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Законодавча впертість Данила Гетманцева може трохи наповнити держбюджет 
сьогодні, але завтра вона знищить український бізнес і може привести державу 
до глобальної економічної кризи



ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 20—21 ЛИПНЯ 20212 ІнФорУМ
«Холодний фронт із хвилями просувається з північного заходу, вздовж лінії фронту 
утворюються потужні грозові хмари висотою до 12 км із температурою на вершинах 
близько -60°С, під хмарами випадають дощі зливового характеру, шквали та град».

Повідомленння Укргідрометцентру

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРАЩУРИ

Мода древніх 
аланів
Археологам пощастило 
на унікальні знахідки, які 
поповнять університетські 
музеї
Лариса САЛІМОНОВИЧ  
Харківська область

 Древню Салтівську культуру, що на 
Харківщині, історики досліджують уже 
понад 120 років, але ці унікальні місця й 
досі приносять цінні артефакти. Днями 
керівник експедиції, організованої Націо-
нальним університетом імені В. Каразіна, 
Валерій Скирда повідомив про черговий 
успіх. Дослідникам удалося виявити уси-
пальницю, датовану ІХ століттям, яку не 
встигли пограбувати чорні археологи. 
 Останній раз така удача траплялася 15 
років тому. «Це — сімейне поховання, — 
каже Валерій Скирда. — Тут знайшли тіла 
чотирьох людей: одного чоловіка, двох жі-
нок та дитини. Жили вони у IX столітті. 
Дивує, що тут збереглися залишки дере-
ва, а також фрагменти шкіряного взуття 
на ногах мужчини. Це справді велика рід-
кість. Сподіваюся, реставратори зможуть 
iз ними попрацювати». 
 Інші знахідки досить однотипні, але 
вони свідчать про те, що і в ті давні часи 
наші предки зналися на моді. Зокрема, в 
катакомбній могилі добре збереглися брон-
зові вироби, золоті сережки і ґудзики, які 
жінки використовували як прикраси. Тут 
же виявили різні знаряддя праці, давню 
вушну паличку і велику кількість монет 
часів існування Хазарського каганату. 
 За словами Валерія Скирди, навколо 
села Верхній Салтів розташованi чотири 
великi могильники, але точні кордони по-
селення древніх аланів встановити й досі 
не вдалося. Йдеться про залишки горо-
дища з кам’яними мурами. В його укріп-
леній частині жила адміністрація та вій-
ськові. А у двох селищах, розташованих 
навколо, мешкали звичайні ремісники та 
люди, що займалися сільським господарс-
твом. 
 Пощастило на рідкісні артефакти і до-
слідникам Маріупольського державного 
університету. Недавно їм вдалося у кур-
гані епохи пізньої бронзи між селами Ста-
родубівка та Комишувате знайти одразу 
два поховання скотарів. «Зазвичай у зруб-
них могилах знаходиться до десятка по-
ховань, — повідомив керівник експеди-
ції Сергій Небрат. — Тому ми здивували-
ся, що тут їх лише два. Але, оскільки за 
деякими ознаками вони помітно відрізня-
лися від решти, ми дiйшли висновку, що 
йдеться про поховання лідерів того часу, 
вождів». 
 Поруч з кам’яною могилою, що має на-
зву «циста», виявили ще одне заховання, 
до якого родичі покійних поклали гор-
щик з м’ясною їжею та дерев’яну чашу, 
прикрашену бронзовою оковкою. На дум-
ку вчених, цю знахідку можна назвати, без 
перебільшення, унікальною. 
 А в місті Коростень Житомирської об-
ласті під час розкопок археологи виявили 
велику кількість артефактів, датованих 
XVII-XVIII століттям, а також матеріа-
ли давньоруських часів та кам’яного віку. 
Особливу цінність мають гончарний посуд 
та монети. За словами керівника експеди-
ції Андрія Петраускаса, Коростень для іс-
ториків цікавий тим, що тут, iмовірно,  
розташованi залишки чотирьох древніх 
городищ. «На них звертали увагу і попе-
редні дослідники, — каже він, — але цьо-
го разу вдалося виявити фрагмент напівза-
сипаної впадини, що має всі ознаки захис-
ного рову». Саме тому робота тут має про-
довжуватися далі. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Понеділок приніс чергову сумну 
новину: в лікарні помер військовий 
Об’єднаних сил Горбенко Олександр, 
який після обстрілу бойовиків отри-
мав опіки 80% тіла. Про це повідоми-
ла радниця голови Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації Тетя-
на Губа. «На світанку зупинилося сер-
це нашого земляка, — написала вона в 
соціальній мережі. — Горбенко Олек-
сандр Олександрович, 29 років, 15 лип-
ня приблизно о 21.30 під час ворожого 
обстрілу отримав опіки тіла 80%».
 На передовій 17 липня окупанти 
тринадцять разів порушили режим 
припинення вогню: в результаті воро-
жих обстрілів двоє військових зі скла-
ду Об’єднаних сил отримали поранен-
ня. Воїни перебувають у лікувальному 
закладі: стан здоров’я одного поране-
ного — середньої тяжкості, іншого — 
задовільний.
 Продовжилися обстріли з боку 
російсько-окупаційнійних військ і 
наступного дня: упродовж доби 18 
липня в районі проведення операції 
Об’єднаних сил зафіксовано чотири 
порушення з боку збройних форму-
вань Російської Федерації.
 Противник відкривав вогонь по ук-
раїнських захисниках поблизу населе-

них пунктів Піски та Авдіївка. Ворог 
гатив по наших позиціях із мінометів 
120-го калібру, підствольних гранато-
метів i здійснив дистанційне мінуван-
ня території мінами ПОМ-2. Крім того, 
на Луганщині було зафіксовано проліт 
ворожого безпілотного апарата типу 
«Орлан-10» iз перетином лінії розме-
жування. Бойових втрат серед особо-
вого складу Об’єднаних сил немає.
 Про факти порушень з боку росій-
сько-окупаційних військ Українсь-
ка сторона спільного центру з контро-
лю та координації питань припинення 
вогню та стабілізації лінії розмежуван-
ня сторін повідомила представників 
Місії ОБСЄ. 
 Станом на 7-му годину ранку 19 
липня порушень режиму припинення 
вогню не зафіксовано. Українські вій-
ськові контролюють ситуацію в районі 
проведення операції Об’єднаних сил і 
дотримуються домовленостей, досяг-
нутих 22 липня 2020 року в рамках 
Тристорон ньої контактної групи.
 Додамо, що в Управлінні верхов-
ного комісара ООН із прав людини 
постійно моніторять i підраховують 
кількість втрат на Донбасі. Нещодав-
но було оприлюднено звіт Управлін-
ня про загальне число жертв бойових 
дій на Донбасі з 14 квітня 2014-го до 
30 червня 2021 року. «За підрахун-

ками Управління Верховного коміса-
ра ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), 
загальна кількість людських втрат, 
пов’язаних iз конфліктом в Україні, 
становить 42 тис. 500 — 44 тис. 500», 
— йдеться, зокрема, у повідомленні.
 Ці зафіксовані втрати диферен-
ціюють так: 13 тис. 200 — 13 тис. 400 
загиблих (щонайменше 3 тис. 901 
цивільних осіб, приблизно 4 тис. 200 
українських військових та приблизно 
5 тис. 800 членів озброєних груп); 29 
тис. 600—33 тис. 600 поранених (7 — 
9 тис. цивільних осіб, 9 тис. 800 —10 
тис. 800 українських військових та 12 
тис. 800 —13 тис. 800 членів озброє-
них груп).
 Протягом усього періоду конфлік-
ту, з 14 квітня 2014 року по 30 чер-
вня 2021 року, на цивільних осіб при-
падає 25-26 відсотків від загальної 
кількості загиблих у зв’язку з конф-
ліктом (3 тис. 390 iз 13 200 —13 тис. 
400). Таке ж співвідношення стосуєть-
ся і поранень, йдеться у відповіді УВ-
КПЛ ООН.
 «Слід зазначити, що це співвідно-
шення за роки суттєво змінилося: з 33-
34 відсотків у 2014 році (одна загиб-
ла цивільна особа на двох загиблих 
українських солдатів або членів оз-
броєних груп), до 4-5 відсотків у 2019-
2021 роках: одна цивільна особа, за-
гибла внаслідок артилерійських об-
стрілів, вогню із СЗЛО4 та інцидентів, 
пов’язаних з мінами, на 20-25 ук-
раїнських солдатів або членів зброй-
них груп, загиблих унаслідок арти-
лерійських обстрілів, вогню із СЗЛО 
та інцидентів, пов’язаних із мінами».
 За період iз 14 квітня 2014-го до 
10 лютого 2020 року Управління Вер-
ховного комісара ООН з прав людини 
ООН повідомляло про 42—44 тис. люд-
ських втрат. ■

НА ФРОНТІ

Семилітня війна 
ООН підрахувала загальну кількість жертв бойових 
дій на Донбасі

■

Валентина САМЧЕНКО

 Cвітло, в промінях яко-
го хочеться залишитися; 
вогонь, біля якого зігрі-
вається душа; ковток свіжо-
го повітря в спекотну пору; 
епоха, легенда; серце жінок 
України — вдів і матерів, які 
втратили синів у семилітній 
сучасній війні Росії проти 
нашої країни. Це лише ма-
ленька дещиця слів про не-
зрівнянну Аду — Актрису і 
Людину з великим серцем, 
яке роздаровує талант і лю-
бов тим, кому це найнеоб-
хідніше. Своє 84-ліття Ада 
Роговцева зустрічала з рід-
ними, колегами, однодум-
цями і шанувальниками 16 
липня у столичному Будин-
ку кіно передпрем’єрним по-
казом документально-публі-
цистичного фільму «Вітер зі 
Сходу». 
 «Серце країни зараз 
б’ється на сході. Ми маємо 
їхати до людей...» — так ви-
рішила Ада Миколаївна в 
2014-му. І вже серпень того 
року став початком поїздок 
акторки з невеликою коман-
дою туди, де стріляли по-
справжньому і за якихось 
60-100 метрів. Ці виступи 
артистів на імпровізованих 
сценічних майданчиках се-

ред воєнних руйнувань ук-
рай були необхідні бійцям, 
щоб відчути, що про них 
пам’ятають, що їхнє служін-
ня потрібне Україні.
 — Мене не лякає близь-
кість війни, — щиро каже 
акторка. — Там, поруч із 
передовою, боїшся тільки 
свого страху. А ще усвідом-
люєш, що тим, котрі під пос-
тійним вогнем ворога, ще ва-
жче. Великих статків у мене 
немає, тому вирішила для 
себе, що маю своєю твор-
чістю підтримувати наших 
захисників. Зустрічаюся з 
ними, щоб поспілкуватись, 
і не лише зі сцени. Знаю, що 
вони потребують материнсь-
кої ласки, доброго, щиро-
го слова. Обійняти солдата, 
потримати за руку, як мати, 
дружина, сестра, як донька, 
— це дуже важливо для на-
ших чоловіків.
 «За твоїми плечима —
 Життя. Любов. Батьківщина.
 А ще молода дівчина,
 Яка вже біжить по полю.
 Свою затискає долю.
 Твою затискає долю.
 Й тягне. І тягне. І тягне
 Тебе з цього клятого поля.
 На ньому б пшеницю саджати...
 Гармати. Міни. Гранати. 
 За твоїми плечима
 стоїть вітер з заплаканими очима.

 Як же добре вас зустріча-
ти, солдати, живими!» — про-
никливо читає Ада Роговцева 
у фільмі «Вітер зі Сходу».
 Спочатку просто знімали 
відео поїздок, а потім приста-
ли на переконання Олексія 
Кужельного, що все, що від-
бувається на сході України 
впродовж семилітньої війни, 
а вже веде відлік восьмий рік, 
— має стати окремим філь-
мом і нагадувати про війну 
Росії проти України та муж-
ність і відвагу українських за-
хисників. Загалом створили 
щемне поєднання життя мир-
ного, акторської творчості та 
біди на Донбасі, які переплі-
таються — бо справді є одним 
цілим, життям держави Ук-
раїна.
 У фільмі знімалися: Ада 
Роговцева, Ахтем Сеітаблаєв, 
Лариса Руснак, Світлана Ор-
ліченко, Катерина Степанко-
ва, Володимир Маляренко, 
Богдан Жданов, Олександр 
Кришталь, Ірина Горшкова, 

Матвій Скляренко. Продюсе-
рами стали Віктор Самойлен-
ко Богдан Жданов, Наталія 
Хазан, Марина Таргонська, 
Вікторія Жиленкова. Режи-
сер-постановник — Катерина 
Степанкова. Донька Ади Ми-
колївни також серед авторів 
сценарію — разом з Оксаною 
Павловою та Віолеттою Кір-
токою. Оператор-постанов-
ник Олексій Степанков-Тка-
ченко. У фільмі використано 
твори Олександра Довжен-
ка та сучасних українських 
письменників: зокрема, Оле-
ни Степової, Лєри Бурла-
кової, Дмитра Лазуткіна та 
Юрія Іздрика.
 Допрем’єрний показ і день 
народження Ади Роговцевої 
завершився на Михайлівсь-
кій площі. І це вже традиція 
цієї тендітної великої Артис-
тки й Українки зі званням 
Героя України — привозити 
квіти після виступів до Стіни 
пам’яті полеглих за Незалеж-
ність і свободу. ■

ГАРЯЧА ТЕМА

Вітер зі Сходу
Ада Роговцева у день народження 
презентувала фільм про війну 
і мистецтво, яке допомагає перемогти

■

Ада Роговцева.
Фото Валентини САМЧЕНКО.
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Мисливці і 
мільйони
У Тальному відреставрують 
палац графа Шувалова
Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині, на позачерговій сесії Тальнівської 
міської ради, презентували кошторис реставраційних 
робіт мисливського замку Шувалова та прилеглої до 
нього території. Як повідомляє депутат Черкаської 
обласної ради Ігор Новицький, концептуальне рішен-
ня щодо території, розроблене проєктантами, вклю-
чає, зокрема, облаштування малого стадіону, парко-
вої зони відпочинку для дітей та дорослих і кав’ярні.
 «Після розчистки території було проведено топо-
графічну зйомку об’єкта. Зараз ми на етапі оформлен-
ня права власності на землю ОТГ та узгодження доку-
ментації щодо охорони культурної спадщини», — за-
значає пан Ігор.
 За попередніми розрахунками, реставрація замку 
обійдеться у 60 млн грн, проєкт реставрації — 4,2 млн 
грн, прилегла територія потребує 16 млн грн, проєкт 
благоустрою — 800 тис. грн. Ці цифри наводить Ігор 
Новицький.
 «Коли я вперше побував у мисливському палаці 
графа Шувалова в Тальному, був вражений від того, 
яке потужне місце сили ми маємо на Черкащині. Але 
вся ця краса, на жаль, традиційно занедбана і прак-
тично недоступна для відвідувачів. І так не повин-
но бути. Тому відтоді ми крок за кроком прямуємо до 
відро дження цього потенційного туристичного магні-
ту», — підсумовує голова Черкаської ОДА Олександр 
Скічко.
  Мисливський палац графа Шувалова було зведено 
в стилі французького Ренесансу в 1893-1903 роках. 
Замок має двi башти та третю напівбашту з балконом, 
прикрашену шуваловським гербом. Садиба та замок 
нині є частиною Тальнівського парку — пам’ятки са-
дово-паркового мистецтва загальнодержавного зна-
чення. ■

ОВВА!

