддях — 50 см. Ближ-
ча посадка дозволить швид-
ко створити клумбу, але в по-
дальшому рослини доведеться 
часто проріджувати. 
 При вирощуванні борода-
тих ірисів важливо підтриму-
вати ґрунт на ділянці в пухко-
му і чистому від бур’янів стані. 
Під час цвітіння ірисів бажа-
но щодня видаляти (обрізати) 
зів’ялі квіти, тоді з першого 
і до останнього дня цвітіння 
іриси будуть свіжими.
 Ірис дуже посухостійкий, 
може довгий час обходитися 
без поливу. Але для продов-
ження періоду цвітіння бажа-
ний полив до і під час цвітіння 
рослин. Улітку потрібно про-
полювати від бур’янів, поли-
вати тільки в спекотну погоду. 
Це все, що потрібно знати про 
агротехніку ірисів. Як бачи-
те, все легко і просто. Ідеаль-
на квітка, без зайвих турбот. А 
радості, краси і настрою іриси 
подарують на цілий рік. 
 Також хочу розповісти вам, 
дорогі читачі, про найулюб-
леніші сорти. Сподіваюся, що 
допоможу вам у виборі. 
 Неперевершений Тресу-
рі Трейд / Treasure Trader 
вражає незвичайним рідкіс-
ним забарвленням, своїми 
мереживами зведе з розуму 
будь-кого! Стандарти (верхні 
частки квітки) — яскраво зо-
лотисто-лимонні. Фоли (ниж-
ні частки квітки) вишнево-
коричнево-фіолетово-чорні. 
Облямівка — бежева, борід-
ка — жовта. Це дуже краси-
ве і незвичайне поєднання ко-
льорів. Такі відтінки помітні 
здалеку. Висота рослини — до 
75 см, цвіте до кінця червня. 
 Нещодавно познайомився 
з цікавим сортом Тайгер Хоні 
/ Tiger Honey. Це унікальний 
ірис тигрового забарвлення. 
Сподобався красивою і незви-
чайною формою. Стандарти і 
фолі — з кремовими бризка-
ми і рядками на тлі кольору 
«баттерскоч» (жовте верш-
кове масло), дуже привабли-
вий. Всі відвідувачі мого іри-
дарію побажали мати в себе 
цей сорт. 
 Старожил моєї клумби 
Дірект Флайт / Direct Flight — 
вишуканий, насичено-роже-
вий, із домішкою блакитного. 
Борідки — мандаринові з сині-

ми кінцівками. Пінисті мере-
жива нагадують мені хвилі на 
нашому чистому і привабливо-
му Азовському морі. 
 Ірис Фіналіст / Finalist під-
корить будь-якого квітникаря 
ніжними кремовими стандар-
тами, з лілуватими і жовти-
ми вкрапленнями. А вишу-
кані сливово-рубінові фоли з 
рожево-ліловим краєм зача-
рують своєю красою. Це най-
пізніший сорт, тобто він буде 
цвісти в період, коли інші іри-
си вже не цвітуть. 
 Дуже рано починає квітну-
ти переможець багатьох кон-
курсів Хало ін Піч / Halo in 
Peach. Прекрасні персикові 
стандарти і білі з персиковою 
облямівкою фоли зробили цей 
ірис невимовно красивим. 
Борідка помаранчева. 
 Чудовий Олмост Перадайс /
Olmost Paradise (Ennt93) при-
крашає клумбу кремово-ро-
жевими стандартами. Фоли — 
перелив малиново-рожевого 
зі світло-фіолетовим. Борідки 
помаранчеві. Пелюстки силь-
но гофровані та мереживні. 
 Пронизливо-блакитний 
Баблін Брук / BabblingBrook 
має розкішно гофровані пале-
во-лимонні борідки.
 Найгарніший та водно-
час казковий Суприм Султан 
/ SupremeSultan радує вели-
чезними двобарвними стан-
дартами засмаглого жовтого 
кольору. Фоли — махагоніє-
во-червоні з жовтими борід-
ками. 
 Прауд Традішн / Proud 
Tradition — мій улюбленець 
десятки років. Радує око ве-
ликою прекрасною квіткою 
досконалої форми. Стандар-

ти світло-сріблясто-блакитні, 
фоли темні, гіацинтово-сині. 
 Біг Скуіз / Big Squeez один 
із найбільших ірисів. Яскра-
во-оранжевий, з персиково-
рожевим відтінком, він поміт-
ний здалеку. А який тонкий і 
захопливий аромат від зріза-
них квітів! Мені захотілося по-
дарувати дружині саме їх, до 
речі, вони стояли в зрізі понад 
два тижні! 
 Улюбленець Едіт Вульфорд 
/ Edith Wolford радує око жов-
тими з фіолетовим вливанням 
стандартами. Фоли синьо-фіо-
летові, борідка синя з оранже-
вим верхом. Дуже гофровані 
квітки, довго стоять у зріза-
ному вигляді. 
 Люблю також іриси Візир 
/ Vizier, Карпіціус Кендіз / 
Capricious Candies, Стейрвейн 
ту Хевн / Stairway to Heaven, 
Сікрет Мелоді / Secret Melody, 
Селебрейшн Сонг / Celebration 
Song, Хебіт / Habit, Хаклбер-
рі Фадж / Huckleberry Fudge, 
Хелен Лідер / Helen Leader, 
Електро Шок / Electric Shock 
та багато інших. 
 І, як я вже розповідав у 
пресі в попередні роки, спос-
терігаючи за ірисами, мені за-
хотілося вивести і свій влас-
ний сорт. Вивчивши тонкощі 
селекції, а також у процесі 
довгої кропіткої роботи в 2010 
році в мене з’явився власний 
сорт, який я назвав Штам. Він 
не має аналогів, принаймні я 
поки не зустрічав. Світло-бла-
китні по краю з жовтуватою 
облямівкою стандарти ефект-
но виглядають із жовтувато-
білими з прозорими прожил-
ками фолами. Жовта борідка 
тільки прикрашає велику гоф-
ровану квітку. 
 Дуже давно, коли я тільки 
починав збирати свою колек-
цію ірисів, один квітникар по-
дарував мені кілька десятків 
нових сортів ірисів. Саме з них 
і почалася моя колекція і лю-
бов до цих квітів. Я теж хочу 
комусь із вас, шановні читачі, 
зробити подарунок. На жаль, 
усім подарувати іриси я не 
можу. Але виберу 5 перемож-
ців, яким подарую свої улюб-
лені сорти. Конкурс простий, 
напишіть мені в листі, яка у 
вас клумба і які на ній ростуть 
квіти. Хто напише кращу роз-
повідь — й отримають пода-
рунки. 
 Ніколи не зупиняйтеся на 
досягнутому, оновлюйте свою 
ділянку. Посадіть щось но-
веньке. Якщо у вас є бажання 
виростити незвичайні сорти 

ірисів, можу вам у цьому допо-
могти. З радістю поділюся по-
радою та посадковим матеріа-
лом. Телефонуйте і пишіть 
на мою адресу та не забувай-
те вкласти конверт для від-
повіді. 

Анатолій Шаповал,
вул. Петро-Павлівська, буд. 9, 
с. Мишурин Ріг, Кам’янський 
р-н, Дніпропетровська об-
ласть, 51610.
тел. (066) 009 24 18.

ПОЛІТПАРНАС

Я хочу 
вірити 
Вадим КРИЩЕНКО
Київ 

 Не вірю тим, хто з власного палацу
 Вчить, як здолати вбогість і нужду.
 Це — хитруни, обманщики, паяци,
 Людці у пересиченім бреду.
   
 Ні, не маскуйтесь, ненаситні лиця, —
 На вас відмітина обману й чорних лих.
 Тому, Вкраїно, день твій не ясниться,
 Що досі терпиш ти байстрят таких.
   
 Дивись, Вкраїно, як розперезались
 Московські невгамовні холуї...
 Нових часів вже люди зачекались,
 Предтечі та наступники твої.

 Я хочу вірити без зайвої гордині,
 Що ми збагнем, хто щирий, хто брехун.
 І освятить вкраїнське воскресіння
 Новий Мазепа чи новий Богун.

■

Сорт Тресурі Трейд.❙

КРАСА РУКОТВОРНА

Ірисовий рай
Творіть красу — і буде наша земля прекрасною

■

Автор допису у своєму ірисовому царстві.❙

Сорт Тайгер Хоні.❙

Сорт Олмост Парадайс.❙
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Валентина САМЧЕНКО
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Поєднання цілющої природи, 
вигадливої прикарпатської ар-
хітектури та кіносвята — це ІХ 
Міжнародний трускавецький кі-
нофестиваль, який промайнув 
24-27 червня. Понад десяток 
повнометражних найновіших 
українських фільмів упродовж 
чотирьох днів міг дивитися ко-
жен бажаючий безкоштовно у 
комфортних кінозалах. Ще мож-
на було слухати з перших вуст 
розповіді про зйомки, скажімо, 
актора Костянтина Лінартовича 
(той, хто Богдана Хмельницько-
го зіграв у «Гетьмані», якого є 
прокатна коротша версія і 4-те-
лесерійна), про фільм-казку за 
твором Сашка Лірника «Пекельна 
хоругва», де досвідчений актор 
грає козака; чи Дмитра Туболь-
цева — про не кіношну участь 
в АТО у Пісках і роль захисника 
з позивним «Літо» у неполітко-
ректній першій комедії про війну 
Росії проти України «Наші коти-
ки», в якій комічний Путін боїться 
Гаазького трибуналу й українсь-
кого солдата. 
В основній програмі повного мет-
ра представили 12 українських 
фільмів. Журі кращими акторами 
визнало Марину Кошкіну («За-
буті») та Євгена Ламаха («Черка-
си»). «Наших котиків» Володими-
ра Тихого нагородили за кращу 
режиссуру. За кращий сценарій 
срібну статуетку «Корони Карпат» 
відтепер має Олег Сенцов за фільм 
«Номери», написаний, знаємо, у 
російській в’язниці. Спеціальною 
відзнакою нагороджено «Атлан-
тиду» Валентина Васяновича, яка 
перемогла на Венеційському кіно-
фестивалі у програмі «Горизонти» 
у 2019-му. А Гран-прі цьогорічного 
кінофестивалю «Корона Карпат» 
здобула стрічка Михайла Іллєнка 
«Толока».