Лохина розбрату
На Черкащині фермери побили 
інспекторів Держпраці
Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині в селі Шабастівка Уманського райо-
ну місцеві фермери побили трьох працівників управ-
ління Держпраці в області. «Головні державні інс-
пектори відділу з питань додержання законодавства 
про працю та зайнятість управління Держпраці здій-
снювали позаплановий захід державного контролю 
фермерського господарства, що розташований у на-
званому населеному пункті, й отримали тілесні уш-
кодження та  пошкодження майна, — розповідають 
у поліції Черкащини. — Увійшовши на територію 
поля, на  якому збирають ягоди лохини, інспектори 
почали спілкуватися з працівниками, при цьому здій-
снювали відеозйомки за допомогою мобільних теле-
фонів».
 У той час до держслужбовців вийшли власники 
господарства, яким інспектори представились та на-
дали документи щодо перевірки. Після чого власни-
ки почали перешкоджати інспектуванню та виштов-
хувати працівників за межі території підприємства.
 Інспекторам було  пошкоджено три мобільні телефо-
ни, службове посвідчення. Окрім того, двоє з них отри-
мали тілесні ушкодження, зазначають поліцейські.
 За  фактом побиття інспекторів Держпраці поліція 
відкрила кримінальне провадження  за частиною 1 
статті 342  (опір представникові влади, працівникові 
правоохоронного органу, державному виконавцю, 
приватному виконавцю, члену громадського форму-
вання з охорони громадського порядку і державно-
го кордону або військовослужбовців, уповноваженій 
особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) 
Кримінального кодексу України.  Санкція статті пе-
редбачає не тільки штраф, а й виправні роботи, арешт 
або обмеження волі на строк до трьох років. Слідство 
триває.
  До речі, напередодні працівники Держпраці вия-
вили на полях Лисянського району понад сотню неле-
галів, які збирали там полуницю. Серед них було й 12 
неповнолітніх. ■

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Усі ми любимо тварин і ледь не в 
кожного українця, чи то містянин, 
чи сільський житель, є як мінімум 
один домашній улюбленець. Але чи 
всі з нас правильно з ними поводять-
ся й не кривдять своїх братів мен-
ших?
 Своєрідну «підказку» в цьому 
делікатному питанні видала на гора 
Верховна Рада України: 15 липня 
нардепи підтримали законопроєкт 
2351, який впроваджує в Україні 
європейські стандарти поводжен-
ня з тваринами. На його ухвален-
ні тривалий час наполягали зооза-
хисники. Цей документ узгоджує 
українське законодавство з низкою 
директив ЄС, що мають стосунок до 
Європейської конвенції про захист 
тварин. І хоча Україна ратифікува-
ла цю конвенцію ще в... 2013 році, 
але фактично її норми не були імп-
лементовані у вітчизняні закони.
 У пояснювальній записці до за-
конопроєкту його автори розповіда-
ють, що чинна стаття Адміністра-
тивного кодексу України про жорс-
токе поводження з тваринами впро-
довж багатьох років фактично не 
діяла — через неузгодженості в за-
конодавстві. Зокрема, наприклад, 
одна зі статей Закону «Про захист 
тварин від жорстокого поводження» 
забороняє дельфінаріям використо-
вувати будь-яку воду, крім морської, 

але на практиці ця заборона не пра-
цювала. «Усі дельфінарії України 
порушують цю статтю. Однак ошт-
рафувати їх неможливо, тому що за 
її порушення не прописана санкція в 
статті 89 Кодексу про адміністратив-
ні правопорушення», — констатува-
ли автори нового закону.
 Низка важливих норм в ук-
раїнських законах до цього часу 
узагалі не згадувалася. Приміром, 
у Чехії закон про захист прав тва-
рин прямо забороняє демонстрацію 
у ЗМІ вбивства тварин, тоді як в Ук-
раїні жодної заборони прописано не 
було.
 Ухвалений Радою документ пере-
дбачає, зокрема, заборону вбивства 
тварин для регулювання їхньої чи-
сельності (шляхом отруєння, евта-
назії тощо) та жорстоке поводження 
з безпритульними тваринами. Закон 
також забороняє використовувати 
тварин у рекламі розваг і закладів 
харчування, утримувати хижих чи 
рідкісних тварин у неспеціалізова-
них закладах чи вдома — в т.ч., от-
руйних змій та хижих птахів.
 Нові правила передбачають забо-
рону жебракувати та надавати фото-
послуги з дикими тваринами. Коли 
йдеться про цирки, зоопарки та де-
льфінарії — знімкувати дозволено.
 Згідно з новими правилами, не 
можна також залишати тварину 
в закритому салоні авто за відсут-
ності в ньому людини при темпера-

турі повітря більше +20оС та менше 
+5оС. Забороняється залишати до-
машню тварину прив’язаною, якщо 
довжина прив’язі становить менше 
20 метрів — окрім сторожових со-
бак, для яких довжина прив’язі має 
складати щонайменше 10 метрів.
 При цьому в тварини — навіть 
якщо вона прив’язана — має бути 
можливість сховатися у якомусь 
приміщенні чи споруді при темпе-
ратурі більше +20оС або менше 0оС. 
Новий закон не дозволяє без на-
гляду залишати домашню твари-
ну прив’язаною в громадських міс-
цях — поблизу зупинок, магазинів 
тощо.
 Згідно з документом, за жорс-
токе поводження з тваринами з 14 
років людину можна притягати до 
адміністративної відповідальності, 
з 16 — до кримінальної. 
 Максимальне покарання за жор-
стоке поводження з тваринами, по-
рушення правил їхнього транспор-
тування, яке призвело до їхнього 
каліцтва чи смерті, нацьковуван-
ня тварин одна на одну, публічні за-
клики до жорстокого поводження — 
позбавлення волі на строк до 3 років. 
Покарання за ті самі дії, якщо вони 
вчинені у присутності неповноліт-
ніх, може становити до п’яти років 
в’язниці. Постраждалу тварину кон-
фісковуватимуть, а її власника змо-
жуть позбавляти права на утриман-
ня тварин на п’ять років.
 До того, як новий закон набуде 
чинності, його ще мають підписати 
голова Ради та президент. «Споді-
ваємося, цей крок народних депу-
татів до гуманного майбутнього Ук-
раїни — лише перший, адже попе-
реду ще більше важливих законо-
давчих змін для захисту тварин», 
— прокоментували ухвалення до-
кумента парламентом у зоозахис-
ній організації UAnimals. ■

Юрко НИВА

 В атмосферному дво-
рику Музею мистецтв 
імені Богдана та Варва-
ри Ханенків у Києві від-
булася головна театраль-
на подія літа: IV Фести-
валь-премія «ГРА» оп-
рилюднив шортліст iз 12 
вистав, які проходять до 
фінальної частини. Виз-
начить та оголосить пе-
реможців восени міжна-
родне журі. 
 В якому форматі від-
будеться фінальний етап 
— онлайн чи офлайн, — 
залежить від перебігу епі-
демії та карантинних об-
межень. Планується, що 
глядачі теж матимуть 
можливість переглянути 
вистави-фіналісти. Інтри-
га в тому, традиційно Київ 
чи яке інше місто Украї-
ни стане центром показів. 
Орг комітет поки обмежив-
ся інформацією, що пра-
цює над цікавим варіан-
том проведення фінальної 
частини фестивалю.
   Нагадаємо, Фести-
валь-премія «ГРА» (GRA 
— Great Real Art) — про-
водиться на конкурсній 
основі один раз на рік 
за підсумками минуло-
го календарного року. 
Нині театри представи-
ли прем’єри, що вийшли 
у період з 1 січня по 31 

грудня 2020 року. Участь 
беруть професійні теат-
ральні колективи різних 
форм власності й фор-
матів роботи. 
 «Попри всі тривоги 
та напругу цьогоріч ук-
раїнські театри виявили 
нечувану активність і, з 
урахуванням усіх своїх 
проблем, запропонува-
ли на розгляд експерт-
ної ради премії 90 різно-
жанрових сценічних про-
єктів, що надійшли з 23 
міст України. З’явилися 
й міста-дебютанти — 
Луцьк, Кропивниць-
кий i Кременчук. Цього 
року Фестиваль-премія 
«ГРА» реально об’єднав 
Україну: від закарпатсь-
кого міста Берегове до лу-
ганського Муздрамтеат-
ру з Сiверськодонецька. 
Між цими прикордонни-

ми містами — вся теат-
ральна Україна», — каже 
голова Експертної ради 
Ольга Стельмашевська. 
 Лауреатів визнача-
тимуть восени у шести 
загальних номінаціях: 
За найкращу драматич-
ну виставу; За найкра-
щу виставу для дітей; За 
найкращу музичну виста-
ву в жанрі опери/опере-
ти/мюзиклу; За найкра-
щу хореографічну/балет-
ну/пластичну виставу; За 
найкращу камерну виста-
ву (до 150 глядачів); За 
найкращу пошуково-ек-
спериментальну виста-
ву (на перетині театраль-
них/мистецьких жан-
рів). Та в шести індиві-
дуальних номінаціях: За 
найкращу жіночу роль; 
За найкращу чоловічу 
роль; За найкращу режи-

серську роботу; За най-
кращу сценографію; За 
найкраще пластичне рі-
шення вистави; За най-
краще музичне рішення 
вистави. 
   «Фестиваль-премія 
«ГРА» задає моду на ук-
раїнський театр, посту-
пово стає об’єднавчим 
процесом і задає тенден-
ції для розвитку, — впев-
нений Богдан Струтинсь-
кий, голова НСТДУ, на-
родний артист України. 
— Цьогоріч чверть усіх 
заявок надійшла від не-
державних театрів, тобто 
в ГРІ вже професійні те-
атральні колективи різ-
них форм власності і фор-
матів роботи». 
   Найкращих ГРА вців 
у ГРІ за «театральний 
«Оскар» нагородять Дип-
ломом лауреата та грошо-
вою винагородою 50 тис 
грн на реалізацію нового 
проєкту.
 Тим часом окремі те-
атрали і працівники теат-
рів не надто вдоволені фі-
нальним списком. Органі-
затори, найперше, нага-
дують, що обирали лише 
з тих постановок, які по-
давали для участі. І якщо 
Всеукраїнська премія, то 
справді цікаво мати уяву 
не лише про здобутки те-
атрів з основних великих 
міст. Серед 12 вистав ек-
сперти, зокрема, обрали 
такі: «Це дитя» (Закарпат-
ський обласний угорський 
драматичний театр, м. Бе-
регове), «А хай то качка 
копне» (Тернопільський 
академічний обласний 
театр актора і ляльки), 
«Кострубізми. Куманов-
ський» (Театр «ГаРмИ-
дЕр», м. Луцьк). ■

ЧАС «Т»

ГРАтимуть далі найкращі
Театральні колективи 23 міст претендували на 12 
фінальних місць

■

Презентація фіналістів.
Фото надане компанією «Дель Арте».

❙
❙

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Недоторканні чотирилапі
Рада підтримала нові норми та правила 
поводження з тваринами

■
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Олег ГАНСЬКИЙ

Підвищення роздрібних цін, із 
яким стикаються всі українці, 
є одним із наслідків зростання 
їхнiх доходів. Статистика фік-
сує сьогодні суттєве зростання 
оплати за роботу, уряд у свою 
чергу піднімає рівень мінімаль-
ної зарплати, а також пенсії. 
Втім зростання зарплат є на-
прочуд неоднорідним. І якщо 
працівники торгівлі отримують 
в еквіваленті 300 доларів щомі-
сяця, то айтішники — понад 5 
тисяч доларів. При цьому за рік 
їхня зарплата зросла на понад 
тисячу доларів за місяць. 
Позбутися цієї «дискримінації» 
допоможе сусідня Польща: її 
економіка дозволить українсь-
ким бетонникам почуватися 
краще, ніж керівнику ІТ-ком-
панії. 

І все ж таки вона зростає
 Середня номінальна заробіт-
на платня штатного працівни-
ка в Україні в травні 2021 року 
зросла у порівнянні з травнем 
2020 року на 28,1% — і стано-
вить сьогодні 13 тис. гривень. За 
даними Державної служби ста-
тистики, реальна заробітна пла-
та в травні 2021 року в порівнян-
ні з травнем 2020 року зросла на 
16,8%. Втім якщо порівняти з 
квітнем, то матимемо невелике 
падіння обсягів — на 0,3%.
 Таким чином середня номі-
нальна заробітна плата штатно-
го працівника в Україні в травні 
2021 року була у 2,3 раза вищою 
за мінімальну заробітну плату, 
яка встановлена на рівні 6 тис. 
грн. При цьому найменша се-
редня заробітна плата у країні 
зафіксована у Волинській об-
ласті — 10 тис. 890 грн, а най-
більша — у Донецькій — 14 тис. 
457 грн. У столиці середній рі-
вень зарплати становить 19 тис. 
287 грн.
 Зростає й офіційно вста-
новлена мінімальна зарплата: 
як відомо, з 1 січня 2021 року 
її підвищили до 6 тис. грн. А з 
1 грудня 2021 року плануєть-
ся підняття її до 6500 гривень. 
При цьому погодинна мінімаль-
на зарплата у 2021 році встанов-
лена на рівні 36,11 гривні, а на 
початку грудня її підвищать до 
39,12 грн. 
 У наступному році, як пові-
домляється у прогнозі еконо-
мічного і соціального розвит-
ку України на 2022-2024 роки, 
складеному урядом, мінімалка 
має зрости до 6,55 тисячі гри-
вень. 
 «Є чим похвалитися. У трав-
ні нинішнього року в порівнян-
ні з травнем минулого року се-
редня зарплата зросла на 28%, 
мінімальна зарплата зросла на 
27%, середня пенсія зросла на 
17%, мінімальна пенсія зрос-
ла на 14%, фактичний прожит-
ковий мінімум зріс на 11%, — 

розповіла міністр соціальної 
політики Марина Лазебна. — 
Тобто ми маємо позитивні тен-
денції. Пенсія — це відображен-
ня зарплати, тобто ми повинні 
постійно рухатися до того, щоб 
підвищувалися доходи людей. 
Тому що коли підвищуються 
доходи людей, знижується ри-
зик бідності серед населення». 

І пенсії також
 За її словами, можливість 
піднімати пенсії українцям біль-
ше залежатиме від того, чи зро-
статимуть зарплати. «Сьогодні 
Пенсійний фонд України за пер-
ший квартал наповнився на по-
над 4 млрд грн. Для нас це по-
зитив, це означає, що дефіцит у 
222 млрд. гривень буде погаше-
ний, адже у нас є для цього ре-
сурси», — заявила чиновниця.
 Як відомо, в Україні пенсіо-
нери від 75 років із жовт-
ня нинішнього року отриму-
ватимуть надбавку 400 грн до 
пенсії. Крім того, їм встанов-
лять мінімальну виплату 2 тис. 
500 грн. «На засіданні Кабінету 
Міністрів буде ухвалено розроб-
лене Міністерством соціальної 
політики рішення про підви-
щення пенсійних виплат вій-
ськовослужбовцям, які пере-
бувають на пенсії. Це рішен-
ня повинно зменшити наявні 
диспропорції», — повідомив 
прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль.

 За його словами, уже за ли-
пень ці люди отримають щомі-
сячну доплату в сумі 2 тис. гри-
вень, а також їм встановлять 
мінімальну пенсійну випла-
ту на рівні 3 тис. 854 гривень. 
Крім цього, буде підвищення 
виплат для учасників бойових 
дій, які втратили працездат-
ність. Понад 40 тис. осіб отри-
мають підвищення майже на 
700 гривень.

Лузери і топи
 Що ж стосується конкрет-
них сум, які отримують наші 
співвітчизники як оплату за 
свою працю, то у червні біль-
шість роботодавців пропонува-
ли їм заробітну плату в розмірі 
9-12 тис. грн. Найнижча зар-
плата, яку обіцяли компанії, 
— менше 6 тис. грн. Водночас 
були ті, хто готовий платити по-
над 30 тис. грн на місяць. При 
цьому більшість кандидатів по-
годжувалися працювати за зар-
плату в межах 8-13 тис. грн. Ок-
рім грошової винагороди, ком-
панії пропонували додаткові 
бонуси та премії, безкоштов-
не навчання, а також корпора-
тиви та регулярно переглядати 
розмір заробітної плати.
 За кількістю вакансій у пер-
шому літньому місяці лідирува-
ла сфера торгівлі. Далі йшли де-
ржавний сектор, промисловість 
та виробництво. За кількістю 
резюме на першому місці — та-

кож торгівля, далі — сфера ад-
міністративного персоналу. Се-
ред претендентів — студенти та 
люди без досвіду роботи.
 Зовсім інші цифри фігуру-
ють у сфері, яка є лідером серед 
галузей щодо заробітних плат, 
— IT. У цих компаніях зарпла-
та технічних директорів зросла 
до 7 тис. 250 доларів за місяць 
із 6 тисяч, які були торік. Став-
ки у продуктових і аутсорсин-
гових компаніях, втім, майже 
не відрізняються, але в остан-
ніх дохід топменеджерів може 
бути вищим завдяки бонусам. 
 Зарплатна вилка у керів-
ного складу айтішників стано-
вить від 4 до 12,2 тис. доларів, 
при цьому серед учасників опи-
тувань було кілька менеджерів 
із зарплатою 16-20 тис. доларів. 
Утім більшість із них, які мають 
досвід роботи у топпозиціях, от-
римують 11 тисяч доларів на 
місяць. Це фахівці віком пере-
важно від 35 до 39 років, водно-
час їхнi молодші та старші ко-
леги у середньому отримують 
на 1,4-2 тис. доларів менше. 

Бетонник по-польськи
 Проте, аби заробляти суми 
в кілька тисяч доларів щоміся-
ця, необов’язково бути видат-
ним айтішником. Так, уже сьо-
годні, змучена відсутністю ук-
раїнських заробітчан через пан-
демію коронавірусу, польська 
економіка готова платити на-

шим співвітчизникам зарпла-
ти до 5 тис. доларів. 
 На таку суму можуть розра-
ховувати лікарі, а також фахів-
ці з укладання плитки і з робiт 
iз бетоном. Назагал перелік най-
затребуваніших спеціальностей 
виглядає так: лікарi, плиточни-
ки, бетонники, фахівці з авто-
матики, покрівельники, слю-
сарi, техніки дорожнього будів-
ництва, техніки-програмісти. 
Зокрема, стоматолог iз досві-
дом роботи та знанням польсь-
кої мови може заробляти до 160 
тис. грн. Плиточникам і бетон-
никам обіцяють зарплату в роз-
мірі до 150 тис. грн. Мінімаль-
на зарплата для претендентів 
за цими спеціальностями ста-
новить 45 тис. грн. При цьо му 
трансфер до місця роботи, спе-
цодяг, спецвзуття та інстру-
мент забезпечує роботодавець. 
Проживання безкоштовне. ■

НАШІ ГРОШІ

Заробити на життя 
В Україні зростає зарплата: наші співвітчизники отримують 
від 6 тис. гривень до 20 тис. доларів на місяць

■

Інф. «УМ»

 Головне питання, яке турбує сьогодні міжна-
родних економістів, — чи не перешкодить віднов-
ленню світової економіки новий штам коронавіру-
су «Дельта» і чи зможе світ почати давно очікуване 
відновлення? На думку Дослідницького інституту 
при Банку Китаю, у другому півріччі цього року сві-
това економіка, як очікується, відновлюватиметься 
швидшими темпами, ніж вважалося раніше. 
 За їхнiм прогнозом про економічні та фінансові 
перспективи на третій квартал, у 2021 році темпи 
зростання світової економіки досягнуть приблиз-
но 5,8%. У січні-червні нинішнього року виробни-
ча діяльність у всьому світі поступово наблизилася 
до доепідемічного рівня, тодi як відновлення спо-
живання також прискорилося, що зменшило дис-
баланс між попитом і пропозицією.
 Відновлення світової економіки, ймовір-
но, прискориться, але в різних регіонах цей про-
цес, на думку дослідників, буде нерівномірним 

у зв’язку з сильнішою політичною підтримкою і 
швидшою вакцинацією в розвинених країнах. 
 Відновлення світової економіки перебуває під 
загрозою через зростання числа нових штамів ко-
ронавірусу і недостатнього доступу до вакцин у 
країнах, що розвиваються. Зокрема, збори «Гру-
пи двадцяти» в італійській Венеції стали перши-
ми зборами міністрів фінансів в очному форматі 

з початку пандемії. Учасники зустрічі також під-
тримали дії, спрямовані на недопущення переве-
дення прибутків міжнародних компаній у зони з 
низьким рівнем оподаткування.
 Це відкриває можливість для остаточного за-
твердження нової глобальної мінімальної ставки 
корпоративного податку в розмірі 15% на саміті 
лідерів «Групи двадцяти», який пройде в Римі в 

жовтні. Це може окупити сотні мільярдів доларів, 
витрачених національними центробанками, що за-
знають труднощів в умовах кризи, пов’язаної з 
пандемією «Ковід-19».
 У заключному комюніке «двадцятки» йдеть-
ся, що глобальні економічні перспективи покра-
щилися після квітневих переговорів «G-20» за-
вдяки кампаніям вакцинації і пакетам економіч-
ної підтримки, проте міністри визнали крихкість 
відновлення перед обличчям нових штамів, таких 
як «Дельта».
 «Відновлення характеризується великими 
розбіжностями між країнами і всередині країн, 
а також схильністю до ризиків поширення но-
вих штамів вірусу і різних темпів вакцинації», — 
заявили міністри і дійшли згоди рекомендувати 
своїм урядам виділити 50 мільярдів доларів на 
фінансування нових вакцин Міжнародним валют-
ним фондом, Світовим банком, Всесвітньою ор-
ганізацією охорони здоров’я і Світовою організа-
цією торгівлі. ■

ПРОГНОЗИ 

«Дельта» проти бізнесу 
Коронавірус залишається головним гальмом розвитку 
світової економіки, для створення нових вакцин 
виділять додатково 50 млрд доларів

■

Фахівці, які вміють якісно класти плитку, можуть отримати в сусідній Польщі зарплату українського айтішника.
Фото з сайту wixsite.com.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Зарплата проти хабарів
 Віце-прем’єр і міністр з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих те-
риторій Олексій Рєзніков розповів 
українцям, якою має бути зарплата 
міністра, щоби він не піддавався спо-
кусам і не брав хабарів. На його думку, 
сьогодні міністрам в Україні платять 
надто мало, через це вони й схиляють-
ся до корупційних діянь. Якби ж мініс-
трам платили більше, то вони більше 
дбали би про державні інтереси, а не 
про свою кишеню. 
 «Нинішня зарплата міністра в роз-
мірі 36 тисяч гривень — це курям на 
сміх. Чиновник, наділений такою від-
повідальністю і владою, повинен отри-
мувати набагато більше. Я вважаю, що 
до 100 тис. гривень — це точно могла 
би бути нормальна розумна заробіт-
на плата. Тим більше, що ці зар плати в 
Україні є. Такі суми отримують судді», 
— заявив Рєзніков, додавши, що де-
які судді отримують і по 200 тисяч гри-
вень, і при цьому у громадян є чимала 
частка недовіри до їхньої об’єктивності 
і неупередженості. 
 На його думку, сто тисяч гривень — 
це «не такі вже скажені гроші, але це ре-
алістично». При цьому Рєзніков пого-
джується: висока зарплата жодним чи-
ном не вплинула на рівень корупції в 
судах, але вона, на його думку, може 
знизити рівень корупції серед чиновни-
ків. 
 Утім, як з’ясували ЗМІ, частина 
міністрів уже давно отримує зазначені 
кошти. Так, чи не найменше заробляє 
керівник Міністерства фінансів Сергій 
Марченко: близько 50 тисяч гривень на 
місяць. Більшість міністрів за рік заро-
били суми понад мільйон і більше. При-
чому міністр соцполітики Марина Лазеб-
на і міністр з питань європейської та єв-
роатлантичної інтеграції Ольга Стефа-
нишина, що опинилися на другій-третій 
позиціях знизу, за даними їхнiх декла-
рацій, заробляли в середньому по 133 
тисячі на місяць. Сам Олексій Рєзніков 
за рік заробив 52 мільйони, або по 4,3 
мільйона на місяць.

■



Олег ГАНСЬКИЙ 

«Зелена» влада продовжує масштабні 
кроки зі знищення головної рушійної 
сили українського суспільства — дрібно-
го бізнесу і приватного підприємництва. 
Саме цей прошарок найбільш ініціатив-
ний, і саме він вносить чи не найбільшу 
частку в розвиток ВВП цілої низки країн. 
Україна могла би бути однією з них, але 
вільне підприємництво чомусь дуже за-
важає деяким представникам влади: як 
соратникам експрезидента Віктора Яну-
ковича, так і нинішньої Зе-команди. На-
разі важко стверджувати, чи ініціатива 
дискримінаційних кроків надходить із 
самої гори, від президента Володимира 
Зеленського, чи це воля його команди, 
чільне місце у якій займає керівник фі-
нансового комітету Верховної Ради Дани-
ло Гетманцев. Саме він ініціює більшість 
законодавчих змін, проти яких масово 
виступає бізнес-середовище України та 
які призводять до втрати наших позицій 
у світових рейтингах свободи бізнесу. 

Туга за податками
 Нещодавно Верховна Рада ухвалила 
у першому читанні так званий ресурсний 
законопроєкт №5600 про індексацію ок-
ремих податкових ставок та підвищення 
рентних платежів. Який самі ініціатори 
назвали чомусь «антиахметівським», а 
бізнесмени — і дрібні, і середні, — руйну-
ванням їхньої справи. 
 «Запропоновані зміни торкнуться 
тільки представників бізнесу, які про-
тягом багатьох років звикли керуватися 
нормами, виписаними спеціально під них 
і для їх збагачення. Це, зокрема, стосуєть-
ся протидії «скруткам» та зловживання 
відшкодуванням ПДВ, ставок екологічно-
го податку на викиди вуглецю, найниж-
чих у Європі та світі, розміру ставок опо-
даткування за користування надрами. Ок-
ремі ставки податків, визначені в абсолют-
них величинах, не переглядалися з 2017 
року. Це акцизний податок на алкогольні 
напої, рента за користування стільнико-
вим радіозв’язком й інші», — сказав тоді 
міністр фінансів Сергій Марченко, пред-
ставляючи проєкт закону в парламенті.
 І уточнив: дітище Данила Гетманцева, 
зокрема, пропонує встановити обмежен-
ня для великих платників податків на пе-
ренесення збитків минулих періодів, об-
межити права великих платників подат-
ків на використання накопичених збитків 
минулих років, заборонити виїзд за межі 
країни керівникам підприємств із подат-
ковим боргом, скоротити граничні термі-
ни реєстрації платниками ПДВ податко-
вих накладних та термін на включення 
податкової накладної до складу податко-
вого кредиту. 
 Але, як потім з’ясувалося, і Марченко, 
і Гетманцев «забули» сказати багато важ-
ливих речей. 

Бомба під економіку
 Законопроєкт № 5600, на думку екс-
пертів, є бомбою уповільненої дії для еко-
номіки. «Як мантру твердять, що доку-
мент дозволить додатково залучити до 
держ бюджету 50 млрд грн на рік. Але пи-
тання, який саме рік мається на увазі? 
Якщо рік набуття законом чинності — це 
можливо. Але вже в 2022 році ефектив-
ність даного документа буде дуже сумнів-
ною», — сказав народний депутат Дмит-
ро Шпенов, нагадавши, що за підсумками 
минулого року українські підприємства 
відзвітували про збитки в 338 млрд грн. У 
першому кварталі до них додалося ще 53 
млрд грн. 
 Таким чином, за його підрахунками, 
за останні 15 місяців вітчизняні підприєм-
ці втратили безповоротно майже 400 млрд 
грн. Причому втратили в умовах еконо-
мічної кризи і дуже млявого банківсько-
го кредитування, плюс відсутність допо-
моги з боку держави. «Скажіть, як у та-
ких умовах можна піднімати податки? У 
перший рік, коли закон набере чинності, 
збільшення доходів бюджету уряд отри-
має. Але ціна «затикання бюджетних 
дірок» може виявитися занадто високою. 
Підприємства змушені будуть заплатити 
податки за підвищеними ставками і зали-
шитися без засобів для розвитку. Неваж-
ко припустити, що буде далі», — сказав 
нардеп, спрогнозувавши, що ініціатива 
влади призведе до масового відходу ком-

паній у тінь, використання схем мінімі-
зації сплати податків, скорочення вироб-
ництва, звільнення частини персоналу, в 
гіршому випадку — банкрутства. 
 «У підсумку все закінчиться знижен-
ням податкових надходжень до бюджетів 
усіх рівнів і як наслідок — наростанням 
соціальної напруги. Це занадто висока 
ціна для економічної безпеки України. 
Коли ця бомба уповільненої дії вибухне, 
рятувати ситуацію буде вже пізно», — на-
голосив депутат. 

Порушили зобов’язання перед Європою
 Розширенням же повноважень подат-
кової законопроєкт уряду вдарить по ма-
лому і середньому бізнесу, а також насе-
ленню. Законопроєкт пропонує надати по-
датковим органам право отримувати на за-
пит інформацію від платника не тільки за 
фактом виявленого правопорушення, а й у 
тому випадку, якщо ДПС виявить факти, 
які можуть свідчити про порушення плат-
ником податків вимог законодавства. 
 «Оскільки оцінка, чи може якийсь 
факт свідчити про ухилення від сплати 
податків, є абсолютно суб’єктивною, така 
норма дозволяє податковим органам на-
правляти необмежену кількість запитів, 
тероризуючи підприємство», — заявив 
координатор експертних груп Економіч-
ної експертної платформи Олег Гетьман. 
«У проєкті виявилися десятки норм, які 
погіршать умови роботи малого і середньо-
го бізнесу, а також негативно позначаться 
на громадянах», — сказав експерт. Серед 
таких норм він, зокрема, назвав оподат-
кування ПДФО за ставкою 18% (замість 
5%) доходів від продажу протягом звітно-
го податкового року третього і наступних 
об’єктів нерухомості. 
 Експерт стверджує: це вдарить по ін-
вестиціях у житлове будівництво. Крім 
того, на сфері будівництва житлової не-
рухомості негативно позначиться ще одна 
норма цього законопроєкту — про оподат-
кування ПДВ операцій з продажу житла. 
Впровадження цієї норми, на його дум-
ку, призведе до порушення євроінтегра-
ційних зобов’язань України. 
 Пропоновані ж податкові новації в 
сільському господарстві, зокрема запро-
вадження податку для мікровласників зе-
мель на вирощену ними продукцію, зву-
зять пільгу для доходів від продажу своєї 
сільськогосподарської продукції, вироще-
ної самою фізичною особою на земельних 
ділянках, площа яких — у межах 0,5 га 
(чинна норма не перевищує 2 га). «Така 
норма суперечить статті 121 Земельного 
кодексу», — зауважив Гетьман. 