Кіно без дефіциту
 Коли у Парижі брати 
Люм’єри вперше для публічного 
показу рухливих кадрів вклю-
чали сінематограф (а було це в 
1895-му) — у Трускавці, що роз-
кинувся на північ від передгір’я 
Східних Карпат, закладали ку-
рортний парк, який має ознаки 
англійського ландшафтного сти-
лю, згодом отримав назву Ада-
мівка і донині п’янить числен-
них відпочивальників запамо-
рочливо свіжим повітрям поряд 
зі знаменитим бюветом цілю-
щих мінеральних вод, найвідо-
міша з яких Нафтуся. Унікаль-
не українське місто з красиви-
ми віллами з вишуканим різьб-
леним оздобленням і потужним 
оздоровчим природним потен-
ціалом та санаторно-відпочин-
ковою інфраструктурою до ідеї 
проведення фестивалю кіно тут, 
у Трускавці, дійшло в 2008-му, 
а презентували її уже у січні на-
ступного року. 
 На першому кінофорумі 
у 2010-му переможцем став 
фільм «Арівідерчі» молдовсько-
го режисера Валеріу Жереги про 
двох сільських дітей, чия мама 
поїхала на заробітки в Італію. У 
журі тоді були, зокрема, Йован 
Маркович (Сербія) — кінодра-
матург, продюсер, директор кі-
ностудії, та наш композитор Єв-
ген Станкович, народжений на 
Закарпатті.
 Після вимушеного завмиран-
ня культурного життя через пан-
демію з березня 2020-го кінема-
тографічну «Корону Карпат» — 
як і багато фестивалів в Україні 
і світі — минулоріч не проводи-
ли. Тож ІХ Міжнародний трус-
кавецький кінофестиваль від-
бувся нині наприкінці червня, 
уперше у розпал курортного се-
зону влітку. 

 «Ми ростемо щороку, — кон-
статує акторка Ірма Вітовська, 
голова журі основного конкурсу. 
— Пройшло досить небагато часу 
— й українські картини не тіль-
ки стоять у прокатній сітці. Ми 
вже змагаємося з позаминулими 
перемогами, з минулими перемо-
гами. Було багато років, коли ук-
раїнське кіно було в дефіциті, а 
зараз вливається багато крові. У 
мене в кіно з 1998 року по 2015 
був тільки Лесь Янчук, 4 фільми. 
А скільки було потенціалу втра-
чено загалом. Скільки втрачено 
потенційних геніїв. Лінецький 
Віталік згорів від тої депресії. 
Романюк Олег. Я кажу про своїх 
колег. А скільки нереалізованої 
енергії режисерів, операторів... 
Раніше, коли оцінював карти-
ни, давав 10 балів; 8; 5. А зараз 
— 9,8 ; 9,7 ; 9 ... І ти не знаєш, як 
їх вибирати. Це не може не тіши-
ти. Я за те, щоб не зупинявся про-
цес. Зрозуміло, що нині склад-
ний час. Ну, рік-два. Не ми одні, 
не тільки наша креативна індус-
трія страждає від пандемії. На-
будемо колективного імунітету, 
все буде добре, прорвемося; війну 
ми теж виграємо — це 100 відсо-
тків. І треба, щоб не зупинялася 
історія українського кіно».
 Ірма Вітовська підкреслює, 
що не потрібно протиставляти 
фільми для дозвілля, для масо-
вого глядача, яких має бути ба-
гато і різних, для різних ауди-
торій, щоб розширити українсь-
кий простір, та кіно, яке пред-
ставляє країну і здійснює місію 
змінювати глядача. Підігруван-
ня таким провокативним «дис-
кусіям» — це зовнішня історія, 
яка має мету знову повернути 
українців у капсулу кінозалеж-
ності від країни-агресора.
 Направду фільми конкурсної 
програми, які не отримали жод-
ної відзнаки «Корона Карпат», є 
сильними у своїй ніші. Це про сі-
мейно-дитячі «Пекельну хоруг-
ву», «Фокстера і Макса», «Анто-
на і червону химеру». Історична 
драма за твором Василя Шкляра 
«Чорний ворон» тяжіє до теле-
візійного формату, і Наталі Сум-
ській за роль у ньому можна смі-
ливо давати приз за найкращу 
роль другого плану (такої номі-
нації поки не існує).

Алея слави
 Важливі для кіноіндустрії ще 
дві конкурсні програми Труска-
вецького кінофестивалю — «Ко-
роткометражні фільми. Дип-
ломна робота» та «Конкурс кіне-
матографічних шкіл України». 
Голова «шкільного» журі Лари-
са Брюховецька — кінокрити-
киня, кінознавець, редакторка 
журналу «Кіно-Театр» та стар-
ша викладачка кафедри культу-
рології Києво-Могилянської ака-
демії каже: «Це була зустріч із 
майбутнім українського кіно, за-
втрашнім його днем. У нас намі-
чаються потенційні Інгмари Бер-
гмани» (один із провідних твор-
ців авторського кіно ХХ століт-
тя. — Авт.).
 Чимало нагород здобу-
ла Київська кінематографіч-
на школа у третій конкурсній 
програмі. Кінодраматург Юрій 
Голіченко загалом виходив за 
чотирма дипломами, які здобу-
ли роботи студентів Національ-
ного університету театру, кіно 

і телебачення імені Івана Кар-
пенка-Карого — раніше єдино-
го навчального закладу такого 
профілю в Україні. Слова пох-
вали отримала й нова кіношко-
ла факультету аудіовізуального 
мистецтва Харківської держав-
ної академії культури.
 Потужний потенціал корот-
кометражного кіно продемон-
струвала друга конкурсна програ-
ма. Вона учасникам надала кри-
ла, переконана акторка Наталія 
Васько — голова журі програми, 
акторка багатьох телесеріалів, 
а також повнометражних філь-
мів, зокрема, «Гніздо горлиці» та 
«Крути 1918». Найкращим виз-
нали «Схрон» режисерки Окса-
ни Войтенко про історію кохан-
ня, боротьби і драматизму 1946 
року, коли командир повстансь-
кого загону Орест зі своєю коха-
ною Євою дочекалися народжен-
ня немовляти під канонаду об-
стрілів червоноармійців.
 Отримав срібну «Корону 
Карпат» і відомий аніматор Сте-
пан Коваль, чиї три роботи було 
представлено. «Прізвище в ки-
шені» — оригінальна засобами 
вираження і бездоганним сце-
нарієм історія врятування немо-
вляти від Голодомору взагалі би 
могла мати й найвищу нагороду 
фестивалю.
 На алеї кінослави у Трус-
кавці, яка розташована навпро-
ти Музею Михайла Біласа, було 
відкрито бронзову таблицю на 
честь фільму-переможця «Коро-
ни Карпат» у 2019 році — стріч-
ки «Мої думки тихі» (режисер 
Антоніо Лукіч). Під час цере-
монії виступили міський голова 
Трускавця Андрій Кульчинсь-
кий та акторка Ірма Вітовська, 
котра зіграла в цій стрічці го-
ловну роль, а цьогоріч очолила 
журі фестивалю. 
 До речі, у 2019-му, на попе-
редньому кінофестивалі, Ірма 
Вітовська вперше побувала у 
Трускавці, отримала «Корону 
Карпат» — шосту свою нагоро-
ду в кіномистецтві, яка стала 
третьою за кращу жіночу роль у 
загалом фільмі-переможці VIII 
Трускавецького кінофестиваля 
— «Мої думки тихі». А ще приз 
за найкращу кінорежисуру тоді 
вручили Антоніо Лукічу. Тож 
це кіно отримало «золото» і два 
«срібла». Тому й зайняло почес-

не місце уже тепер на Труска-
вецькій алеї кінослави, яку ви-
різняє від інших подібних те, що 
бронзових плит-нагород удос-
тоєні саме фільми з вказуван-
ням режисерів.
 У двогодинній церемонії на-
городження переможців та за-
криття фестивалю показували 
кадри світової кінокласики, які 
супроводжувало виконання вжи-
ву усім відомих мелодій із «Запа-
ху жінки», «Хрещеного батька» 
та інших знакових фільмів. Тра-
диційно ведучими були дотепні й 
щирі Зоряна Конопельська-Пет-
рас і Богдан Процишин. Незмін-
ному директору Трускавецького 
фестивалю, його ініціатору, ідео-

логу та промоутеру Олегу Кар-
пину відомий кінознавець Євген 
Женін — співорганізатор та учас-
ник 1-го фестивалю українського 
кіно у Голлівуді — вручив Гран-
прі Арт-фесту імені де Рішельє 
(Німеччина—Україна). Насамкі-
нець Олег Карпин запросив усіх у 
Трускавець на наступний Х Між-
народний кінофестиваль «Коро-
на Карпат». 
 Масштабний 4-денний фес-
тиваль відбувся за підтримки 
Державного агентства Украї-
ни з питань кіно, Українсько-
го культурного фонду, департа-
менту культури Львівської обл-
держадміністрації та Труска-
вецької міської ради. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Кіномагія «Корони Карпат»
Курортний Трускавець вдев’яте згуртував творців і глядачів фільмів, 
запросивши Ірму Вітовську, Наталію Васько, Дмитра Тубольцева

■

Золоту «Корону Карпат» тримає продюсер фільму-переможця «Толока» Андрій Різоль.
Фото надані організаторами.

❙
❙

Незмінний директор Трускавецького кінофестивалю «Корона Карпат» 
Олег Карпин з акторкою Наталією Васько.

❙
❙

Фільм-переможець «Корони Карпат» 2019 року  — «Мої думки тихі», 
де зіграла Ірма Вітовська, зайняв почесне місце на Алеї кінослави 
у Трускавці.
Архівне фото.

❙
❙
❙
❙
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Валентина САМЧЕНКО

Якщо в кого ще існує думка, що 
класична музика — це щось не для 
кожного, ви не бували на подіях 
KharkivMusicFest і загалом у Хар-
кові у дні його проведення. Наша 
розмова — про один із найкращих 
у цьому сегменті фестивалів — із 
виконавчою директоркою Марією 
Горбонос.