 Проти «дітища» Гетманцева виступив 
також економічний експерт Олексій Кущ, 
заявивши, що підвищення податків при-
зведе до зростання цін на всі товари, а Ук-
раїна перетвориться на сировинну держа-
ву. Американська торгова палата і Євро-
пейська Бізнес Асоціація закликали від-
хилити законопроєкт, відзначивши, що 
його ухвалення збільшить фіскальний 
тиск на бізнес і негативно вплине на еко-
номіку, а також погіршить інвестиційний 
клімат країни.

Подорожчає нерухомість
 «Раніше ухвалений законопроєкт 
№3131-д передбачав зниження податку на 
землю, що використовується для заготівлі 
кормів, у п’ять разів; ставка для фермерів 
була знижена в 2,5 раза; фермери отрима-
ли два роки облямівки на сплату цього по-
датку. Але зараз в №5600 знову прописа-
на найгірша версія цього закону. Як таке 
можливо? Невже втручання президента, 
який став на захист фермерів, не повинно 
враховуватися? Навіщо знову пропонува-
ти те, що вже відхилили? — заявив голова 
виконавчого комітету Національної ради 
реформ України Михеїл Саакашвілі. — У 
законопроєкті №5600 передбачається та-
кож запровадження акцизу на «зелену» 
енергетику. В усьому світі йдуть назустріч 
«зеленій» енергетиці, цілі країни перехо-
дять на цю енергію, а ми, навпаки, хочемо 
вбити розвиток цього напрямку? Навіщо? 
Невже Україні не важливо злізти з газової 
голки Росії і піклуватися про енергетичну 
незалежність?». 
 Ініціатива Данила Гетманцева може та-
кож завдати удару по сектору будівництва 
житлової нерухомості. Попри те, що з по-
чатку 2021 року ціни на нерухомість зрос-
тають через збільшення вартості будівель-
них матеріалів, додаткове податкове на-
вантаження призведе до ще більшого подо-
рожчання. А також уповільнить реалізацію 
програми «Доступна іпотека під 7%». 
 Засновник компанії KAN Development 
Ігор Ніконов вважає, що прибуток фондів 
будівництва від продажу житла, як пра-
вило, реінвестується в нові проєкти, а не 
виводиться, тому не повинен обкладати-
ся податком на додану вартість. «Ми на-
магаємося пояснити депутатам, що цей 
пункт не можна ухвалювати. Дуже важ-
ливо, щоб доступність житла була масо-
вою, тому що завдяки цьому люди зали-
шаються в Україні», — сказав він. 
 На думку забудовників, за новими пра-
вилами вартість житла економ- і комфорт-
класу зросте на 150 доларів за квадратний 
метр. А ідея обкладати ПДВ вже укладені 

на момент ухвалення закону, але не опла-
чені контракти на покупку житла призве-
де до колапсу. «Якщо закон буде у ниніш-
ній редакції і заднім числом «обілечувати-
муться» старі контракти, це взагалі буде 
кризово для галузі. Людей, які ще не оп-
латили договори повністю, дуже багато, 
адже забудовники в основному пропону-
ють розстрочку на 5, 10, 15 років», — по-
яснив Ніконов. 

Аграрний бізнес — до побачення! 
 Але чи не найбільше питань до старань 
групи Данила Гетманцева — у вітчизня-
них аграріїв, які наразі є чи не головним 
постачальником валюти до України. 
 «Законопроєкт №5600 не можна ухва-
лювати, оскільки він є небезпечним і дис-
кримінаційним щодо агровиробників, а ре-
алізація його положень матиме негативні 
наслідки як для агросектору, так і для еко-
номіки в цілому», — заявили свою консолі-
довану позицію аграрні асоціації, які вхо-
дять у Всеукраїнський аграрний форум. 
 Адже, за їхніми підрахунками, доку-
мент у рази збільшує податки для легаль-
них агровиробників, розширює повнова-
ження податкових органів, що сприяти-
ме розвитку корупції і при цьому не вирі-
шить поставленого завдання — детінізації 
економіки. «Спершу ідея законопроєк-
ту полягала у тому, щоби вирівняти по-
даткове навантаження для всіх, хто пра-
цює як офіційно, так і неофіційно. Однак 
нинішня його редакція передбачає не ви-
рівнювання, а збільшення в рази податко-
вого навантаження для суб’єктів господа-
рювання, які працюють легально», — за-
явила директор «Всеукраїнського аграр-
ного форуму» Марія Дідух.
 «ЄСВ не включатимуть до розміру міні-
мального податкового зобов’язання. З ог-
ляду на те, що цей податок з 1 га становить 
приблизно 1,5%, то законопроєкт №5600 
фактично завищує розмір мінімального 
податкового тягаря на 1,5%. Або ж необ-
хідно знизити на цей показник інші види 
податкового навантаження», — сказав ек-
сперт Українського клубу аграрного біз-
несу Роман Сластьон, зазначивши, що іс-
нує ініціатива збільшення вдвічі єдиного 
податку 4-ї групи, на якому перебувають 
практично всі сільгоспвиробники. Зараз 
ця норма винесена в окремий законопро-
єкт, однак можливість реалізації розгля-
дається, а це загрожує втратами 5,3 млрд 
гривень щорічно.
 Таке підвищення негативно відіб’ється 
також на громадах, оскільки більшість 
сільгоспвиробників мають благодійні со-
ціальні угоди — допомагають розвитку 
своїх громад, виділяючи кошти на освіту, 
медицину, культуру, — і в середньому на 
це спрямовують близько 200 грн на га. 
 Під час продажу земельних ділянок 
податок на доходи фізичних осіб має зрос-
ти з 5% до 18%. Тобто, людина при про-
дажу земельної ділянки майже 20% свого 
прибутку повинна буде віддати державі. 
Крім того, ця норма застосовуватиметься 
при продажу третьої ділянки і далі. «За 
нашими оцінками, щорічно це буде при-
близно 2,2 млрд грн. втрат у вартості зем-
лі при її купівлі-продажу. Сумарно для 
платників податків сума збитків складе 
15,3 млрд грн щорічно», — сказав голова 
Ради директорів асоціації «Союз птахів-
ників України» Олександр Бакуменко. 
 Також, за його словами, птахівників 
хочуть виключити з платників податків 
4-ї групи. Це може бути проблемою для га-
лузі, адже, за словами Бакуменка, в остан-
ні роки в м’ясному і яєчному птахівництві 
спостерігаються збитки: виробництво яєць 
у порівнянні з минулим роком скоротило-
ся на 21%, такого не було останні 20 років. 
Виробництво м’яса птиці скоротилося на 
8%. Припинило свою діяльність 20 під-
приємств, 15 тис. працівників звільнили. 
«Ми неодноразово зверталися до влади з 
пропозиціями, але нас не чують. На відмі-
ну від європейських країн, де сільське гос-
подарство субсидіюється і має істотну де-
ржавну підтримку, наш уряд замість того, 
щоб підтримати національних виробників, 
заганяє їх у лещата підвищенням податко-
вого навантаження», — сказав він. 
 «Збільшення податкового наванта-
ження вплине на подальший розвиток аг-
росектору, який на сьогоднішній день ста-
білізує економіку України», — резюмував 
президент «Української аграрної конфе-
дерації» Леонід Козаченко. ■
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Хоч трава не рости
Законодавча впертість Данила Гетманцева може трохи 
наповнити держбюджет сьогодні, але завтра вона 
знищить український бізнес і може привести державу 
до глобальної економічної кризи

■

Дрібні підприємці, які в 2019 році були одними з найбільших симпатиків кандидата 
у президенти Володимира Зеленського, сьогодні можуть відчути на власній шкірі 
«реформи» його соратників.
Фото з сайту zarobitok.info.
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Ганна ВОЛКОВА

До травня цього року українці 
мали можливість отримувати 
субсидію як у грошовій готів-
ковій формі («живими гроши-
ма» на банківську картку або 
через пошту), так і в грошовій 
безготівковій формі (коли 
Ощадбанк перераховував суми 
надавачам житлово-комуналь-
них послуг). 92% тих, кому були 
призначені субсидії, отримували 
їх у грошовій готівковій формі. 
З травня, згідно з Постановою 
уряду «Про внесення змін до де-
яких постанов Кабінету Міністрів 
України» від 14 квітня 2021 року, 
субсидію «живими грошима» от-
римують уже всі. І якраз ця змі-
на викликає у громадян чимало 
запитань. Ми відібрали найти-
повіші й отримали відповіді на 
них від Міністерства соціальної 
політики України. 
 ■ Якщо документи на суб-
сидію подавалися на початку 
цього року, а кошти перера-
ховувалися в Ощадбанк, який 
 оплачував комунальні пла-
тежі, то чи треба заново все 
оформлювати?
 — Так, потрібно. Тому що 
громадянин має вказати, куди 
саме потрібно перераховувати 

кошти: на банківський раху-
нок чи на відділення пошти. У 
таких випадках не передбаче-
но автоматичного перерахун-
ку. Нагадаємо, 19 травня 2021 
року уряд прийняв рішення, 
згідно з яким розгляд питань 
щодо призначень житлових 
субсидій на наступний рік до-
могосподарствам, які отриму-
вали житлову субсидію в опа-
лювальному сезоні 2020-2021 
років, проводитимуть без звер-
нень громадян, окрім: 
 — домогосподарств, яким  
грошова субсидія  надавалася у 
грошовій безготівковій формі; 
 —  якщо субсидія була при-
значена за фактичним місцем 
проживання осіб (орендарі 
житлових приміщень, внут-
рішньо переміщені особи); 
 — коли субсидію призначи-
ли без урахування окремих осіб 
iз числа зареєстрованих у жит-
ловому приміщенні, які не про-
живають за місцем реєстрації. 
 ■ У квітні отримала немо-
нетизовану субсидію за лю-
тий-березень. У червні пода-
ла заяву в «Ощадбанк» для пе-
реведення залишку субсидії за 
квітень на картковий рахунок. 
Коли  можна буде отримати ці 
кошти? 

 — Для одержувачів без-
готівкової субсидії передбаче-
но, що Ощадбанк перераховує 
суми субсидії за минулий опа-
лювальний період, які зеко-
номлені станом на 1 червня по-
точного року. Наразі таке пе-
рерахування здійснюється для 
одержувачів, які мають від-
криті рахунки в Ощадбанку, 
тому відповідні кошти найбли-
жчим часом мають бути відоб-
ражені на банківському рахун-
ку. Якщо ж одержувач не має 
відкритого рахунку в Ощадбан-
ку, то у такому випадку для от-
римання зекономлених сум 
субсидії рахунок слід відкрити 

до грудня поточного року.  
 ■ Раніше субсидія надхо-
дила на карту ПриватБанку, з 
якої ми самі оплачували кому-
нальні послуги. Чи треба зараз 
поновлювати документи?
 — Питання про перепри-
значення субсидії на наступ-
ний період розглядатиметься 
автоматично без вашого звер-
нення, оскільки ви отримува-
ли її до цього «живими гроши-
ма». У таких випадках, як за-
значається у рішенні уряду від 
19 травня ц.р., питання роз-
глядається без звернення гро-
мадян, які отримували житло-
ву субсидію в опалювальному 

сезоні 2020-2021 років.  
 ■ Чи буде нарахована пеня 
за травень через невчасну 
сплату комунальних послуг, 
якщо винною в тому є затрим-
ка субсидії? 
 — Як зазначено у ст. 26 За-
кону України «Про житлово-
комунальні послуги», пеня не 
нараховується за умови наяв-
ності заборгованості держави 
за надані населенню пільги та 
житлові субсидії.   
 ■ Чи може онук на свій бан-
ківський рахунок отримувати 
субсидію, оформлену на бабу-
сю?
 — Ні, виплати йдуть тільки 
на заявника. 
 ■ Коли запрацює сайт отри-
мувачів субсидій?
 — Реєстр отримувачів суб-
сидії, до якого є доступ за по-
силанням https://subsidii.ioc.
gov.ua, працює у штатному 
режимі. Інформація у ньому 
оновлюється щомісяця. Найб-
лижчим часом до нього будуть 
завантажені дані про призна-
чені органами соціального за-
хисту населення у червні по-
точного року житлові субсидії 
(на неопалювальний сезон iз 
травня по вересень включно). 
■

 «КОМУНАЛКА»

Сам отримав, сам розрахувався
Монетизація субсидій: «живі гроші» для всіх

■

Фото з сайту if.gov.ua.❙

Наталя НАПАДОВСЬКА

 30 червня Верховна Рада 
прийняла в другому читанні та 
в цілому Закон «Про платіжні 
послуги», згідно з яким НБУ 
отримав право випуску цифро-
вої валюти — е-гривні. Доку-
мент встановлює, що е-гривня 
є законним засобом платежу 
на території країни.  У світовій 
практиці це один з перших 
кейсів, коли суть цифрової 
валюти центрального банку 
(ЦВЦБ) і повноваження регу-
лятора прописані в законодав-
чому документі України. 
  ЦВЦБ — це нова, еволюцій-
на форма грошей центральних 
банків. На відміну від валют у 
віртуальних економіках (на-
приклад в онлайн-іграх), циф-
рові валюти використовуються 
напряму для купівлі реальних 
товарів та послуг. Про плани 
щодо випуску своїх цифрових 
валют сповістили центробанки 
Китаю, Японії, Швеції, Нідер-
ландів, Росії, але цілі центро-
банків в провадженні цифрової 
валюти різняться: у країнах 
з розвинутими економіками 
центробанки вбачають у циф-
ровій валюті інструмент підви-
щення ефективності внутріш-
ніх платежів, Китай завдяки 
цифровому юаню прагне вий-
ти в лідери монетарних іннова-
цій на геополітичному рівні. 
 Національний банк ще в 
2018 році розробив пілотний 
проєкт і тестував використан-
ня електронних грошей та 
здійснив проєктування опти-

мальної бізнес-моделі. 
 Перш за все, е-гривня 
мінімізує транзакційні вит-
рати для держави та бізнесу, 
адже поточна платіжна інфра-
структура складна й багаторів-
нева та може нараховувати до 
семи посередників в одній тран-
закції. Впровадження циф-
рової валюти зменшить собі-
вартість надання транзакцій-
них послуг i значно підвищить 
безпеку платежів, і це поси-
лить конкуренцію між банка-
ми, яка завжди йде на користь 
споживачам.  Банки будуть 
вимушені вдаватись до «неці-

нової конкуренції» та зверта-
ти більше уваги на додаткові 
сервіси, і це позитивно вплине 
на якість їхніх послуг навіть 
у довгостроковій перспективі. 
Також е-гривня посилить без-
пеку особистих фінансових ре-
сурсів та фінансових транзак-
цій: юридичні й фізичні особи 
при здійснені грошових опе-
рацій повністю виключать ри-
зики втрати грошей унаслідок 
банкрутства фінансової уста-
нови, що їх обслуговує. Водно-
час технологія блокчейн забез-
печуватиме незмінність історії 
розрахунків. 