Концерти, лекції й анімовані 
ролики
 ■ Ще далеко не всі можуть 
упевнено називати як найперше 
визначення для Харкова — місто 
класичної музики. Навіть якщо 
там бував Петро Чайковський і 
відбулася прем’єра опери «Тарас 
Бульба» Миколи Лисенка, а в су-
часності філармонійний оркестр 
до пандемії коронавірусу успішно 
гастролював за кордоном. Утім 
лише за кілька років, один з яких 
— пандемічно-карантинний, фес-
тиваль KharkivMusicFest зумів 
вкласти у голови багатьох,  що 
його щоразу чисельні проєкти 
— те, чого не варто пропускати. 
Маріє, окресліть у цифрах фес-
тиваль, який нещодавно завер-
шився.
 — Фестиваль iще дуже моло-
дий, а два останні роки ми працю-
вали дійсно у пандемічно-каран-
тинних умовах, але нам вдалося 
не лише втілити все задумане, а 
й наповнити KharkivMusicFest 
новими проєктами та ініціати-
вами, які розширили його ауди-
торію. Цифри цьогорічного фес-
тивалю насправді вражають. За-
галом провели 22 концертні події. 
Ми зібрали 450 музикантів із 12 
країн, 5 оркестрів та 2 хоровi ко-
лективи. У рамках просвітниць-
кої програми ми провели 11 лек-
цій та створили 8 анімованих ро-
ликів «Гід по класичній музиці 
KharkivMusicFest».
 Цьогоріч через введений лок-
даун, або, краще сказати, завдя-
ки йому, наш фестиваль тривав 
аж 87 днів, тож, iмовірно, ми в 
цьому побили національний ре-
корд.
 ■ Для України це ще не надто 
звично — їхати в інше місто за-
ради виступу виконавця творів 
класичної музики. Цю нішу за-
повнює, зокрема, Одеса, якій про-
стіше, бо має море. Утім і в Хар-
кові остаточно вирішуєш бути на 
великому заключному концерті 
фестивалю, бо в Києві знову ніяк 
не складалося почути чарівне 
мецо-сопрано Анжеліни Швач-
ки, яка гастролювала, зокрема, 
у США, Німеччині, Данії, Фран-
ції, Японії, нагороджена орденом 
«Зірка Італії». І це лише одна з 
перлин незвичайної краси назва-
ного концерту. Як створюються 
програми концертів фестивалю, 
чи багато варіантів спочатку об-
говорюється, і чиї вирішальні ос-
таточні рішення? 
 — До заключного концерту 
фестивалю, коли на одній сцені 
зібралися колективи з понад 100-
річною історією — Національ-
ний симфонічний оркестр Украї-
ни, Національна капела «Дум-

ка» та зірковий склад солістів 
Національної опери України, ми 
готувалися два роки. Не так прос-
то об’єднати на одній сцені майже 
150 артистів, враховуючи щіль-
ний гастрольний розклад колек-
тивів, солістів, диригента, узго-
дити програму, до якої увійшла 
прем’єра у Харкові «Страстей за 
Тарасом» Євгена Станковича та 
виконання найвідомішої Дев’ятої 
симфонії Людвига ван Бетховена.
 Ми працюємо над створенням 
унікального музичного продук-
ту, що має презентувати і місто, і 
країну в цілому, та прагнемо імп-
лементувати його до системи між-
народних культурних комуніка-
цій. Створення такої події — по-
етапна копітка робота, і диригує 
цим процесом артистичний ди-
ректор фестивалю. Починається 
все з розробки концепції фести-
валю, обирання головного худож-
нього напрямку, який об’єднає 
концерти та позаконцертні захо-
ди, поставить питання та запро-
сить до діалогу з аудиторією. Піс-
ля схвалення такої концепції опі-
кунська рада фестивалю складає 
його програму, починається уз-
годження її до найменших дета-
лей з артистами. До роботи залу-
чається вся команда — музичний 
i концертний менеджери, кура-
тор української складової в про-
грамі фестивалю, маркетологи, 
піарники, координатори проєк-
тів, дизайнери. 
 ■ Усупереч коронавірусу в 
цьогорічній програмі фестива-
лю були виступи світових зірок 
класичної музики з-за кордону — 
Готьє Капюсона та Пола Льюїса. 
Чи не виникало задуму цілоріч-
ної промоції таких імен? Чи вона 
не потрібна фестивалю, оскільки 
концертні зали мають обмежену 
кількість місць?
 — Промоція не просто потріб-
на, а вкрай важлива, адже сьо-
годні вільного від маркетингу 
мистецтва бути не може. Для того 
щоб залучити публіку, ми повин-
ні її підготувати, розповісти най-
цікавіше про музикантів, програ-
му. Крім того, фестиваль — це час-
то прем’єрні виступи, прем’єрні 
виконання: більшість артистів, 
яких ми запрошуємо, ще не дава-
ли концертів в Україні, тож їхні 
імена знає лише вузьке коло поці-
новувачів класичного мистецтва, 
хоча у цьому ж сезоні їхні концер-
ти відбуваються у Відні, Люцер-
ні, Мілані та Лондоні. Оскільки 
у найближчому майбутньому ми 
бачимо наш фестиваль однією з 
впливових туристичних принад 
Харкова, цілорічна промоція є до-
цільною, аби всі бажаючі могли 
запланувати заздалегідь свій ві-
зит до Харкова та України. 

І диригент білоруського 
походження
 ■ Фестиваль на 2022-й уже ого-
лосив ім’я артдиректора, який був 
активно задіяний у цьогорічній 
програмі, — молодого дириген-
та білоруського походження Ві-
талія Олексейонка з Німеччини. 
Як зав’язалася ця співпраця?
 — Знайомство з Віталієм Алек-

сейонком у нас відбулося восени 
минулого року, коли він прийняв 
наше запрошення бути дириген-
том концерту Дитячого симфоніч-
ного оркестру KharkivMusicFest. 
Віталій є головним диригентом 
оркестру Мюнхенського універ-
ситету, він диригував такими ор-
кестрами, як оркестр Лейпцизь-
кого радіо, Staatskapelle Weimar, 
Lucerne Festival Strings. Тоді до на-
ших юних оркестрантів він поста-
вився як до серйозних музикатів і 
підготував iз ними складну «до-
рослу» програму. Згодом у програ-
мі KharkivMusicFest-2021 під його 
орудою грав Фестивальний дитя-
чий оркестр, у якому об’єднали та-
лановиту молодь з усієї України. 
 Під час спільної роботи, об-
говорень проєктів ми зрозумі-
ли, що наше бачення фестивалю 
співзвучне. Розвиток фестивалю 
Віталій бачить у поєднанні тра-
диційних та інноваційних фор-
матів, включенні у програму по-
пулярних композиторів та творів 
традиційного репертуару з менш 
відомим, обов’язковому виконан-
ні української музики, а також в 
активному залученні партнерів, 
музикантів та публіки з Західної 
Європи, США та інших країн.
 ■ Левова частка програми 
фестивалю — для дітей трохи не 
з одного року, таке соціально від-
повідальне «вирощування» їх на 
культурному ґрунті. Чи відслід-
ковували, які це дає довготривалі 
результати? 
 — Позитивний вплив класич-
ної музики на ранній розвиток ди-
тини, її емоційний та фізичний 
стан уже давно науково доведе-
но. Два роки тому французькі до-
слідники довели, що музика ство-
рює у дитини макростимулятори 
мозкової активності, які сприя-
ють кращому освоєнню мови, чи-
танню, а пізніше — і навчанню в 
рамках підготовки до школи; а 
головними провідниками дітей у 
світі музики мають бути батьки. 
Для подолання бар’єру між до-
рослими, їхніми дітьми і класич-
ною музикою в рамках фестива-
лю ми проводимо заняття як для 
дітей, так і для дорослих i всієї ро-
дини. Наразі ми не маємо інфор-
мації щодо конкретних довготри-
валих результатів наших просвіт-
ницьких проєктів, адже для цього 
треба провести окреме досліджен-
ня, але те, що з кожним роком се-
ред відвідувачів наших заходів 
стає все більше постійних слуха-
чів, свідчить про формування му-
зичної культури у харків’ян.
 ■ Проєкт у проєкті — важли-
вий Всеукраїнський конкурс мо-
лодих композиторів імені Бориса 
Лятошинського. У коментарях до 
запису концерту є й контраверсій-
ний відгук від дописувача без 
справжнього прізвища. Чи часто 
організатори Kharkiv Music Fest 
отримують інформаційні напад-
ки, за якими проглядається ба-
жання применшити значення 
дуже важливих починань для ус-
пішного розвитку сегменту кла-
сичної музики в Україні, які ре-
алізуються у прикордонному з 
Росією Харкові, який завжди роз-

глядався тією країною як саме їх-
ній і мистецький форпост?
 — Всеукраїнський конкурс 
композиторів імені Бориса Ля-
тошинського не можна назвати 
проєктом. Скоріше ми називаємо 
це знаковою подією у масштабно-
му фестивалі. Він націлений, на-
самперед, на підтримку нової ук-
раїнської академічної музики, по-
шук нових імен та фахову орієн-
тацію молодих композиторів у 
професійному середовищі. Оцін-
ки професійних композиторів, 
членів міжнародного журі свід-
чать про те, що у лавах сучасних 
молодих митців є справжні та-
ланти. Той відгук важко назва-
ти контраверсійним: імовірно, в 
його автора музика переможців 
конкурсу викликала відторгнен-
ня і несприйняття. Ні для кого 
не секрет, що сучасне мистецтво 
далеко не в усіх поціновувачів 
викликає позитивні емоції, саме 
цьому слухачу, з його слів, не вис-
тачило «прекрасного». Але чи по-
винне сучасне мистецтво претен-
дувати на таку доволі суб’єктивну 
категорію, як «прекрасне»?
 А щодо ефемерного мистець-
кого форпосту в уявленні близь-
кого сусіда — це в їхній уяві пе-
ребільшення. Харків після Ре-
волюції Гідності задекларував і 
продовжує посилювати свій ста-
тус форпосту саме українського, 
зокрема сучасного, мистецтва.