 Використання е-грив-
ні дозволить зробити гро-
ші «розумними»: функціонал 
гаманця для використання е-
гривні має бути присутнім у 
мобільному застосунку «Дія», 
який уже використовується 
для залучення максимально 
широких верств населення до 
процесу цифрової трансфор-
мації держави, зручними мо-
жуть виявитися для користу-
вачів опції сплати за допо-
могою е-гривні адміністра-
тивних платежів, штрафів 
та податків, для громадян е-
гривня спростить придбання 
будь-яких товарів (у тому чис-
лі в інтернеті). Наразі складно 
навіть передбачити всі мож-
ливі шляхи використання е-
гривні, але з’являється мож-
ливість використовувати циф-
рову гривню для створення 
смарт-контрактів, що дозво-
ляє у зручний спосіб надавати 
фінансові гарантії, оформля-
ти кредитні відносини під за-
ставу віртуальних активів. Е-

гривня надасть поштовх роз-
витку інноваційних програм-
них продуктів, наприклад, 
програмне забезпечення, що 
може використовуватися в 
якості реєстраторів розрахун-
кових операцій, у свою чергу 
може бути легко інтегровано 
з програмним забезпеченням 
для бухгалтерського обліку. 
Тобто е-гривня виконуватиме 
роль ефективного шлюзу між 
реальною економікою та рин-
ком віртуальних активів. 
 Впровадження е-гривні на 
державному рівні означати-
ме можливість реалізації сис-

тем автоматичного оподатку-
вання. Це актуально для спро-
щенців, податки яких прямо 
зараз або є фіксованими, або 
залежать від обороту операцій 
iз продажу. За допомогою на-
ціональної цифрової валюти 
існує можливість реалізовува-
ти проєкти так званого «тран-
закційного оподаткування», 
при якому податки сплачують-
ся автоматично при здійснен-
ні транзакції платником по-
датку та без будь-якої додатко-
вої участі з його боку. Держа-
ва матиме змогу максимально 
прискорити та здешевити ад-
міністрування процесів надан-
ня цільових субсидій громадя-
нам, пільг для окремих їх кате-
горій та обмежити можливості 
нецільового використання гро-
шових субсидій або страхових 
платежів.
 Важливо, що оцифрова-
на готівка дозволить грома-
дянам платити за допомогою 
державної альтернативи, яка 
гарантує, що дані, отримані в 
результаті покупок, не збері-
гаються та не комерціалізу-
ються. Реалізація проєкту е-
гривні створить нові умови 
взаємодії між державою та 
громадянами, швидкі та ви-
сокоефективні, позбавлені за-
тримок, зумовлених залучен-
ням додаткових посередників, 
а також додаткових корупцій-
них ризиків. 

 Можливість здійснення 
грошового обігу в системі, па-
ралельній з банківським обі-
гом, додасть макроекономіч-
ної стабільності в кризові 
часи, а прозорі дані платіж-
них потоків підвищать якість 
макроекономічної статистики 
загалом. Е-гривня сприятиме 
«детінізації» економіки за ра-
хунок того, що зручність вико-
ристання та технологічні пе-
реваги можуть зробити циф-
рові гроші більш уживаними 
за класичну готівку, яка є ос-
новним «паливом» тіньового 
ринку. В свою чергу, детіні-
зація економіки приведе до 
збільшення податкових над-
ходжень від усіх галузей еко-
номіки.
 У майбутньому цифрова 
економіка, яка співіснувати-
ме з економікою звичайною, 
стрімко розширюватиметь-
ся, і впровадження цифрової 
гривні дозволить нашій країні 
більшою мірою відповідати ви-
соким стандартам та вимогам 
стрімко зростаючої цифрової 
реальності.  Поза сумнівом, за-
пуск е-гривні сприятиме фор-
муванню іміджу України як 
сучасної високотехнологічної 
держави, е-гривня також по-
силить інтеграцію національ-
ної цифрової валюти з інши-
ми державними електронни-
ми сервісами. ■

Е-ГРИВНЯ

Кишнути кеш
В Україні незабаром з’явиться цифрова 
валюта 

■

Юридичні й фізичні особи при здійснені грошових 
операцій повністю виключать ризики втрати грошей 
унаслідок банкрутства фінансової установи, що їх 
обслуговує.
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Ігор ВІТОВИЧ

 Західна Європа намагається 
прийти до тями після «біблій-
них» потопів, викликаних зли-
вами та шквалами від циклону 
«Бернд». Найбільшого удару 
стихiя завдала західнонімець-
ким землям Північний Рейн-
Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. 
Від сильних повеней постраждав 
і регіон Саксонська Швейцарія в 
Саксонії, де окремі райони вия-
вилися відрізаними від зовніш-
нього світу. Надзвичайну ситу-
ацію оголошено в Баварії. Силь-
ні паводки також накрили Авс-
трію і схід Бельгії, де є загиблі й 
зниклі безвісти. Стихія зачепи-
ла окремі регіони Чехії, Фран-
ції, Люксембургу та Нідерлан-
дів. Британія і Євросоюз запро-
понували допомогу в ліквідації 
наслідків стихії всім постражда-
лим країнам.
 «Велика вода» була настіль-
ки великою, що до двох най-
більш постраждалих німецьких 
земель рятувальні загони поча-
ли прибувати лише 17-18 лип-
ня, коли рівень води почав спа-
дати. Загалом, у рятувальних 
та пошукових роботах у Німеч-
чині беруть участь близько 150 
тисяч поліцейських, солдатів і 
рятувальників. Вертольоти під-
бирають мешканців iз дахів бу-
динків, де вони рятувалися від 
води, а танки очищають доро-

ги від повалених дерев і сміття. 
Майже 150 тисяч будинків зали-
шилися без електрики, поруше-
не транспортне сполучення.
 Кiлькiсть загиблих через на-
слідки руйнівної повені на за-
ході Німеччини перевищила 160  
осіб. Про це йдеться в опубліко-
ваному повідомленні поліції. Як 
зазначає «Німецька хвиля», за-
гиблих під час цієї екологічної 
катастрофи значно більше, ніж 
у результаті так званого «павод-
ку століття» на сході Німеччи-
ни в 2002 році, коли в Саксонії 
загинула 21 людина. Є повідом-
лення, що це найбільший паво-
док у Німеччині за останні 400 
років. «Руйнування — як після 
війни, — розповідають місцеві 
мешканці. — Довкола нічого не 
впізнати. Тут раніше був райсь-
кий куточок, а тепер нічого не 
лишилося».
 Відповідно до рапортів 
поліції, на підтопленій тери-
торії понад 1300 осіб надалі 
вважаються зниклими безвіс-

ти. Вода знищила багато будин-
ків та частину інфраструкту-
ри. Міністр внутрішніх справ 
Нижньої Саксонії Філіп Ве-
деліх повідомив, що у най-
більш по страждалі регіони 
— Арнсберг, Дюссельдорф та 
Кельн — скеровано пожежни-
ків та рятувальників з восьми 
саксонських повітів. До ряту-
вальних робіт залучені підроз-
діли Бундесверу. 
 «Ми плануємо, що впро-
довж дня до Вестфалії, завдяки 
різним діям, прибуде додатко-
во майже тисяча пожежників i 
членів добровольчої служби по-
рятунку на воді з Нижньої Сак-
сонії». Вони допомагатимуть у 
пошуках зниклих осіб, вису-
шуванні затоплених підвалів, а 
також запобігатимуть грабун-
кам на території, де триває ева-
куація і де немає електропоста-
чання. 
 Бельгія підтвердила 27 
жертв катастрофи. Бельгійсь-
кий прем’єр Олександр де Кроо 

оголосив 20 липня національ-
ним днем жалоби. Він заявив, 
що паводок iз такою кількіс-
тю жертв є «найкатастрофіч-
нішим в історії країни». Канц-
лерка Німеччини Ангела Мер-
кель висловила «найглибші 
співчуття» усім, хто втратив 
своїх близьких у цій негоді. 
 Таким чином, кількість під-
тверджених жертв стихії в За-
хідній Європі вже перевищує 
180. В Австрії після проливного 
дощу затоплено частину центру 
міста Галляйн поблизу Зальц-
бурга. Рясні опади перетвори-
ли один із місцевих струмків 
на бурхливий потік. Тих меш-
канців, які опинилися в пастці 
у своїх будинках, врятували за 
допомогою човнів або вантажі-
вок. Однак на цей час даних про 
постраждалих немає. 
 Віцеканцлер і міністр фі-
нансів Німеччини Олаф Шольц 
пообіцяв негайну фінансову 
підтримку постраждалим від 
стихії федеральним землям — 

Рейнланд-Пфальц і Північний 
Рейн-Вестфалія. Вже 21 липня 
він пропонуватиме уряду ФРН 
виділити 300 мільйонів євро 
негайної допомоги. Виплати 
цієї допомоги для обох феде-
ральних земель мають розпо-
чатися вже до кінця поточного 
місяця, запевнив урядовець.
 Наступним важливим ас-
пектом є створення передумов 
для швидкої відбудови та ре-
конструкції пошкоджених або 
зруйнованих стихією будинків, 
а також об’єктів інфраструкту-
ри, як-от дороги й мости. 
 У масштабній повені, яка 
завдала удару значнiй частинi 
Західної Європи, винні зміни 
клімату, кажуть лідери євро-
пейських країн. Експерти вва-
жають, що через глобальне по-
тепління потужні руйнівні 
зливи стають більш вірогідни-
ми. Відтоді, як почалася індус-
тріальна епоха, світ уже потеп-
лішав на 1,2 градуса за Цель-
сієм. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Відшумів 74-й Каннський 
кінофестиваль — перший пов-
ноцінний від початку пандемії 
захід — з легендарною черво-
ною доріжкою в Палаці фести-
валів на знаменитій каннській 
набережній Круазет. Його «Зо-
лоту пальмову гілку» журі під 
головуванням чорношкірого 
американського кінорежисе-
ра Спайка Лі вручило 37-річній 
французькій кінематографістці 
Жюлії Дюкорно за стрічку «Ти-
тан». За всю історію фестивалю 
Дюкурно стала другою жінкою-
режисеркою, яка удостоєна цієї 
нагороди — через 28 років піс-
ля австралійки Джейн Кемпіон 
(«Піаніно»).
 Фільм «Титан» за жан-
ром можна класифікувати як 
страшну казку жахів про дів-
чину, якій після автомобіль-
ної аварії в дитинстві вжив-
люють у голову титанову плас-
тину, внаслідок чого вона стає 
серійною вбивцею. Подорослі-
шавши, героїня займається сек-
сом з автомобілями, вагітніє 
від них, а чоловіків убиває за-
колкою для волосся. Подроби-
ці кривавої драми «Титан» три-
малися в таємниці до прем’єри 
в Каннах. За словами режисер-
ки Жюлії Дюкорно, жанр хор-
рору дозволяє на більш глибо-
кому рівні вести розмову про 
страхи і бажання людей. Сю-
жетна лінія «Титана» змішала в 
собі людей, роботів, пристрасть 
до автомобілів, насильство і по-
шуки зниклої дитини. Дюкорно 
в 2016 році прославилася своїм 
дебютним фільмом жахів з еле-
ментами канібалізму «Сире», а 

«Титан» став іще більш шокую-
чим: повідомляли, що на показі 
фільму в Каннах десяткам гля-
дачів стало зле. Проте глядачі 
зустріли рішення журі прису-
дити головний приз цій супере-
чливій стрічці гучними оплес-
ками. 
 Нагорода за кращу режисуру 
дісталася французу Леосу Ка-
раксу. Його мюзикл «Аннетт» 
про подружню пару стендап-
коміка (Адам Драйвер) і опер-
ної співачки (Маріон Котіяр) 
відкривав програму фестивалю 
і вважався одним з основних 
претендентів на головний приз. 
А музику до фільму написали 

брати Рассел і Рон Мейл iз по-
пулярного в 1980-ті роки гурту 
Sparks. Вони й отримали приз 
замість відсутнього на події ре-
жисера.
 Другий за значенням приз 
головного конкурсу, Гран-прі, 
поділили два фільми — «Герой» 
іранського каннського ветера-
на Асагара Фархаді і «Купе но-
мер шість» фінського режисе-
ра Юхо Куосманена. Останній 
у своїй картині розповідає іс-
торію фінської студентки, яка 
їде на поїзді з Москви до Мур-
манська в купе, де її сусідом ви-
являється російський шахтар 
(Юра Борисов).

 Кращою акторкою фестива-
лю була названа Ренате Рейн-
све, яка зіграла у фільмі «Най-
гірша людина в світі» норвеж-
ця Йоакима Трієра. Стрічка 
розповідає про 30-річну жін-
ку в кризовий період її життя. 
Приз за кращу чоловічу роль 
був відданий американцю Ка-
лебу Лендрі Джонсу, виконав-
цю головної ролі в австралійсь-
кій драмі «Нітрам» (про масо-
ве вбивство в австралійському 
Порт-Артурі в 1996 г.).
 Нагороду журі поділили 
два фільми — «Коліно Ахед» 
ізраїльського режисера На-
дава Лапіда (в назву винесе-
но ім’я палестинської активіс-
тки Ахед Тамімі, яка потрапи-
ла до в’язниці після побиття 
ізраїльських солдатів; користу-
вач у соцмережах запропону-
вав тоді прострелити їй коліно) 
і «Пам’ять» режисера з Таїлан-
ду Апічатпонга Вірасетаку-
ла (з Тільдою Свінтон у голо-
вній ролі, героїня якої втрачає 
пам’ять). Тайський режисер 
уже отримував у 2010 році «Зо-
лоту пальмову гілку» за карти-
ну «Дядечко Бунмі, що згадує 
свої минулі життя».
 Приз за найкращий сценарій 
дістався картині «Сядь за кермо 
моєї машини» (Drive My Car, за 
назвою пісні «Бітлз») японсь-
кого режисера Рюсуке Хама-
гуті, знятій за оповіданням Ха-
рукі Муракамі. Почесну «Золо-
ту пальмову гілку» за внесок у 
кінематограф отримала 58-річ-
на американська акторка і ре-
жисерка Джоді Фостер.
 Спеціальна «Золота паль-
мова гілка» була вручена Мар-
ко Белоккіо, 81-річному метру 

італійського кіно, за «унікаль-
ну творчість, яка дала сучасно-
му кінематографу силу і свобо-
ду».
 Говорили цього разу в Кан-
ні й про Україну. Сергій Лозни-
ця — 56-річний український 
кінорежисер та сценарист бі-
лоруського походження, який 
iз 2001 року разом із родиною 
мешкає та працює в Німеч-
чині, отримав у суботу в Канні  
приз «Золоте око» за кращий 
документальний фільм. Ідеть-
ся про стрічку «Бабин Яр. Кон-
текст». Цей приз був заснова-
ний у 2015 р. французькою спіл-
кою авторських прав La Scam і 
прису джується незалежно від 
каннського журі.
 Сам Сергій Лозниця так від-
реагував на нагороду: «Споді-
ваюся, що ця нагорода допомо-
же фільму досягти більш ши-
рокої аудиторії по всьому сві-
ту. І, звичайно, я сподіваюся, 
що цей фільм буде показаний 
в Україні і стане предметом 
змістовної розмови». Всесвіт-
ня прем’єра документального 
фільму «Бабин Яр. Контекст» 
відбулася на Каннському кіно-
фестивалі 11 липня в програмі 
«Спеціальний показ». Україн-
ці зможуть його побачити восе-
ни — в рамках заходів, присвя-
чених 80-м роковинам трагедії 
Бабиного Яру. Документальна 
стрічка зроблена на замовлен-
ня Меморіального центру Голо-
косту «Бабин Яр». Як зазнача-
ють її автори, вона ґрунтується 
на архівних матеріалах і роз-
повідає про події, які призвели 
до вбивства 33 тис. 771 єврея в 
окупованому нацистами Києві 
у вересні 1941 року. ■

ПРЕМІАЛЬНІ

Золото за «Титан» 
Удруге в історії Каннського кінофестивалю 
головний приз отримала жінка

■

Режисерка Жюлія Дюкорно разом з акторами стрічки «Титан».❙

Масштаби руйнувань вражають. ❙

СТИХІЯ

Висушити воду і сльози
Західна Європа 
починає «велике 
прибирання» після 
гігантських паводків

■



ЮВІЛЕЙНЕ

Подвійне свято:
30-річчя Незалежності 
України та улюбленої газети
Ігор ОЛЕЩУК, учасник визвольних змагань, 
90 років
Тернопіль 

 Шановна редакціє! Я, багатолітній перед-
платник вашої газети, дуже дякую вам за 
те, що завжди маю свіжу інформацію про 
політичну ситуацію, про роботу Верховної 
Ради України. Дуже цікаві статті та дискусії 
про дотримання закону про мову, які над-
звичайно важливі для подальшого розвит-
ку та єднання української нації. Бо до 2014 
року Україну будували на ліберальній ідео-
логії, існувала так звана «дружба народів» 
— «старший брат», «Малоросія» тощо. Тому 
Україна відстала від наших сусідів — Поль-
щі, Чехії, країн Балтії. А українська націо-
нальна ідея дуже повільно викристалізо-
вується...
 Часто роблю копії з вашої газети і дарую 
однодумцям, також закликаю їх передпла-
чувати дуже патріотичну, інформативну га-
зету «Україна молода».
 З пошаною до редакції та побажаннями 
надрукувати ще багато цікавих статей, особ-
ливо в наш рік 30-річчя Незалежності Украї-
ни та «України молодої». ■

■

Микола ГОРБАТОВ, 
викладач-математик, 
постійний передплатник «України молодої»
Дніпро

 Шановна редакціє! Цілком нормаль-
но звернутися до рідної «України мо-
лодої» саме зараз, коли відшуміли різ-
норідні травневі свята. Дуже дивує ця 
надмірна тяга людей до всяких розваг. 
Послабили карантинні обмеження — 
кинувся народ веселитися, забуваючи 
про небезпеку, про будь-яку дисциплі-
ну. Бо хочеться, бачте. Згадується дав-
ній мультик, у якому Лисиця прагне 
з’їсти Колобка, вимовляючи: «Так хо-
четься ж», а Ведмідь тупає на неї ногою 
й висловлює свій аргумент: «Хочеться 
— перехочеться!». Є таке поняття — по-
терпіти. Обійтися без нічного клубу, на-
приклад, коли витає небезпека. А тут 
іще й свята намалювалися. Як ми свят-
куємо — теж показник. Чи завжди вис-
тачає нам розуму не змішувати грішне 
з праведним, контролювати свої слова? 
Маю на увазі владця, який вітав (!) ук-
раїнців із 35-річчям трагедії Чорноби-
ля. 
 А ще у нас є таке нещастя — колиш-
ні «регіонали», ОПЗЖ з їхнім електо-
ратом, який так нічого і не навчився — 
тупо святкують у радянському стилі. 
Перемога — святе, але ж це ще й при-
від для глибокого суму. А ці опереткові 
проходи та проїзди ОПЗЖистів! Бачи-
ти в очах Вадіка Рабіновича «скрєжет 
танков і отблєск штиков» якось дивно, 
навіть смішно. Вправний гендляр спе-
кулює на святому, а частина люду ще 
вірить...
 Те, що творилося і твориться в 
Росії, взагалі не піддається будь-яко-
му розумінню. Хай там собі хоч запа-
ляться, здавалося б, але не виходить, 
бо дуже все це на нас відбивається, ди-
хає на нас пеклом. Люди просто схи-
бились зі своїм «пабєдобєсієм». Царі 
чомусь не здогадалися нескінченно 
влаштовувати паради на честь перемо-
ги над Наполеоном. Якщо відраховува-
ти від 1815-го, то через 76 років настав 
1891-й — Олександр ІІІ парад не вла-
штовував. А от Путін влаштував. Чого 
вартий, скажімо, парад на честь параду 
(вже смішно звучить) на честь 7 листо-
пада 1941 року. Будемо об’єктивними 
і визнаємо, що той парад під час вій-
ни — жахливо сильний хід тиранозав-
ра Сталіна і його соратників, а путінсь-

кий — профанація, намагання хоч 
якось дотягнутися до свого кумира. 
Дивує і весь так званий російський на-
род («так званий», оскільки там лише 
15 відсотків слов’янського). Цього року 
до вже звичного «пабєдобєсія» додався 
різкий сплеск і «сталінобєсія». Смарт-
фони буквально переповнені матеріа-
лами про Сталіна, піснями про нього, 
піснями з відомих радянських фільмів, 
у яких ідеться про кривавого вождя, за-
хопливими коментарями нещасного у 
власній дурості народу. Якесь божевіл-
ля! Навіть не будемо, звичайно, відки-
дати слова Михайла Шолохова «культ 
бил, но била і лічность», але ж якби не 
кров, якби не кров...
 І без того покалічений російський 
народ гебіст Путін калічить іще більше, 
граючи на бажанні цього народу хоча б 
чим-небудь пишатися, граючи на його 
манії величі. Награбаставши 17 млн 75 
тис. квадратних кілометрів територій, 
вважають себе якимись великими, плу-
таючи величину і велич, надимають 
щоки, лякають світ своєю непередбачу-
ваністю. Мавпа з гранатою, мавпа з ра-
кетами. Живуть свідомістю СРСР, але 
ж невмолимо слабшають та занепада-
ють. Тут доречно згадати «гідну проти-
вагу» десятку американських авіанос-
ців єдиного російського недоавіаносця 
«Адмірал Ніколай Кузнєцов». До речі, 
сам нарком ВМФ та адмірал був, здаєть-
ся, досить пристойним у своїх мемуа-
рах, ще й заявив про свою неприязнь 
до маршала Жукова, до його, м’яко ка-
жучи, надмірної та нелюдської жорсто-
кості...
 Не виходить просто ігнорувати кро-
вожерливість російських правителів 
і величезної частини їхнього народу. 
Таке йде з глибин віків. Скажені Іван 
Грозний та Петро І просто плавали в 
крові. Останній російський цар Ми-
кола І на їхньому тлі може вважатися 
м’якотілим кошеням, але ж відразу не 
забарився Ленін. Прийшовши до вла-
ди, більшовики ще за його життя і, ма-

буть, не без його ініціативи організува-
ли на Соловках концтабір. Сам Ленін 
ще був при нормальному фізичному та 
розумовому здоров’ї, коли свою теле-
граму Сталіну під Царицин приправив 
словами «расстрєляйтє там нєсколько 
чєловєк для острасткі». Це дослівно. 
(Шкодую, що незвично для себе чомусь 
не звернув увагу на том і сторінку тоді, 
але хронологічно це можна легко знай-
ти у п’ятому виданні творів Леніна). І 
кривава вакханалія супроводжувала 
всю історію СРСР. Людське життя ні-
чого не вартувало, звиклий за століття 
до жорстокості народ вважав цей жах 
нормальним явищем, завзято плескав у 
долоні, вважаючи розстріл просто тро-
хи більшим покаранням від якого-не-
будь 25-річного ув’язнення. Дикуни!
 Як тут не згадати так звану спра-
ву валютників Рокотова з компанією 
часів уже ліберального, здавалося б, 
Хрущова. Суд присудив їм терміни 
ув’язнення, але гнівно виступив Хру-
щов, після чого хлопців розстріляли. 
Зараз пункти обміну — через кожні 
кількасот метрів. Ці люди могли б іще 
дожити до наших часів у в’язниці. А ще 
от недавнє, коли на чолі Союзу опинив-
ся головний гебіст Андропов. Розстріл 
директора головного московського гас-
троному взагалі поза всяким людським 
розумінням — чоловік нічого не вкрав, 
просто в нього «паслися» високі партій-
ні чини, правда, допускав економічні 
порушення, але чи співставне це з люд-
ським життям? 
 Так ми жили, так жили й інші краї-
ни так званої народної демократії. Про 
Китай чи КНДР не забуваємо, але ж і 
ближні європейські сусіди що витво-
ряли! І не лише в часи Ракоці, Готваль-
да, Дімітрова, а й значно пізніше. Уже 
за останні десятиліття я туристом кіль-
канадцять разів виїжджав до Європи, 
але жодного разу й на думку не спало 
їхати до вбивць Ніколає Чаушеску та 
його Єлени — нехай тричі поганим він 
був, хай би до кінця своїх днів просидів 

у в’язниці, але ж не вбивати. І як тут 
не пригадати: коли п’ять країн так зва-
ного соціалістичного табору кинули-
ся душити Чехословаччину Дубчека в 
1968 році, Чаушеску своїх військ для 
цього не дав. 
 Великодушно забув би про окупа-
ційні угорські та румунські війська по-
ряд із німецькими під час війни, але 
ж і зараз їхні громади в Україні пово-
дяться надзвичайно зухвало. Слова-
цький урядовець дозволяє собі хамсь-
кий жарт, пропонуючи розплатитися з 
Росією Закарпатською областю, бо в пе-
ріод між двома світовими війнами вона 
входила в склад тодішньої Чехословач-
чини. Пригадуються і претензії Польщі 
щодо України. Нехай би вже заспокої-
лось усе на тій формулі часів президент-
ства Віктора Ющенка «пробачаємо і 
просимо пробачення», але ж претен-
зії продовжуються. Якось, під час по-
дорожі Угорщиною, з нашою групою 
захотів поспілкуватися п’яний поляк, 
переконуючи нас, що Львів — польсь-
ке місто, а ще просторікуючи про Бан-
деру та Шухевича. Запитав нахабу, чи 
знає він, хто такий Тадеуш Костюшко? 
Нахаба знав. Тоді спитав його, ким він 
є для поляків. Відповідає — національ-
ний герой. Тоді запитую: а ким він є для 
Росії? І пояснюю, що для Росії Костюш-
ко — бандит і бунтівник. Щось, здаєть-
ся, почало прояснюватися в голові того 
поляка. Тобто до опонента краще дохо-
дять факти, якщо провести паралелі.
 Та й у нас вистачає манкуртів, які 
викривляють власну історію. На од-
ній із медведчуківських помийок (пе-
ред самим її закриттям) постійна тусов-
щиця таких збіговиськ Ірина Паламар 
заявила: «Кому-то нравітся Бандєра, 
которий служил в СС, которий убівал 
єврєєв...» Навіть вороженько Піхов-
шек злякано сказав, що Бандера не вби-
вав євреїв, а от про СС забув чи «забув» 
заперечити. 
 Найбільша біда наша — чвари між 
своїми... ■

ЕКСПРОМТ

Віщих перемог 
щоднини!
Микола НЕСТЕРЕНКО (Соліст)
Київ

До дня народження «Україна молода» от-
римала численні вітання від вірних друзів, 
передплатників. Вітання продовжують 
надходити й донині. Сьогодні публікуємо 
акровірш соліста Миколи Андрійовича Не-
стеренка, приурочений до 30-річчя газети.

 Минуло чималенько літ,
 Ожирів, розхитався світ,
 Лиш все прицільніш гранить днини
 Озрима Молод Україна!
 Довкруг тривоги марші грають...
 Із успіхом вас світ вітає... —
 Й знов, і знову без спочину, —
 Усе тиражить «Україна».
 Кресать вогні — суть непроста.
 Ранкове світло й дух зроста,
 Ан, як в захопленні людини
 Іскрить вулкан усередині.
 Натомість як вогню багато!
 І хижа миза супостата
 На півшляху нахабство згубить!
 Мигцем прикусить ікла-зуби.
 Ат, тому Молодій Вкраїні
 Сонм віщих перемог щоднини!

(Молодій Україні —Нестеренко Микола 
Андрійович (Соліст))

■

Неможливо без болю дивитися на світлини величного колись палацу Собанських, 
що в селі Ободівка на Вінниччині. Цей архітектурний шедевр споруджували 
сотню років, починаючи з 1800-го, коли Міхал Собанський заклав мармурову 
стелу з написом, що він розпочав будівництво цієї фамільної резиденції. Поряд 
із палацом заклали парк на 18 гектарах, а перед самою будівлею проклали 
доріжки, розбили клумби і змонтували фонтан. Усе це складало довершений 
ансамбль. У самому палаці була величезна бібліотека, яка містила 12 тисяч 
томів, а також картинна галерея. 
...А потім — революція, руйнація, перетворення церков на хліви, замків і палаців 
— на сільради, школи, туберкульозні санаторії. Не оминула лиха доля і маєток 
Собанських. І зараз має постати питання, як відновити цю красу.
На фото — план реставрації палацу і його сьогоднішній вигляд.

ЯКИЙ ВОЖДЬ...