Культура без політики 
 ■ Для культури і бізнесу важ-
лива системність, щоразу під-
живлена новими ідеями. Її проде-
монстрував учетверте масштаб-
ний KharkivMusicFest та місцеві 
меценати, які підтримують цей 
мистецький проєкт. І це той ви-
падок, коли небюджетні мільйо-
ни гривень відповідально й ощад-
но вкладають у культуру. Чи про-
бували ви подаватися на гранто-
ву підтримку фестивалю, щоби 
частково доєднати гроші плат-
ників податків? 
 — KharkivMusicFest насправ-
ді унікальний у тому, що він ро-
биться винятково на гроші міс-
цевого бізнесу, без підтримки де-
ржавних коштів, не пов’язаний 
ні з якими політичними сила-
ми. Ми вдячні меценатам фести-
валю: Сергію Політучому, Олек-
сандру Медовому, Володимиру 
Гриненку, Володимирну Шуміл-
кіну, Тарасу Ситенку, Олегу Чиг-
ринову та Валентину Шеветовсь-
кому, — адже саме завдяки їхній 
підтримці фестиваль динамічно 
розвивається, запрошує зірок сві-
тового рівня, реалізує масштабні 
проєкти. За словами президен-
та фестивалю Сергія Політучого, 
наразі Харків переживає відро-
дження кращих традицій меце-
натства, служіння суспільству. 
Сергій Якович був приємно вра-
жений, коли на його запрошення 
підтримати фестиваль та увійти 
до його опікунської ради відгук-
нулися шість бізнесменів. 
 Аби втілити всі масштабні про-
єкти в рамках фестивалю, ми ак-
тивно залучаємо кошти з різних 

джерел: звертаємося до спонсорів 
та партнерів, бо їхня підтримка 
нам теж украй важлива, та пра-
цюємо з грантами. На «Бюджет 
участі» міста Харкова ми подава-
ли проєкт Дитячого симфонічно-
го оркестру і виграли, сподіваємо-
ся, що на цей рік оркестр отримає 
фінансування з міського бюдже-
ту. 
 ■ Які основні програмні по-
зиції зберігатиме Kharkiv Music 
Fest наступного року?
 — У фестивалю за роки 
його існування вже сформу-
вався обов’язковий перелік за-
ходів, які формують обличчя 
KharkivMusicFest. Це концерт 
фестивального оркестру, висту-
пи зірок класичної музики світо-
вого рівня, а також концерти лау-
реатів Всеукраїнського конкурсу 
молодих композиторів імені Лято-
шинського та Дитячого симфоніч-
ного оркестру KharkivMusicFest, 
це виконання творів українських 
композиторів у концертах, зокре-
ма за участі іноземних музикан-
тів; відтак ми знайомимо і публі-
ку, і представників європейської 
музичної культури з нашим на-
ціональним надбанням, що є пре-
красною промоцією української 
музики. Крім того, обов’язковою 
є просвітницька складова фести-
валю, у якій будуть заходи для ді-
тей, молоді та дорослих.
 ■ Чи дискутується уже сезон 
проведення п’ятого фестивалю? 
Із власного досвіду: відвідувати 
Харків оптимістичніше на по-
чатку літа, коли, зокрема, дохо-
диш до кожного куточка парку 
Шевченка, де скульптурні наші 
режисер Лесь Курбас, письмен-
ник Петро Гулак-Артемовсь-
кий, художник Ілля Репін, ак-
тор Леонід Биков і навіть не та-
ким суворим видається Тарас 
Григорович, з яким в образі Ка-
терини акторка Наталія Ужвій. 
У поєднанні з класичною музи-
кою KharkivMusicFest та його од-
ним із розмальованих піаніно, до 
якого прямує радісна різновіко-
ва група перехожих, це залишає 
стійкий образ Харкова як сучас-
ного міста високої креативної ук-
раїнської культури.
 — Ще одна особливість фести-
валю полягає в тому, що він не об-
межується суто концертним пе-
ріодом, у нас є позафестивальна 
програма, яка триває протягом 
року. Оскільки одним iз завдань 
фестивалю є наблизити класичну 
музику до пересічного слухача, 
вивести її за межі філармонійних 
залів, то велика частина фести-
вальних заходів проходить у не-
звичних для класики локаціях, 
зокрема просто неба: на площах, 
у парках, і це відбувається в теп-
лу пору року. Заходи основної 
концертної програми ми планує-
мо провести у квітні, і це будуть 
насичені подіями фестивальні 
дні. Взагалі, ми прагнемо, аби на 
концерти KharkivMusicFest при-
їжджали поціновувачі класично-
го мистецтва з інших міст і могли 
кілька днів провести у Харкові. 
■

ВИСОКА НОТА

Марія Горбонос: Харків 
продовжує утверджуватися як 
форпост українського мистецтва 
Про 22 концертні події, 450 музикантів із 12 країн на 87-денному 
фестивалі класичної музики KharkivMusicFest розповідає його 
виконавча директорка

■

Виконавча директорка Марія Горбонос диригує 
фестиваль KharkivMusicFest.
Фото надане організаторами.

❙
❙
❙
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Костянтин РОДИК

Книжки «10 причин видали-
ти акаунт із соцмереж прос-
то зараз» Джарона Ланьє та 
«Війна лайків. Зброя в руках 
соціальних мереж» П.В.Сінґера 
й Е.Т.Брукінґа вийшли в Нью-
Йорку 2018-го. І майже водно-
час їх перекладено українською; 
«Війну лайків» — наприкінці 
2019-го (Х.: Клуб сімейного 
дозвілля). Коли першу мож-
на означити як філософську 
есеїстику, то друга — соціоло-
гічне дослідження в екшн-фор-
маті. Сінґер і Брукінґ, аналітики 
Білого дому та Пентагону, у пе-
редмові зазначають мету: «Ця 
книжка — спроба осмислити 
сейсмічний зсув».

 Сейсмічний зсув за визна-
ченням — це катастрофа. Ка-
тастрофа в тому, що соціаль-
ні мережі наділили свободою 
слова невігласів, збоченців та 
шахраїв. Вже утворилася, за 
означенням Сінґера і Брукінґа, 
«цифрова екосистема... пере-
повнений мурашник покидьків 
та негідників». Це набагато 
гірше за попередню кризу де-
мократичної моделі — запро-
вадження загального вибор-
чого права. Ми ж пам’ятаємо, 
що саме народ проголосував за 
Гітлера? І за Путіна. Й за Зе-
ленського. Та коли перші двоє 
спиралися на класичну про-
паганду, то останній переміг 
винятково за допомогою со-
цмереж з їх реплікацією без-
думности, що перевершує 
пропагандистські потенції. 
«Соцмережі — це найкращі 
засоби трансформувати пере-
конання в реальність», — пи-
шуть про пропаганду Сінґер і 
Брукінґ.
 Кепсько, коли Юзік з 
«Кварталу» потрапляє до пар-
ламенту, та набагато гірше, 
коли ніяк довести, що він, 
м’яко кажучи, не дружить з 
головою, — і попри те зали-
шається законодавцем, що 
визначає триб українського 
буття. Фейсбучному народові 
це невтямки, бо він перебуває 
в осерді «чуми дезінформації», 
котру сам же й спричинив.
 Соціологи-аналітики Сінґер 
і Брукінґ значать: «Кожен має 
право на власну думку, але не 
на власні факти... Факт, зреш-
тою, — це питання консенсу-
су. Заберіть консенсус, і факт 
перетвориться на погляд... 
Тривожний феномен: у соцме-
режах кожний має право на 
власні факти, але вкрай рід-
ко формує свої думки... На 59% 
усіх посилань у соцмережах 
ніколи не клікає особа, яка їх 
поширює... Переконання, що 
стають вірусними, продукує 
хтось інший». Звісно, «он-
лайн-натовп» не здатний про-
дукувати смисли — лише по-
ширювати наявні за ознакою 
свій/чужий. Наші автори вис-
новують: «Соцмережами рухає 
гомофілія і їхня мета — під-
тверджувати, а не інформу-
вати... Трамп сподобався ви-
борцям тому, що в балакучому 
брудноротому войовничому мі-
льярдері вони побачили троля, 
схожого на себе».
 Як виглядає оцей «схожий 
на себе», що здобувся на право 
голосу? «Регулярні пости міс-
тять щось подібне до психіат-
ричних даних... Колись кож-
не село мало свого дурника. А 
тепер інтернет звів усіх ра-
зом... У 2000 році середня три-

валість концентрації ува-
ги користувача інтернету 
складала дванадцять секунд. 
До 2015-го вона зменшила-
ся до восьми, що трохи менше 
за середню тривалість кон-
центрації уваги золотої риб-
ки». Навіть саму назву Twitter 
словники трактують так: «Ко-
роткий спалах непослідовної 
інформації» або «цвірінькан-
ня пташок». Гарний ідеал для 
наслідування, чи не так? І тут 
«алгоритми... це такий собі 
віртуальний еквівалент під-
ливання олії у вогонь».
 Із доскіпливістю науков-
ців Сінґер і Брукінґ нотують: 
«Люди використовували со-
ціальні мережі для чогось но-
вого — спільного переживання 
події в режимі реального часу» 
— головне, «щоб поскаржити-
ся». «Величезна кількість ко-
ристувачів, які потерпали 
від гормональних змін та на-
думаних драм, перетворювала 
інтернет на порохову діжку. 
Бракувало лише іскри». 
 Направду, іскри не браку-
вало — як і новітніх, не скутих 
жодними запобіжниками Не-
ронів. Ті, що дивилися блиску-
чий британський політичний 
трилер «Брекзит» (2019) з Бе-
недиктом Камбербетчем у ролі 
головного маніпулятора, мали 
би розуміти, про що йдеться. 
Американські дослідники ко-
ментують статистикою: «Про-
брекзитські боти переважали 
роботизованих противників 
виходу в пропорції п’ять до од-
ного... За великою армією ботів 
стояла химерна суміш праців-
ників штабу, щирих прихиль-
ників і тих, хто просто хотів 
побачити світ у вогні».
 Далі наші автори пишуть 
про «інфікування простору» 
у перебігу американських ви-
борів: «Під час післявиборчих 
опитувань близько полови-
ни виборців Трампа були пе-
реконані, що штаб Клінтон 
справді причетний до педо-
філії, торгівлі людьми та га-
небних сатанинських риту-
алів... Дослідники виявили, що 
фейкові історії поширюють 
приблизно вшестеро швидше, 
ніж справжні. Обман розно-
сять набагато далі, швидше, 
глибше та ширше, ніж прав-
ду в усіх категоріях інфор-
мації... Під час завершальних 
трьох місяців виборів-2016 у 
Facebook поширювали більше 
фейкових політичних заголов-
ків, аніж справжніх».
 «Війна лайків» фіксує: 
«маніпуляції сягнули про-
мислових масштабів» і набули 
динаміки «цифрових пожеж». 
Найгірша характеристика про-
цесу — «хоча правда сьогод-
ні доступна ширше, ніж будь-
коли раніше, вона може бути 
похована в морі лайків та брех-
ні... З погляду вірусности, фей-
кові голоси набагато перевер-
шують повідомлення про свою 
фейковість».
 Отже, майже всі шлюзи 
брехні відкрито. Соцмережі 
добивають останнє джерело 
адекватної інформації — жур-