У кожної нації свої герої,
або Манкуртам тут не місце

■
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Юлія КРУК

 Надмірна маса тіла, недо-
статнє споживання овочів, 
фруктів та ягід, брак фізич-
ної активності, куріння тютю-
ну та споживання алкоголю. 
Це п’ять основних факторів ри-
зику, з якими, за визначенням 
Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, пов’язані майже 30% 
смертельних випадків від раку.
 Як зауважує лікарка-дієто-
лог Оксана Скиталінська, хар-
чування є одним із найвагомі-
ших факторів не лише в про-
філактиці, а й у лікуванні онко-
логічних недуг. Аби запобігти 
цій складній недузі, варто пе-
реглянути власні звички й упо-
рядкувати харчування, переко-
нана фахівець.
 Почати варто з розміру 
порцій. Адже переїдання, як 
стверджують лікарі, спричи-
нює надмірне утворення жиру 
в організмі, в такий спосіб про-
вокуючи порушення гормо-
нального балансу. Відтак відбу-
вається посилений ріст клітин. 
Відомо, що рак розвивається 
внаслідок змін в одній-єдиній 
клітині, яка необмежено почи-
нає ділитися, а організм втра-
чає контроль над цим процесом 
і не здатен його зупинити.
 Наступний важливий мо-
мент — зменшити споживан-
ня насичених жирів та копче-
ностей. Смажена їжа, ковбас-
но-сосисочні вироби, конди-
терські ласощі, особливо ті, 
що містять маргарин та кре-

ми, сприяють розвитку атерос-
клерозу та хвороб, пов’язаних 
із ним — ожиріння, гіпертонії, 
діабету, онкологічних захво-
рювань. Лікарка наголошує: у 
ковбасні вироби як консервант 
додають нітрити, які в організ-
мі перетворюються на канцеро-
генні речовини.
 Оксана Скиталінська ра-
дить включати в раціон «про-
тизапальні» жири. Це вкрай 
важливо для здоров’я. «Ба-
жано замінити соняшнико-
ву, кукурудзяну, соєву олії 
на мононенасичені (оливкова 
олія, авокадо) та омега-3 жири 
(риб’ячий жир, лляне насіння, 
волоські горіхи). Олії, багаті 
омега-6 та омега-9 жирами, до 
яких належать соняшникова, 
кукурудзяна та соєва, спричи-
нюють «тихі» запалення в ор-
ганізмі. Але з олією також важ-
ливо пам’ятати про помірність: 
денна норма споживання — 
1 столова ложка».
 Також дуже корисно що-
денно включати в раціон 4-5 
порцій овочів, фруктів, ягід. 
Споживання овочів та фруктів 
майже вдвічі скорочує ризик 
розвитку раку молочної зало-
зи, сечового міхура, простати, 
легенів.
 Дієтолог радить збільшити 
споживання харчових волокон. 
Це клітковина, тобто м’якоть 
фруктів та ягід, овочів, листо-
вої зелені, оболонки злакових. 
Харчові волокна, як губка, за-
тримують токсичні речови-
ни, канцерогени, які потрапи-

ли або утворились у шлунко-
во-кишковому тракті, не до-
пускають їх всмоктування в 
кишечнику. Сучасна людина 
споживає приблизно 7 грамів 
харчових волокон на день — 
замість необхідних 30-40 гра-
мів. Такий дефіцит стає причи-
ною раку товстого кишечнику, 
який стоїть на першому місці 
серед усіх онкологічних захво-
рювань.
 Також, за порадою фахівця, 
необхідно вживати продукти, 
багаті селеном (пшеничні та 
вівсяні висівки, часник, горі-
хи, печінку, дріжджі). Селен 
сприяє зміцненню імуніте-
ту, захищає мембрани та ДНК 
клітин від злоякісних перерод-
жень.
 Важливо не забувати про 
білкові продукти високої біоло-
гічної цінності. Амінокислоти, 
з яких, як із цеглинок, склада-
ються білкові продукти, є «буді-
вельним матеріалом» для утво-

рення імунних клітин, заува-
жує пані Скиталінська. Тож 
звертайте увагу на яйця (зва-
рені м’яко або паровий омлет), 
кисломолочні продукти (а та-
кож молочну сироватку), рибу, 
нежирну птицю, бобові (сочеви-
цю, турецький горох, квасолю, 
боби). Раз на тиждень дієтолог 
рекомендує вживати невелику 
порцію печінки, яка є джере-
лом особливо цінного амінокис-
лотного комплексу — глутатіо-
ну, який підвищує детоксика-
ційну (очисну) функцію печін-
ки і, відповідно, антираковий 
захист.
 За словами лікарки, дуже 
добре, коли наша їжа на 75% 
— рослинного характеру. Склад 
її має бути максимально різно-
манітним. При цьому дві трети-
ни краще споживати в сирому, 
а одну третину — в паровому, 
тушкованому чи запеченому 
вигляді. «Аби зменшити пот-
рапляння пестицидів та нітратів 
в організм, рекомендую ретель-
но промивати овочі в проточній 
воді чи замочувати їх. Корисно 
споживати свіжоочищені горі-

хи та свіжополущене насіння, 
а також 1-2 склянки зеленого 
чаю щодня. Якщо любите каву, 
то обирайте натуральну і — не 
більше двох чашок на день», — 
додає фахівець.
 Також дієтолог радить вжи-
вати менше цукру (бо рак, каже 
вона, «любить» солодке), після 
40 років обмежити споживан-
ня червоного м’яса (до одно-
го разу на тиждень), пити чис-
ту воду. І ще корисно до біль-
шості страв додавати порошок 
куркуми (пів чайної ложки на 
порцію), часто вживати чай з 
імбирем, щотижня — капус-
ту броколі (сирі суцвіття — у 
салати, «ніжки» — у супи та 
рагу), двічі на місяць — гриби 
шиїтаке (готуються 5 хвилин).
 Водночас важливо не забу-
вати про фізичну активність: 
швидка ходьба протягом годи-
ни знижує ризик раку прямої 
кишки на 26%, грудей — на 
30%, шлунка — на 40% і май-
же на 70% — раку простати та 
на 80% — раку матки та яєчни-
ків. Тож ходіть, бігайте, пла-
вайте — і будьте здорові! ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Найкраща «пігулка» — на тарілці
Свіжі овочі й фрукти, білкові продукти і «протизапальні» жири 
посилюють імунітет і стримують розвиток онкологічних недуг

■

ДО РЕЧІ

 Дієтологи нагадують, що за день 
людина має отримувати три основні 
прийоми їжі та (якщо немає протипо-
казань з боку здоров’я) один-два пе-
рекуси. Важливо не пропускати жоден 
із прийомів, але особливо — сніданок. 
Пропущений сніданок — це погана 
концентрація уваги, сонливість, застій 
жовчі, ризик запалення та утворен-
ня каменів у жовчному міхурі, сповіль-
нення обміну речовин, схильність до 
набирання зайвої ваги та ожиріння.

■

Помірні порції і корисна їжа — рецепт доброго самопочуття 
і щит проти недуг. 
Фото з сайту uxtopfit.com.

❙
❙
❙

ВАРТО ЗНАТИ

Незасвоєна 
їжа йде 
в «депо»
Регулярні фізичні 
навантаження стимулюють 
метаболізм
Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Метаболізм — обмін речовин в організмі 
— безпосередньо впливає не тільки на фігу-
ру, а й на стан і якість здоров’я. Якщо обмін 
речовин ослаблений, незабаром це позначить-
ся і на зовнішності, і на самопочутті. 
 «Прохолодне пиття — добрий стимул 
для організму. Чотири-п’ять склянок води 
на день спалюють калорії без додаткових зу-
силь, — говорить сімейна лікарка Ірина На-
талич. — Зверніть увагу на зелений чай. Це 
визнаний антиоксидант, який прискорює об-
мін речовин. Крім того, має зігріваючу здат-
ність. Коли тіло сильно розігрівається, мета-
болізм дає правильну команду організму, і 
калорії «згорають». А кофеїн, який містить-
ся в чаї, збільшує кількість серцевих скоро-
чень, що також покращує обмін речовин».
 І важливо пам’ятати про фізичні наван-
таження. Біг, плавання, танці, просто ранко-
ва зарядка — прекрасний стимул для організ-
му «мобілізувати метаболізм». У стані спокою 
організм спалює мало калорій, а слабкі м’язи 
повільно засвоюють поживні речовини. Якщо 
тіло в’яле, воно не в змозі впоратися з усією 
кількістю спожитої їжі. А незасвоєна їжа іде в 
«депо», тобто в жир, який «осідає» на талії. ■

■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Льон — це не тільки 
красивий синій цвіт і пое-
тичний образ, що надихає 
митців. Ця рослина має 
дивовижні властивості і 
справляє оздоровчий вплив 
на організм.
 За словами лікарів, на-
сіння льону — ефективний 
антиоксидант і антиток-
син. Воно має виражену 
протиалергійну дію, при-
гнічує розмноження хво-
роботворних бактерій та 
вірусів, покращує роботу 
кишечнику. 
 Лікарка-дієтолог Ок-
сана Скиталінська наголо-
шує: насіння льону дуже 
корисне для печінки: захи-
щає клітини від старіння, 
стеатозу (ожиріння), запа-
лень, проникнення вірусів. 
Особливо помічний льон 
для жінок: нормалізує ак-
тивність жіночих статевих 
гормонів, запобігаючи гор-
мональним порушенням. А 
також, за словами лікарки, 
насіння льону  є ефектив-
ним онкопротектором, тоб-
то запобігає розвитку ра-
кових недуг, особливо гор-
монозалежних пухлин (мо-

лочної залози, яєчників, а в 
чоловіків  —  простати).
 Льон — чудовий антигі-
поксант. Покращує достав-
ку кисню до клітин, запобі-
гаючи таким чином перед-
часному старінню всього 
організму. А також допо-
магає схуднути, адже, по-
перше, добре тамує голод, а 
по-друге — стимулює вико-
ристання жиру з жирових 
«депо». «Льон лікує хворо-

би шлунка та кишечнику 
— м’яко огортає слизову 
оболонку. Очищує нирки, 
справляє легкий сечогін-
ний ефект. А також ефек-
тивно усуває запори, змен-
шує аутоінтоксикацію», — 
додає дієтолог.
 До речі, льон, окрім ін-
шого, ще й корисний для 
легенів: допомагає очищу-
вати дихальні шляхи. Він 
необхідний для здоров’я 

серця та судин (запобігає 
і сприяє в лікуванні ар-
теріїтів, варикозної хворо-
би). Лікарка радить вжи-
вати насіння льону лю-
дям, які мають проблеми 
з хребтом, суглобами та 
зв’язками.
 Тим, хто дбає про кра-
су, льон — незамінний про-
дукт. Він робить шкіру 
гладкою, без почервонінь, 
лущень i сухості. Адже його 
насіння багате цілющими 
рослинними Омега-3 жи-
рами. «Зрештою, це просто 
смачно: насіння має смак 
горіха, його приємно жу-
вати», — додає лікар.
 Як краще споживати 
насіння льону? Можна по-
передньо замочити насін-
ня у воді або щоранку го-
тувати собі кашу: 1-2 сто-
лові ложки дрібних вівся-
них пластівців та  столову 
ложку насіння льону зали-
ти холодним молоком, на-
крити кришечкою і дати 
настоятися щонайменше 
15 хвилин. Потім додати 
(за бажання) трохи меду, 
ягід, нарізаних або тертих 
фруктів. Та із задоволен-
ням з’їсти цей корисний 
сніданок. 
 Аби відчути всі корисні 
ефекти насіння льону, тре-
ба набратися терпіння: 
вони відбуваються поступо-
во. Перші помітні зміни в 
організмі можна завважи-
ти через місяць, наголошує 
фахівець. І додає: насіння 
дуже поглинає воду, тому 
водночас потрібно більше 
пити рідини. ■

ПРОСТО І КОРИСНО

… І молодість повернеться
Насіння льону лікує шлунок, судини, легені й оновлює 
шкіру ефективніше, ніж чудодійні креми

■

Насіння льону — корисна «цеглинка» у підмурівку здоров’я. 
Фото з сайту otozh.com.ua.

❙
❙
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Наталія ОСИПЧУК 

21 липня виповнюється 115 років 
від дня народження Олени Теліги 
(1906-1942) — української поетки, 
публіцистки, літературного крити-
ка, провідної діячки ОУН. Хоча її 
поетична спадщина кількісно неве-
лика (відомо всього 38 віршів), за 
змістом вона має неперевершену 
цінність. Бо в ній прозвучав непов-
торний голос, притаманна твор-
чості особливість, яку літературоз-
навці визначили як «пасіонарність 
любовної лірики». 

Усвідомлення українства
 Світогляд Олени Теліги фор-
мувався поступово. То була 
справжня «одіссея», яка розпо-
чалася у Петербурзі. Там у сім’ї 
інженера-гідротехніка Івана 
Шовгенева 21 липня 1906 року 
народилася майбутня поетеса. 
Під час визвольних змагань ро-
дина Шовгеневих опинилася у 
Києві, де донька міністра УНР 
Олена навчалася у гімназії Ду-
чинської. 
 Під час більшовицького на-
ступу на початку 1919 року Цен-
тральна Рада змушена була за-
лишити Київ. Разом з нею зму-
шений був виїхати і Шовгенів. 
Жити з тавром «націоналіста» 
було складно, тож дружина та 
донька Івана Шовгенева шукали 
можливість виїхати за кордон. 
Проте візу одержати не вдалося, 
тому нелегально перейшли кор-
дон біля Кам’янця-Подільсько-
го. Згодом оселилися в чеських 
Подєбрадах, де батько працю-
вав ректором Української госпо-
дарської академії, яку емігранти 
вважали своєю альма-матер. 
 Як вважають літературоз-
навці, саме в цей час у світогляді 
Олени Теліги відбувся злам. Ві-
домим фактом є конфлікт поете-
си з російськими монархістами 
під час балу в Народному домі на 
Виноградах. У нотатках Уласа 
Самчука є згадка про те, як Оле-
на Теліга відреагувала на закиди 
великодержавників: «Ви хами! 
Та собача мова — моя мова! Мова 
мого батька і моєї матері. І я вас 
більше не хочу знати». 
 На еміграції Олена Теліга 
усвідомила себе українкою. А 
шлях українства завжди непро-
стий і тернистий. Майбутня пое-
теса вступила на історико-філо-
логічний факультет Українсь-
кого педагогічного інституту ім. 
М. Драгоманова у Празі. А далі 
занурилася у вир літературного 
життя: спілкується з Наталею 
Лівицькою-Холодною, Юрієм 
Дараганом, Євгеном Маланю-
ком, Леонідом Мосендзом, Оле-
гом Ольжичем. 
 Після одруження з Михай-
лом Телігою Олена переїздить до 
Варшави до хворої матері; проте 
зв’язків зі своїми празькими ко-
легами не пориває. У 1928 році 
розпочала письменницьку діяль-
ність, друкувалася в «Літератур-
но-науковому віснику» (1922—
1932), що в той час виходив у 
Львові під редагуванням Дмит-
ра Донцова. 
 Ліричний голос Олени Телі-
ги індивідуальний, впізнаваний 
— це вічний бунт, нестримна 
стихія, протест проти «нудо-
ти життя». Героїзм як найвища 
чеснота, як взірець людської гід-
ності — у цьому вся поетка. Вірш 

«Поворот» посідає гідне місце по-
між інших віршів, пов’язаних із 
національним визволенням рід-
ного народу: «Заметемо вогнем 
любови межі, // Перейдемо убрід 
бурхливі води, // Щоб взяти пов-
но все, що нам належить, // І зли-
тись знову зі своїм народом».