налістику. «Facebook поглинає 
гроші, які колись призначали-
ся традиційним ЗМІ... Сайти 
також змушені грати за його 
правилами, щоб алгоритми й 
публіка любили їх», — пише 
Ланьє. Прогностика Сінґе-
ра і Брукінґа ще похмуріша: 
«Межа між спостерігачем та 
учасником безповоротно зни-
кає... Соцмережі стерли від-
мінности між громадянином, 
журналістом, активістом і 
бійцем опору». Це означає то-
тальне відкидання професіо-
налізму, самої потреби вивчати 
минуле задля результативно-
го планування майбутнього. 
Уже побутує філософський 
термін «презентизм»: «Мину-
лого й майбутнього немає, на-
томість є неосяжне тепер... 
Серйозні роздуми про минуле 
блякнуть перед нагальністю 
поточного моменту; серйозні 
планування майбутнього ла-
має нескінченне відволікання... 
Шок теперішнього». 
 Джарон Ланьє перекона-
ний, що «для виживання вкрай 
важливо мати форми масової 
інформації, що пропагують іс-
тину». Коли цього немає, «чи-
мало людей вірять нісенітни-
цям і не платять за це власним 
життям. Принаймні поки 
що». Оце поблажливе «поки 
що» соціологічно спростову-
ють автори «Війни лайків»: 
«Через бандитизм у 2017-му 
в Чикаго загинуло більше лю-
дей, ніж у всіх силах спеціаль-
них операцій США протягом 
десяти років бойових дій в Іра-
ку, а потім і в Сирії. І центром 
цієї ворожнечі були соцмережі... 
Більшість гангстерських пере-
стрілок пов’язані з особистою 
помстою через образи у соцме-
режах... 80% бійок спровоко-
вані онлайн». Тобто, ми спос-
терігаємо «суміш смертельно 
серйозного конфлікту та хи-
мерної цифрової легковажнос-
ти».
 Більш за те: «новий різно-
вид зв’язку перетворився на 
новий різновид війни» — і це 
неспростовно ілюструє постан-
ня Ісламської Держави, пер-
шої ж її публічної акції — за-
хоплення Мосула, другого 
за значенням міста Іраку на 
1,8 млн мешканців: «Гештег 
#AllEyesOnISIS (всі очі на 
ІДІЛ) набув сили невидимо-
го артилерійського обстрілу, 
а тисячі повідомлень вихором 
мчали попереду реальної сили. 
Їхня детонація сіяла терор, 
розкол та дезертирство». За-
гін фундаменталістів скидав-
ся на банду Скаженого Макса 
на розбитих автівках. Та вони 
«організували військовий на-
ступ як вірусну маркетингову 
кампанію». Й оскільки масово 
продуковані ними в інтернеті 
«відео та зображення швид-
ші, ніж правда» — «майже пів-
мільйона цивільних утекли, 
коли сили загарбників у складі 
1500 бойовиків нарешті діста-
лись околиць». 
 Пізніше фанатики зно-
ву шокували світ: «Запропо-
нуйте спосіб убити мерзен-

ного йорданця» — попросили 
пов’язані з ІДІЛ акаунти при-
хильників після захоплення 
йорданського бойового льот-
чика. Його спалили живцем». 
Утім шок виглядав дещо нещи-
рим, бо ще 2016-го про подібну 
можливість попереджав один з 
епізодів серіалу «Чорне дзерка-
ло». Тоді ніхто серйозно не зре-
агував, а іділівці просто втіли-
ли його.
 Як приклад реалізації руй-
нівних потенцій соцмереж у 
книжці «Війна лайків» фігу-
рує й Україна: «Росіяни почи-
нали свої набіги онлайн, роз-
палюючи заворушення... Після 
кількох тижнів онлайн-підбу-
рювань Україну втягли у вій-
ну».  Проте Україна для авторів 
є лише принагідним прикла-
дом. Натомість Росія — цент-
ральний персонаж: «Скрізь, де 
тлів внутрішній розкол, його 
здалеку підтримували російсь-
кі пропагандисти». І нагадано 
призабуті вже через «шок тепе-
рішнього» референдум у Шот-
ландії, Брекзит, Каталонію. 
Сінґер і Брукінґ нагадують ін-
формацію, котра промайнула 
непоміченою для українців: 
«Президент Росії Владімір 
Путін підписав документ із 
закликом до досвідчених ки-
тайських цензорів проінструк-
тувати російських інженерів 
щодо створення передових ме-
ханізмів веб-контролю». Що ж 
це за унікальний китайський 
досвід?
 «У 1998-му Китай офіційно 
запустив проєкт «Золотий 
щит»... створення ключових 
компонентів цього внутріш-
нього інтернету доручили 
американським компаніям 
(Sun Microsystems та Cisco), 
які привнесли досвід побудови 
замкнених мереж для великих 
підприємств... Пошук у паву-
тині не знайде заборонених ре-
зультатів — повідомлення із 
забороненими словами просто 
не дійдуть до адресата... Були 
видалені мільярди старих пос-
тів, які стосувалися будь-чого 
з минулого, що не відповідало 
«гармонійній» історії режиму. 
Через видалення близько 300 
«небезпечних» слів та фраз 
були стерті найважливіші 
події, як-от протести на пло-
щі Тяньаньмень 1989 року... У 
результаті постала колек-
тивна амнезія: ціле покоління 
не знає про ключові моменти 

минулого й не зможе знайти 
додаткову інформацію, якщо 
колись і дізнається про при-
ховане». Водночас китайцям 
не дозволяють видаляти свої 
акаунти, через що соцмережі 
там цілком перетворюють-
ся на описані Орвеллом «теле-
крани» з роману «1984». Плюс 
запровадження «пересувних 
контрольних пунктів, що пе-
ревіряють телефони людей на 
наявність контролюючих до-
датків». Не кажучи вже про 
те, що законодавчо закріпле-
но кримінальну відповідаль-
ність учасників чатів «не лише 
за власні висловлювання, а й 
за слова всіх членів групи».
 Пікантність ситуації з соц-
мережами в тому, що їхні 
керівники цілком усвідомлю-
ють свою відповідальність за 
надмірний проєктний кібер-
утопізм. Вони неодноразово  
опосередковано підтвердили, 
що «інженери, що розробля-
ють соцмережі, умисно проєк-
тують платформи так, щоб 
викликати звикання». Але 
тримаються облудної лексики: 
«Термін «залученість»... лише 
приховує, яку безглузду маши-
ну ми збудували. Слід ужива-
ти терміни «залежність» та 
«модифікація поведінки»... 
Так звані рекламники мо-
жуть бути прихованими збо-
ченцями, котрі прагнуть піді-
рвати демократію. Особисто 
мені подобається називати 
цей клас маніпуляторами... 
Те, що починалося як рекла-
ма, трансформувалося у щось 
на взір орендованих імперій бі-
хевіористської зміни поведін-
ки», — така точка зору Ланьє.
 Сінґер і Брукінґ конкрет-
ніші, коли говорять про «моне-
тизацію кліків та поширень, 
відомих як «економіка ува-
ги»... Увага — найцінніша ін-
тернет-валюта». І тому «ко-
манда модерації контенту 
просто не могла дати раду пе-
ретворенню сервісу на зброю. 
На це бракувало ресурсів. Кож-
на людиногодина, витрачена 
на контроль мережі, забирала 
час на розвиток інвестицій-
ної цінности. А яка ж справж-
ня мета компанії: боротьба 
проти пропаганди чи за при-
бутковість?» Звідси й «кодекс 
мовчання, що пронизує її /со-
цмереж/ культуру». 
 «Інженери Кремнієвої до-
лини неочікувано перетвори-
лися на торговців владою», 
— роблять політологічний вис-
новок аналітики. А це — «про-
блема покладання серйозної 
політичної відповідальности 
міжнародного масштабу на 
безтурботних інженерів, які 
не цікавляться політикою». 
Батьки-засновники соцмереж 
не були готові до такого роз-
витку подій. Але попри аргу-
ментовані викриття «сповіду-
ють інклюзивність, навіть 
коли дають прихисток найсу-
перечливішим силам світу». 
Тут досить згадати Росію та 
ІДІЛ. Світова безпека нині — 
у критичному обмеженні такої 
інклюзивности. Свобода слова 
— це не свобода пропаганди. І 
не свобода мільярдів дурнів на 
вільне поширення маячні.
 Бо — «лише Бог знає, що 
вони зроблять з мізками наших 
дітей» («Війна лайків»). ■

ІНТЕРНЕТРІ

Шок теперішнього:
поза минулим і без майбутнього?

■
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Юлія КРУК

Розмір стопи зростає 
протягом дня...
 «Ноги стали, як колоди...» 
Знайома ситуація? Влітку вона 
турбує багатьох. Чому ноги в 
спекотні дні збільшуються в об-
сязі, болять, «ниють»? Особли-
во від цієї проблеми потерпають 
жінки: зранку взуття облягає 
ногу нормально, а потім почи-
нається набряк, і до кінця дня 
ходити просто нестерпно. 
 Набряки влітку дошкуляють 
особливо відчутно. З’являються 
втома і відчуття важкості в но-
гах. Ця неприємність пов’язана 
з тим, що за спекотної погоди 
пити хочеться більше, і рідина 
може затримуватися в організ-
мі. Особливо, якщо в людини є 
проблема з нирками, серцево-
судинною системою. 
 Так, у спекотні дні обсяг спо-
живання води істотно зростає 
— іноді навіть удвічі. А її над-
лишок відкладається в м’яких 
тканинах. Ситуацію усклад-
нюють газована вода, холодна 

кава, концентровані соки, квас, 
охолоджене пиво. Солодкі на-
пої через високий вміст цукру 
затримують рідину в організмі і 
при цьому зовсім не вгамовують 
спрагу — пити хочеться знову і 
знову, виникає замкнене коло. 
Додатковий мінус — надлишок 
вуглеводів швидко відкладаєть-
ся у вигляді підшкірного жиру, 
навантаження на організм збіль-
шується ще більше, і це стає до-
датковим чинником, що впли-
ває на розвиток набряків.
 Ноги набрякають і через 
підвищені фізичні наванта-
ження на спеці. Навіть простий 
похід у магазин, звідки повер-
таємося з важкими сумками, 
робить ноги «припухлими». Це 
відбувається тому, що піднят-
тя важких предметів викликає 
порушення кровотоку. Відтак 
кров згущується.
 Навантаження на ноги та-
кож не кращим чином позна-
чається на стані нижніх кінці-
вок. Прополювання грядок в од-
ній позі протягом декількох го-
дин, стояча робота в спеку — все 
це стає причиною набряків у но-

гах. Адже тривале статичне по-
ложення — неабияке випробу-
вання для вен, а судини в спеку 
ще більше розширюються, тож 
навантаження на них зростає.

Прохолодна ванночка і 
розтирання перед сном
 Негативно позначається 
на здоров’ї ніг і неправильно 
підібране взуття. Якщо воно 
тісне, з великою кількістю 
ремінців, на високих підборах і 
на танкетці — тисне на розши-
рене венозне русло, що призво-
дить до збоїв кровообігу на рів-
ні капілярів. 
 Набряки можуть бути як 
на одній нозі, так і одночас-
но на двох. Найчастіше вони 
з’являються у жінок після 30 
років і нерідко пов’язані з гор-
мональним дисбалансом, який 
починається від спеки. Так про-
являє себе ослаблений тонус су-
дин не тільки в кінцівках, а й у 
цілому в організмі. 
 Проблема також може бути 
пов’язана з малорухомим спо-
собом життя. Тому посильні 
фізичні вправи — один зi спо-

собів зарадити ситуації. Більше 
рухайтеся — гуляйте на свіжо-
му повітрі (але в спекотну пого-
ду краще влаштовувати моціон 
зранку або ввечері, коли спека 
спаде). Корисно також плавати, 
робити зарядку. Головне — аби 
був рух. 
 Можна використовувати на-
туральні сечогінні засоби. Ви-
вести зайву рідину допоможе 
настій шипшини: його необхід-
но пити курсом, по два тижні. 
Хороший ефект справляє кура-
га і напої з неї, а також чай із 
брусниці. Спеціальні «ниркові 
чаї» та інші препарати можна 
вживати лише за рекоменда-
цією лікаря. 
 Помічними також є ванноч-

ки для ніг. Оскільки найбільше 
схильні до набряків стопи ніг, 
занурюйте їх увечері у прохо-
лодну ванночку з додаванням 
трав (ромашки, календули) або 
морської солі. Після процеду-
ри важливо полежати, підняв-
ши ноги вище голови. Чудо-
вий ефект справляє контраст-
ний душ для ніг. А ще — масаж 
і розтирання кінцівок перед 
сном. Розтирання у місцях на-
бряків добре робити натураль-
ною мочалкою. Це сприяє при-
току крові, допомагає вивести 
надлишок рідини. І спробуйте 
спати, підклавши під ноги по-
душечку або валик. Таке поло-
ження сприяє кращій циркуля-
ції крові в нижніх кінцівках. ■

Є ПРОБЛЕМА

Ноги «ниють» і набрякли
Підвищені фізичні навантаження на спеці «б’ють» по нижніх 
кінцівках, а солодкі газовані напої затримують рідину в організмі

■

Ноги влітку потребують особливого догляду і відпочинку. 
Фото з сайту ukr.media.

❙
❙

Ілона ХОРОЛЬСЬКА

 Рясний піт з чола, 
дихати важко, сон-
це стає схоже на па-
тельню... «Як це пе-
режити?» — кажемо 
ми, з надією очікую-
чи на прохолодний 
вітерець. Коли літо 
нестримно «кочега-
рить» повітря до поз-
начки «30 і вище», за 
такого температур-
ного режиму важко 
не лише працювати, 
а й просто переміща-
тися у «просторі і 
часі». Аби пережити 
цей період без шкоди 
для здоров’я, важли-
во нагадати собі кіль-
ка простих, але важ-
ливих правил. 
 Правильне харчу-
вання — перша заса-
да, якої необхідно до-
тримуватися в ці дні. 
Лікарі-дієтологи ра-
дять надавати перева-
гу рослинній їжі і мо-
лочним продуктам, 
натомість обмежу-
вати кількість м’яса 
і тваринних жирів. 
Їсти краще помірно, 
особливо в середині 
дня, коли найбільша 
спека. Зранку в спе-
котні дні апетит за-
звичай поганий, тож 
не варто і змушува-
ти себе до трапези. 

А ось випити склян-
ку рідини, за слова-
ми дієтологів, треба 
обов’язково.
 Які напої найліп-
ше тамують спра-
гу? Фахівці зі здоро-
вого харчування ра-
дять звернути увагу 
на зелений чай, міне-
ральну воду без газу, 
а також соки, роз-
веденi прохолодною 
кип’яченою водою. 
Добре освіжає квас, 
вода з медом і лимо-
ном. Дуже корисні 
в спекотні дні кис-
ломолочні продук-
ти — кефір, йогурт, 
закваска, айран. У 
цей час краще не до-
тримуватися жорс-
тких дієт, наголо-
шують лікарі. Якщо 
маєте намір схудну-
ти, краще просто по-
міняти склад їжі, на-
давши перевагу низь-
кокалорійним стра-
вам. Раз чи двічі на 
тиждень влаштовуй-
те розвантажувальні 
дні — фруктово-ягід-
ні, овочеві, сирково-
кефірні. 
 Гінекологи за-
стерігають від синте-
тичної білизни: у спе-
ку вона може завдати 
прикрощів жінкам, 
зокрема призвести до 
загострення хроніч-

них запальних про-
цесів, молочниці. Від 
занять спортом на ву-
лиці в цей час краще 
відмовитись — фі-
зичні навантаження 
можуть призвести до 
зневоднення організ-
му.
 «Літня спека по-
силює навантажен-
ня на організм, — 
нагадує лікар сімей-
ної медицини Зінаїда 
Кравчук. — Висока 
температура повітря 
викликає посилене 
потовиділення, сер-
цебиття. Дихання 
частішає, а організм 
втрачає воду, вітамі-
ни і мінеральні солі. 
Зокрема, солі магнію 
і натрію, які важливі 
для роботи серцево-
го м’язу. Тож найне-
безпечнiша спека — 
для людей із серцево-
судинними захворю-
ваннями».
 У спекотні дні гір-
ше почуваються гі-
пертоніки, у хво-
рих з ішемією серця 
частіше стаються на-
пади стенокардії. На 
слабкість нарікають 

і хворі на вегето-су-
динну дистонію, гіпо-
тонію. Тож улітку та-
ким пацієнтам лікарі, 
зокрема, радять уни-
кати будь-яких фі-
зичних навантажень, 
намагатися не їздити 
у переповненому гро-
мадському транспор-
ті, контролювати ар-
теріальний тиск і не 
захоплюватися соло-
ною їжею, особливо 
якщо хворієте на гі-
пертонію. 
 Людям із про-
блемними судинами 
слід бути також обе-
режними в холодних 
водоймах. Якщо різ-
ниця між температу-
рою води і повітря пе-
ревищує 10 градусів, 
купання може спро-
вокувати напад сте-
нокардії. Не входь-
те у воду дуже швид-
ко, особливо якщо пе-
ред цим розімліли на 
сонці. Перед купан-
ням злегка розімніть 
тіло і виконайте кіль-
ка нескладних вправ. 
А з води виходьте ще 
до того, як відчуєте, 
що замерзли. ■

Мирослава КРУК

 Справжнє  випро-
бування — працювати 
в офісі у спеку. І справа 
не тільки в тому, що в 
«гарячі» дні важко зо-
середитися й ефектив-
но виконувати звичну 
роботу. Адже, здава-
лося, є кондиціонери, 
вентилятори... Але в 
тому то й річ, що саме 
охолоджувачі повітря 
часто стають причи-
ною застудних недуг. 
Лікарі стверджують: 
найбільша кількість 
звернень по допомогу 
серед офісних праців-
ників — через конди-
ціонери. 
 «Різниця між тем-
пературою надворі й у 
приміщенні не повин-
на перевищувати 3-4 
градуси, — пояснює 
лікар сімейної ме-
дицини Ігор Радчен-
ко. — Тому ми не ре-
комендуємо встанов-
лювати температуру 
кондиціонера ниж-
че 23-25 градусів. Од-
нак люди, яким спе-
котно, не враховують 
цього моменту. А тим 
часом різкі перепади 
температури — понад 
10 градусів — можуть 
викликати так зва-
ний тепловий стрес, 
через що імунітет за-
знає значного удару. 
Інший важливий мо-
мент — правильно 
вибране робоче міс-
це в кімнаті. Не мож-
на, щоб воно було під 
прямим потоком про-
холодного повітря. 
Достатньо 15-20 хви-
лин, аби застудити 
шию або бік, а на лі-
кування знадобиться 
значно більше часу».
 Хоча б двічі на 
пів року кондиціоне-
ри потребують про-

фесійного очищен-
ня. Це дуже важли-
вий момент. Інакше, 
каже лікар, замість 
чистого прохолодно-
го повітря людина 
вдихатиме суміш па-
тогенних мікробів, 
які можуть серйозно 
зашкодити здоров’ю, 
зокрема спричинити 
важку форму пневмо-
нії.
 Лікарі радять пе-
ріодично вимикати 
кондиціонер, відчи-
няти вікна, дозволяю-
чи природному протя-
гу відновити повітря в 
приміщенні.
 До речі, рецептів 
і порад, «як перехит-
рити спеку», нині ба-
гато. Один із них — 
метод швидкого охо-
лодження повітря. 

Якщо під вентилято-
ром чи навпроти ньо-
го поставити кілька 
пляшок із замороже-
ною водою або ємність 
із льодом, це створить 
ефект кондиціонера, 
і температура в при-
міщенні знизиться 
на 3-4 градуси. У спе-
ку доцільно прибра-
ти килимові покрит-
тя і частіше протира-
ти підлогу холодною 
водою. Зволожувач 
повітря також може 
допомогти. Якщо не 
маєте спеціально-
го апарату — мож-
на розпилювати воду 
ручними розпилюва-
чами. Достатня воло-
гість повітря влітку 
— важлива умова доб-
рого самопочуття, на-
голошують лікарі. ■

АКТУАЛЬНО

Сонце — як розпечена 
пательня...
У спеку краще уникати м’ясної та 
жирної їжі, синтетичної білизни і 
надмірних фізичних навантажень

■

У спекотні дні хочеться бути ближче 
до води...
Фото з сайту newch.tv.

❙
❙
❙

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

І лід — під 
вентилятором
Щоб кондиціонер не 
спровокував застуду чи навіть 
пневмонію, слід пам’ятати 
про прості правила безпеки

■

Кондиціонер — порятунок від спеки. 
Якщо дотримуватись безпечних правил...
Фото з сайту vesti-ua.net.

❙
❙
❙
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«Ми виконали все, що було необхідно для того, аби вийти вперед 

iз рахунком 3:1. Однак потім проявили нетипову для нас слабкість. 
Програвати ж у серії пенальті завжди боляче».

Дідьє Дешам
наставник національної збірної Франції з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Вихід збірної України до 
«плей-оф» чемпіонату Європи-
2020 багато хто назвав дивом, 
адже потраплянню «синьо-жов-
тих» до 1/8 фіналу посприяла 
ціла низка незалежних від ко-
манди Андрія Шевченка фак-
торів. Водночас можливий успіх 
вітчизняних збірників у грі проти 
шведів, яка відбулася  пізно вве-
чері 29 червня в Глазго, надзви-
чайним уже б ніхто не вважав.
 Так, шведи завершили гру-
повий етап на першому місці в 
своєму квартеті. Українські фут-
болісти дісталися його фінішу 
лише третіми. Утім за своєю сут-
тю збірні Швеції та України — 
доволі рівні за класом суперни-
ки, тож пройти до чвертьфіналу 
могла будь-яка з цих команд. А з 
урахуванням того, що зі стартом 
«плей-оф» єврофорум один за од-
ним залишають його основні фа-
ворити, ранній виліт іще одного 
переможця своєї групи нікого б 
уже й не здивував.
 Першу мегасенсацію на Євро-
2020 було зафіксовано в поєдин-
ку збірних Нідерландів та Чехії. 
«Помаранчеві» легко подолали 
груповий раунд ЧЄ-2020. У пере-
можних матчах проти України, 
Австрії та Північної Македонії 
вони сумарно забили вісім м’ячів 
і стали найрезультативнішою ко-
мандою першої стадії турніру.
 Натомість в 1/8 фіналу підо-
пічні Франка Де Бура наштовх-
нулися на непрохідний захист 
чехів. Опинившись у меншості, 
вони не змогли подужати міцно-
го середняка європейського фут-
болу й передчасно зійшли з тур-
нірної дистанції (0:2).
 У протистоянні Франції та 
Швейцарії певний час усе вигля-
дало доволі прогнозовано. Піс-
ля невдало проведеного першого 
тайму чинний чемпіон світу май-
стерно переломив хід протисто-
яння й, забезпечивши собі пере-
вагу в два м’ячі, вже, мабуть, го-

тувався приймати вітання з ви-
ходом до чвертьфіналу. Однак 
довести поєдинок до переможно-
го кінця команді Дідьє Дешама 
не вдалося. Продемон струвавши 
наполегливість, швейцарці пе-
ревели гру в «овертайм». Далі ж 
була перша на нинішньому Євро 
серія післяматчевих 11-метро-
вих ударів, де все вирішив про-
мах зіркового форварда «три-
колірних» Кіліана Мбаппе.
 «Прошу вибачення за цей пе-
нальті. Я хотів допомогти коман-

ді, але зазнав невдачі. Буде дуже 
тяжко перегорнути цю сторін-
ку, але такими є ризики цьо-
го виду спорту, котрий я дуже 
люблю», — звернувся до фран-
цузьких фанів молодий форвард 
«ПСЖ».
 Три роки тому він допоміг 
своїй команді виграти «мун-
діаль». А от на Євро-2020 спор-
тивна доля приготувала Мбаппе 
зовсім іншу роль. Вийшло так, 
що цей надзвичайно талановитий 
футболіст, у котрому багато хто 

бачить риси нового футбольно-
го короля, не забив на континен-
тальному форумі жодного м’яча. 
 Неймовірного розпачу на цьо-
горічному ЧЄ зазнала й інша ме-
газірка світового футболу. Уже з 
перших днів Євро-2020 Кріштіа-
ну Роналду активно почав пра-
цювати над тим, аби його збірній 
вдалося захистити звання чем-
піона Європи. Із п’ятьма голами 
«К7» став кращим бомбардиром 
групової стадії нинішнього євро-
турніру й був за крок до того, аби 

перевершити світовий рекорд 
іранця Алі Даеї за кількістю за-
битих голів за свою національну 
збірну (наразі цей показник ста-
новить 109 влучних ударів).
 Однак долю матчу 1/8 фіналу 
Португалія — Бельгія вирішив 
єдиний точний удар у виконанні 
бельгійця Торгана Азара. Таким 
чином збірна Португалії вперше 
у своїй історії не пробилася до 
чвертьфіналу чемпіонатів Євро-
пи й завчасно склала з себе чем-
піонські повноваження.
 При цьому, дивлячись на 
майбутні чвертьфінальні пари, 
де є достатньо несподіваних 
імен (зокрема, збірні Швейцарії, 
Чехії, Данії), можна вислови-
ти версію про достатньо висо-
ку ймовірність повторення сце-
наріїв чемпіонатів Європи 1992 
чи 2004 років, коли їхніми пе-
реможцями несподівано ста-
ли «темні конячки» — команди 
Данії та Греції, відповідно.
 Загалом, усе виглядає так, 
що тріумфатором ЧЄ-2020 ста-
не збірна, котра позбавлена над-
мірного сяяння своїх зіркових лі-
дерів. Вочевидь, для досягнення 
успіху на поточному Євро набага-
то більше значення матиме тре-
нерська думка та добра команд-
на робота. ■

ЄВРО-2020

Чемпіонський зорепад
Тріумфатори попередніх світового та континентального форумів 
несподівано рано залишили цьогорічний євротурнір

■

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. 1/8 фіна-
лу. Уельс — Данія — 0:4, Італія — 
Австрія — 2:1 ОТ, Нідерланди — 
Чехія — 0:2, Бельгія — Португалія 
— 1:0, Хорватія — Іспанія — 3:5 ОТ, 
Франція — Швейцарія — 3:3 (по 
пен. — 4:5).

■

Перевершивши збірну Франції у серії післяматчевих 11-метрових ударів, швейцарські футболісти святкують 
вихід до чвертьфіналу ЧЄ-2020.
Фото з сайту football24.ua.

❙
❙
❙

Олексій ПАВЛИШ

 Після болючої та несподіваної пораз-
ки Теофімо Лопесу в бою за звання абсо-
лютного чемпіона світу в легкій вазі, до 
якої додалась ще й травма плеча, май-
бутнє Василя Ломаченка виглядало ту-
манним. У боксерській спільноті навіть 
з’явилися чутки, що українець поринув у 
депресивні думки та готується оголосити 
про вихід на спортивну пенсію. Однак, за-
вершивши реабілітаційний процес після 
повторної операції на правому плечі, Ва-
силь заявив, що подібну інформацію роз-
повсюджує команда Лопеса, котра всіма 
силами намагається уникнути бою-реван-
шу. А він — цілковито сконцентрований 
на поверненні втрачених поясів.
 Зрештою, аби повернути віру у влас-
ні сили після майже річного простою, 33-
річний українець разом із промоутерами 
вирішив провести проміжний бій. Супер-
ника обрали непростого — японця Ма-
сайоші Накатані, котрий входить до топ-
10 легкого дивізіону. У підсумку Василь 
здобув прогнозовану перемогу, хоча й не 
без проблем. Вочевидь боксувати «однією 
рукою» проти представника Японії Лома-
ченку було не надто легко. До того ж у пер-
шому раунді до наявної незручності дода-

лася ще й проблема з розсіченням облич-
чя, однак не настільки серйозна, щоб у 
рефері з’явилися підстави для достроко-
вої зупинки бою.
 Загалом, поєдинок, який тривав не-
повні дев’ять раундів, проходив під пов-
ним контролем Ломаченка. Постійно 
підвищуючи темп, Лома спочатку від-
правив Накатані в нокдаун, а потім зму-
сив рефері зафіксувати його перемогу 
технічним нокаутом.
 «Сьогодні все було добре, ніяких про-
блем. Мені складно було працювати пер-
шим номером, я працював завжди дру-
гим, весь час був сконцентрований і сфо-
кусований на своїй атаці. Я контролював 
своє плече і не давав йому різких рухів», 
— сказав після перемоги український 
боксер.
 Що цікаво, за перемогою українця 
у ринг-сайді спостерігав батько та тре-
нер Теофімо Лопеса — Теофімо-старший. 
Раніше, очікуючи вигідної фінансової 
пропозиції від промоутерів, команда Ло-
песа відкидала будь-які можливості ре-
ваншу, але, не отримавши бажаного, уже 
начебто погоджується на бій.
 «Ломаченко у бою з Накатані провів 
класну роботу. Це був чудовий бій, у яко-
му Лома, як я і передбачав, зупинив япон-

ця. У нас є контракт iз Top Rank на бій у 
грудні в Нью-Йорку, я не проти реваншу, 
я хочу цього», — сказав Лопес-старший.
 Але спочатку Лопесу-молодшо-
му необхідно захистити свої пояси в 
обов’язковому бою з Джорджем Кабмосо-
сом, який пройде у серпні. Про це ж гово-
рить і Лома. «Всі бачили, я довів, що варто 
ще раз боксувати з Лопесом. Давайте ор-
ганізуємо реванш. У нього майбутній бій 
iз Камбососом, я чекаю. Виграй свій бій, 
і давай проведемо реванш», — сказав ук-
раїнець у посланні до Лопеса.
 Проте, попри попередню готовність 
Лопесів влаштувати реванш, усе ще може 
змінитись, оскільки американці уже не-
одноразово відмовлялись від своїх планів. 

При цьому саме сім’я Лопесів на правах 
володарів чемпіонських поясів, схоже, 
диктуватиме фінансові умови. Так, ме-
неджер Лопеса-молодшого Девід Макуо-
тер каже, що його клієнт готовий битися 
хоч завтра, акщо Ломаченко погодиться 
на той гонорар, який отримав Лопес у пер-
шому бою з українцем. «Ми готові швид-
ко організувати бій, якщо Ломаченко по-
годиться з тим (1,35 мільйона доларів), на 
що погодилися тоді ми. На перший бій Те-
офімо вийшов без можливості реваншу, а 
з нами поводилися, як iз лайном. Тож Ло-
маченко може битися з нами, якщо при-
йме наші умови, або нехай шукає інші 
варіанти», — так прокоментував перспек-
тиви реваншу Макуотер. ■

Ломаченко переміг Накатані та отримав усну згоду на реванш із Лопесом.
Фото: Top Rank.

❙
❙

БОКС

Знову надійне плече
Ломаченко повернувся на ринг упевненою перемогою 
та очікує на реванш із Теофімо Лопесом

■
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 Зустрічаються Рабинович і 
Кацман.
 — Ти знаєш, хто був Ісаак Леві-
тан? — запитує Рабинович.
 — Ні, — відповідає Кацман.
 — А хто був Авраам Лінкольн?
 — Теж не знаю.
 — А я знаю, бо щовечора хо-
джу то на лекцію, то в музей.
 — А ти знаєш, хто такий Мой-
ша Хаймович?

 — Ні. А хто він?
 — А це той, хто ходить до твоєї 
дружини, поки ти вештаєшся то на 
лекцію, то в музей.

* * *
 Після знайомства на сайті:
 — Як я вас упізнаю?
 — Я буду одягнена в червону 
сукню. А щоб я упiзнала вас, три-
майте в руках норкову шубу 46-го 
розміру.

По горизонталі:
 1. Шляхетський верхній одяг у 
вигляді свитки з довгими рукава-
ми з розрізами посередині для рук. 
4. «Український ...» — позацензур-
ний суспільно-політичний журнал, 
який самвидавом випускали ук-
раїнські дисиденти. 7. Гравер, майс-
тер дереворитів. 9. Російське широ-
ке дерев’яне цебро з вушками. 10. 
Муза історії в давньогрецькій міфо-
логії. 11. Британський модник ХІХ 
століття. 13. Протока в Туреччині, що 
відділяє Європу від Азії. 14. Гора на 
Кавказі, до якої, за легендою, при-
чалив Ноїв ковчег після сорока днів 
Великого потопу. 15. Єврейський ри-
туальний підсвічник. 17. Декоратив-
на смуга між стіною та стелею або 
між стіною і дахом. 19. Застаріла 
міра довжини. 20. Дворянський ти-
тул. 22. Музичний знак, що підви-
щує звук на пів тона. 23. Офіційний 
прийом у президента, Папи чи іншої 
офіційної особи, що займає високий 
пост. 24. Адміністративна частина 
Росії, де живуть нащадки українсь-
ких козаків. 25. Психологічний стан, 
що характеризується байдужістю до 
всього, що відбувається.
По вертикалі:
 1. Мореплавець, на честь якого 
названо одну з латиноамерикансь-
ких країн. 2. Форма опитування, 
коли серед кількох відповідей пот-
рібно знайти правильну. 3. Німець-
кий поет, філософ, професор іс-
торії, теоретик мистецтва і драма-
тург, представник напрямів «Буря і 
натиск» і романтизму в літературі. 4. 

Користь, перевага, зиск. 5. Відчуття 
стилю, вміння одягатися. 6. Місце 
для відпочинку та оздоровлення. 7. 
Героїня давньогрецького міфу, яка 
напророчила падіння Трої, але якій 
ніхто не повірив. 8. Італійське місто-
побратим Києва. 11. Лютнеподібний 
щипковий інструмент з 3 або 4 мета-
левими струнами. 12. Творче псевдо 
Андрія Баб’юка, українського пись-
менника, літературознавця, перекла-
дача, журналіста, історика і видавця, 
розстріляного в Сандармосі в листо-
паді 1937-го. 15. Равлики, мідії, ус-
триці та інші істоти, що живуть у че-
репашках чи мушлях. 16. Добровіль-
не професійне об’єднання людей та 
їхніх знарядь праці. 17. Дерев’яний 
молоток. 18. Пташка, що підкидає 
свої яйця іншим. 21. Форма весел-
ки чи коромисла. 22. «За лісом, за 
пралісом золота ... сходить» (загад-
ка). ■

Кросворд №62
від 23 червня

Дара ГАВАРРА

 Здається, наші актори здій-
снюють значну експансію на за-
хідні телестудії. Так, скажімо, 
нещодавно в Україні закінчила-
ся ча стина зйомок французько-
го фантастичного серіалу про кос-
мос «Інфініті», в якому головну 
роль грає український актор Ана-
толій Панченко, який уже знімав-
ся у французькому серіалі, що вже 
встиг стати культовим, — «Бюро 
легенд». Цей серіал також частко-
во знімали в Україні, і він має до-
сить високий рейтинг переглядів.
 Анатолій не одразу вийшов на 
акторську стезю. Спочатку уро-
дженець Донецька вимушений 
був у 2014-му покинути свою малу 
Батьківщину, переїхати в Київ та 
продовжити навчання в політех-
нічному університеті. Згодом па-
рубок вирішив «скуштувати» ро-

мантики і вирушив працювати на 
круїзних лайнерах. Потім було 
навчання акторської майстер-
ності в Лос-Анджелесі, а далі — в 
Нью-Йоркській кіноакадемії, ну 
а потім — робота на відомих кі-
ностудіях.
 Частину серіалу «Інфініті» ще 
в березні відзняли в Україні, тепер 
зйомки проходять на казахстансь-
кому полігоні Байконур, а згодом 
продовжать у Парижі. Режисером 
трилера став Тьєррі Пуаро, який 
працював над серіалом Black Spot 

на Netflix, а оператором-поста-
новником — Крістоф Нуєнс, який 
зняв високорейтинговий пригод-
ницький серіал «Люпен» про так 
званого французького Робін Гуда, 
також від компанії Netflix.
 Для 28-річного Анатолія Пан-
ченка робота на такій знаній у 
світі кіностудії, як французька 
CANAL+, — це вже визнання, а 
головна роль у фільмі цієї кіно-
компанії — ще й неабиякий успіх, 
тож побажаємо йому досягнень на 
цій ниві. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Хвороба Альцгеймера — жорстока і 
підступна, адже позбавляє людини її ми-
нулого. І якщо раніше на це захворювання 
страждали переважно літні люди, то остан-
німи роками воно значно «помолодшало». 
Крім того, на Альцгеймера хворіють пере-
важно люди в розвинених країнах, а серед 
тамтешніх хворих переважають люди з ви-
соким рівнем освіченості.
 Але й серед неприємностей можна 
знайти позитив. Як жартують у народі: у 
склерозу є й позитивні сторони: нічого не 
болить і кожен раз, як уперше. Ось приблиз-
но за таким сценарієм і відбулася подія в 
сімействі Маршалів із Коннектикуту, США. 
У 56-річного Пітера в 2018-му діагностува-
ли хворобу Альцгеймера. Звісно, неприєм-

но, проте не смертельно — чоловік прос-
то почав забувати події недалекого мину-
лого, а з часом недуга підкинула й зовс-
ім несподіваний сюрприз. Якось наприкінці 
2020 року, переглядаючи телепередачі, Пі-
тер запропонував своїй дружині, 54-річній 
Лізі... одружитися. Що поробиш, хвороба 
потихеньку витіснила спогади з пам’яті чо-
ловіка, проте Ліза не стала хвилювати ко-
ханого через таку дрібничку, як те, що вони 

вже 12 років як одружені, і відповіла зго-
дою. Донька Лізи Маршал від попередньо-
го шлюбу, яка займається організацією сі-
мейних святкувань, підійшла серйозно до 
поставленого завдання й організувала под-
ружжю справжнє, хоч і скромне свято. «Но-
воспечена» чарунка суспільства обміняла-
ся простими весільними обіцянками, які 
допомогли написати спеціалісти з демен-
ції. ■

НА РУШНИЧОК

Хвороба — не завада
Бути щасливими не заборонить і Альцгеймер

■

СІНЕМА

З корабля 
на бал...
Український актор 
Анатолій Панченко 
підкорює західний 
кіноринок

■

Анатолій Панченко.❙

1 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, мiсцями гроза, 
подекуди град. Вiтер пiвденний, 3-8 м/с. Температура вночi 
+18...+20, удень +29...+31.

Миргород: короткочасний дощ. Уночi 18...+20, удень +28...+30.
Вiнниця: короткочаснi дощi. Уночi +16...+18, удень +28...+30.
Одеса: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +26...+28.

29 червня температура води в Чорному та  Азовському мо-
рях становила 25-27 градусiв, бiля Одеси та Приморського — 
20, у Днiпрi бiля Києва — 25 градусiв.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi. 
Трускавець: уночi +12...+14, удень +23...+25. Моршин: уночi 
+14...+16, удень +24...+26.

«Ми отримали незалежність, але ми не отримали Україну» 
Народний артист України Анатолій Паламаренко — про успіхи і прорахунки тридцяти років самостійного
шляху Української Держави
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