Виголошеним ідеям треба 
служити
 Непохитна цілеспрямо-
ваність, прагнення виборюва-
ти незалежність притаманні й 
іншим поезіям Олени Теліги: 
«Відповідь», «Пломінний день» 
«Безсмертне», «Засудженим». 
Героїчну особистість не здатна 
поглинути «темна муть юрби», 
тож важливо не втрачати сили 
духу на тернистих шляхах вип-
робовувань: «Мій біль бринить, 
зате коли сміюся, // То сміх мій 
рветься джерелом на волю!» 
 Тверда, як криця, і водно-
час романтична і витончена на-
тура — такою постає Олена Телі-
га в листах до своїх друзів і поб-
ратимів. У збірці «Олена Теліга. 
Листи. Спогади» наведено епісто-
лярій поетеси до Михайла Телі-
ги, Наталії Лівицької-Холодної, 
Дмитра Донцова, Уласа Самчу-
ка, Богдана-Ігоря Антонича. 
 «Олена Теліга як особистість 
найповніше розкрилася в лис-
тах до Наталії Лівицької-Хо-
лодної, відомої української пое-
теси, доньки Андрія Лівицько-
го — президента УНР в екзилі, 
дружини маляра Петра Холод-
ного та до Ксенії Світлик — сту-
дентки школи фотомистецтва у 
Варшаві, активної учасниці Ук-
раїнської студентської громади 
у Варшаві, з якою вона здружи-
лася в середині 1930-х років», 
— пише упорядник Надія Миро-
нець. 
 1932-33 роки — це був час, 
коли Олену Телігу пов’язувала 
щира дружба з Наталею Лівиць-
кою-Холодною. Як натура від-
верта і пристрасна, поетеса діли-
лася з подругою сокровенними 
думками. У багатьох листах Оле-
на Теліга не приховує своєї ра-
дості від того, що в неї з’явилася 
подруга. 
 «Для мене писати тобі — най-
більша радість. Це ж для мене не-
знана радість — ділитися з ки-
мось, а головне з жінкою, всім... 
Це так гарно — не ховати нічого 
в своїй душі». Про своє розумін-
ня дружби писала не раз: «Наша 
дружба — це дар, засланий з 
неба... Будемо щирими і безпри-
страсними одна до другої на са-
моті і будемо пристрасними при 
обороні одна одної від нападів чу-
жих людей». 
 Олена Теліга не розділяла 
життя і творчість — ці речі були 
для неї неподільними. Її непокої-
ло, що не всі знайомі письменни-
ки і поети в особистому житті 
дотримувалися тих моральних 
принципів, які проголошували 
у своїх творах. «Звичайно, — пи-
сала вона, — життя одне, а твор-
чість — друге, але для мене не-
зрозуміло, як можна виголошу-
вати якісь ідеї і не служити їм». 
Для безкомпромісної поетки це 
було неприпустимо. 
 «Життя є гарне, але яке тяж-
ке! — зізнавалася Олена Теліга 
в листі до подруги. — Особливо 
для людей, які не вміють присто-
суватися до нього. Для людей аб-

солютно чесних. Але все ж, Нату-
ся, яке щастя бути дійсно чесни-
ми». 
 Завжди, за будь-яких обста-
вин, не втрачати почуття гід-
ності та сили духу — таким було 
життєве кредо поетки. «Знаєш, 
як я не зношу цю рису — охання 
над своїм станом» — писала Оле-
на Теліга Наталі Лівицькій-Хо-
лодній. Не скиглити, а борони-
ти себе, захищати свою націю — 
поетеса свідомо обрала свій тер-
нистий шлях: «Тобі ж подарую 
зброю:  // Цілунок гострий, як 
ніж — // Щоб мав ти в залізнім 
свисті // Для крику і для мовчань 
— // Уста рішучі, як вистріл, // 
Тверді, як лезо меча». 

Хто готує себе впрягтися 
до плуга — завжди матиме 
погоничів
 Протягом 1939—1941 років 
Олена Теліга перебувала у Кра-
кові. Там у грудні 1939 року по-
етеса зустрілася з Олегом Оль-
жичем, вступила в Організа-
цію українських націоналістів, 
де почала активно працювати в 
Культурній референтурі Прово-
ду ОУН. Поетеса дотримувалася 
думки, що література бездержав-
ної нації мусила взяти на себе 
розв’язання громадсько-полі-
тичних проблем. Водночас пое-
ти-емігранти пильнували, аби 
мистецтво не перетворилося на 
агітаційний плакат. Про це, зок-
рема, Олена Теліга писала у стат-
ті «Прапори духа», спрямованої 
проти зловживання агітаційни-
ми матеріалами. 
 Тогочасна публіцистика за-
світила яскраве гроно імен, лі-
дерами серед яких були Дмитро 
Донцов і Олена Теліга. У статті 
«До проблеми стилю» публіцис-
тка окреслила риси нової естети-
ки як активного творця майбут-
нього життя: «Романтика нації, 
романтика змагань, романтика 
життя». 
 Головна мета, що її ставила 
Олена Теліга у своїх блискучих 
публіцистичних виступах, як 
і в ліриці — будити національ-
ну свідомість, виховувати по-
чуття гідності. Особливо яскра-
во ця теза пролунала у статті 
«Партачі життя»: «Чим вищий 
п’єдестал побудуємо для тих, що 
стали символом наших визволь-
них змагань, тим далі падатиме 
роз’яснювальне світло від цього 
символу — тим ширші маси бу-
дуть бачити яскравий дорогов-
каз для свого життя і для своєї 
боротьби. І тому в мільйони ру-
порів мусимо кричати про на-
ших героїв і на найвищих висо-
тах різьбити їхні імена і чини, 
щоб у найдальших закутинах на-
ших земель усім було видно неза-
бутні постаті у весь їх величний 
зріст». 
 Як духовний заповіт нації 
звучать слова письменниці у 
статті «Сила через радість»: «Пе-
ред нашою молоддю стоїть блис-
куче завдання — стати батьками 
майбутнього своєї нації. Хай же 
вона не зрікається цієї честі, ви-
ховуючи себе лише на сірих рядо-
виків. Нашій масі потрібні про-
відники в усіх ділянках життя, і 
хай кожний не підтинає собі доб-
ровільно крила, лише старається 
розгорнути їх якнайширше. Хай 
пам’ятає, що хто готує себе лише 
на те, щоб впрягтися до плуга, 

завж ди матиме погоничів, а чи 
не забагато погоничів мали ми в 
минулому?» Розкол в ОУН Оле-
на Теліга сприйняла як загально-
національну і свою особисту тра-
гедію, залишившись у середови-
щі під проводом полковника Ан-
дрія Мельника. 
 У роки Другої світової вій-
ни, у липні 1941-го, в складі 
похідних груп ОУН Олена Телі-
га разом з Уласом Самчуком не-
легально перейшли кордон. У 
листах поетки, написаних у той 
період, можна знайти безліч уні-
кальних фактів, що проливають 
світло на тогочасну атмосферу. 
«За листами, які писала вона чо-
ловікові, коли поверталася ра-
зом з Уласом Самчуком в Украї-
ну як член ОУН, співробітник 
Культурної референтури цієї 
організації, можна встановити 
маршрут їхнього пересування, 
дату та обставини переходу кор-
дону на річці Сян, дізнатися про 
людей, які сприяли їм у цьому 
— пише Надія Миронець. — З 
листа, написаного Оленою Телі-
гою чоловікові зі Львова 24 лип-
ня 1041 року, видно, як боляче 
переживала вона розкол у націо-
налістичному таборі, як враже-
на була тією обструкцією, яку 
влаштували їй та Уласу Самчу-
кові під час виступу 23 липня у 
Спілці українських письменни-
ків у Львові, коли їм довелося 
зіткнутися «з усією цією публі-
кою», з людьми, які «роблять з 
себе мучеників і героїв, а на нас, 
емігрантів, дивляться як на вті-
качів до вигідного життя: це 
було просто обурливо». 

«Гаряча смерть, не зимне 
умирання»
 22 жовтня 1941 року поете-
са нарешті дісталася омріяного 
Києва, куди так прагнула пот-
рапити. Попри небезпеку, мель-
никівці заснували Українську 
національну раду. ОУНівців 
не лякали труднощі, про що 
дізнаємося з листа Олени Телі-
ги від 15 січня 1942 року в Пра-
гу до Олега Лащенка, співробіт-
ника Культурної референту-
ри ОУН: «Вітри віють безпере-

станку. Мороз такий, що всі ми 
ходимо, як на святі Миколи... 
Але за цим снігом і вітрами від-
чувається вже яскраве сонце і 
зелена весна...» 
 Як член Культурної рефе-
рентури Олена Теліга створила 
Спілку письменників, переваж-
но з початківців, адже чимало 
письменників зазнали репресій у 
1930-х роках. Ті ж, кому пощас-
тило врятуватися, опинилися 
під час війни в евакуації. Водно-
час поетка і публіцистка редагує 
додаток «Література і мистец-
тво» при газеті «Українське сло-
во», який починає виходити під 
назвою «Літаври». Своїм прин-
ципам ніколи не зраджувала — 
продовжувала працювати на ут-
вердження національної свідо-
мості, почуття гідності.
  Не друкувала твори, що 
вихваляли гітлерівський режим, 
засуджувала подібні панегірики: 
«Це, мабуть, ті ж самі писаки, що 
й Сталінові щедрували». Звісно, 
гітлерівці не могли пробачити та-
кої зухвалості. Після невдалих 
спроб приборкати «Літаври» на 
початку 1942 року — їх приму-
сово закрили. Невдовзі гітлерів-
ці влаштували справжній терор, 
розпочалися арешти серед ук-
раїнських націоналістів. Олег 
Ольжич умовляв Олену Телігу 
залишити місто, але вона катего-
рично заявила: «Я з Києва вдруге 
не поїду». 
 Знаючи про масові арешти ук-
раїнців 7 лютого і про те, що гес-
тапо влаштувало засідку в при-
міщенні Спілки письменників 
на Трьохсвятительській вули-
ці, вона 9 лютого пішла на черго-
ве засідання, де й була заарешто-
вана. Безкомпромісна, мужня, а 
ще — жіночна та елегантна. Свій 
фатальний вибір вона зробила за-
довго до смерті, задекларував-
ши, що мистецтво й життя — не-
подільні. Олену Телігу розстріля-
ли в Києві в Бабиному Яру 21 лю-
того 1942 року. Тоді ж і збулося 
її пророче передбачення: «Я пал-
ко мрію до самого рання // Щоб 
Бог зіслав мені найбільший дар 
// Гарячу смерть, не зимне уми-
рання». ■

ДО ДАТИ

Фатальне рішення пані в капелюшку
Поетка Олена Теліга, яку розстріляли в Бабиному Яру, мала безапеляційне бажання жити 
в окупованому фашистами Києві

■

Олена Теліга. Подєбради. 1920-ті роки.❙
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На полицях книгарень з’явилася нова об-
кладинка від «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Ги» — 
Валерій Шевчук, «Три листки за вікном». 
Дивовижна книга. Уперше опублікована 
1986-го — вибухнула й одразу дістала 
Шевченківську премію. Відтоді не роки, 
десятиліття збігли, а вона — «як новень-
ка». Що з огляду на віртуозність слова, а 
що актуальною проблематикою. Власне, 
вічною проблематикою — ким і чим ти є 
в цьому світі? Що стається з тобою, коли 
починаєш замислюватися над цим? І чи 
це ліпше, ніж довіку лишатися «щасли-
вим дурнем»?

 Усі великі романи Шевчука — ніби 
стратегічні вироби подвійного призна-
чення. Зовні це вервечки динамічних 
історій для любителів пригод, а схиль-
ні до пошуку сенсів читачі стануть ще 
і свідками самого процесу розгадуван-
ня загадок долі. У світовому письменс-
тві таку конструкцію зразково демонс-
трує Умберто Еко.
 Найпростіший і безвідмовно ефек-
тивний спосіб поєднати розвагу з роз-
мислами — подорож, віддатися ма-
гічній «владі доріг». Недаремно в 
античних філософських школах прак-
тикували активне розмірковування під 
час тривалих прогулянок-мандрівок. 
Початок географічних мандрів — завж-
ди захват. Як у тому старому шляґері — 
«на дальній станції зійду, трава у пояс».  
Розчиняєшся у сонці, синяві, тумані, 
вітрі. Так і мандрований дяк з першої 
частини трилогії попервах «жив сами-
ми тільки очима — переді мною розгор-
тався химерний світ… Раптом захоті-
лося, щоб завмерла ця хвилина, — нема 
ліпшого, як відчувати на серці мир. Піс-
ля важких снів». 
 Оце ґвалтівне «після снів» щоразу 
руйнує медитацію; «щастя, коли по-
гідно на душі», зникає. І чому ж ті сни 
важкі? Бо «є світ бажань і світ дійсно-
го», — і вони не сходяться. Уві сні за-
звичай перемагає небажане або ж добре 
видіння обривається у найприємнішо-
му місці. На дорогах Шевчука ідилія 
щоразу звітрюється, щойно на шляху 
вигулькують люди. 
 Структура першої частини трип-
тиха та сама, що і в «Одіссеї»: верви-
ця зіткнень з Іншими, з несподіваними 
досвідами і незвичними тлумачення-
ми. Подорож гетьманською Україною 
XVII століття виявляється не менш ек-
зотичною за плавання давніх греків уз-
бережжям ойкумени. Читача необорно 
підхоплює «буттєвий Гольфстрим», 
— як влучно висловився культуролог 
Роман Корогодський. Ти не можеш 
опиратися цій силі. Чи можеш?
 Оце і є головне: в чому сила, бра-
те? Звісно, це не фанатизм одноймен-
ного кіна. Навпаки, Шевчук  це не про 
віру, а про сумнів. Будь-який символ 
віри викликає у нього суто філософсь-
кі запитання — чому і навіщо? І це не 
про висновки також, а про спосіб їх-
нього добування. Це оте дохристиянсь-
ке nosce te ipsum, «спізнай себе сам», 
яке татко модерного мислення Декарт 
підніс на саму верхівку пізнання — і 
яке нині активно руйнується культу-
рою соцмереж. 
 Якось беручи інтерв’ю у Валерія 
Шечука, перекладач і книжковий ог-
лядач Іван Рябчій щиро задивував-
ся: «Відчувається, що мислить він не 
так, як ми. Є в цьому щось незбагненне, 
навіть страшливе» (Двічі по десять: 
обличчя і голоси. — Л.: Видавниц-
тво Анетти Антоненко, 2015). Влас-
не, цією фразою рецензент мимохіть 
означив — від протилежного — мейн-
стрім молодої української літератури: 
культ розваг, агресивне домінування 
теперішнього, менше знаєш — краще 
спиш.  Решта — «щось незбагненне». 
І — так: Шевчук послуговується масо-
во затраченим способом думання. Оп-
ція «панорама» в осмисленні на позір 
дрібних фактів майже зникла з масо-
вої свідомости — лише точкове, кліпо-

ве сприйняття. Реставрація причинно-
наслідкових механізмів мало цікавить 
наше нове письменство — лише подієва 
динаміка з мінімальною рефлексією. 
Замислюватися — «страшливо».
 Авжеж, «хто примножує пізнан-
ня, примножує скорботу» (Еклезіаст: 
1,18). Пізнання (передовсім себе само-
го) — не розвага, а драма. А незрідка й 
трагедія. Чимало письменницьких са-
могубств — наслідок усвідомлення, на 
що ти перетворився, коли піддався тис-
кові. Лихо з розуму. У світовій літера-
турі тема самопізнання сягнула зеніту 
у творчості екзистенціалістів. Шев-
чук починав писати «Три листки за 
вікном» іще наприкінці 1960-х, коли, 
наприклад, Сартр перебував в апогеї 
слави. Тож цілком має рацію доктор-
ка літератури Людмила Тарнашинсь-
ка, коли зазначає: «Шевчукових героїв 
з’їдає Сартрівська «нудота», знайо-
мий їм Ясперсів «страх», Гайдеґґе-
рова «тривога» (Художня галактика 
Валерія Шевчука. — К.: Видавництво 
імені Олени Теліги, 2001). Власне ко-
дове слово у Валерія Шевчука — «сму-
ток»: «Коли людина смутиться, вона 
мимоволі починає мислити».
 Фактично, Валерій Шевчук писав в 
унісон з екзистенціалістами. Принайм-
ні в українському письменстві він пер-
шим перетворив на літературну тему 
ті самі проблеми: «я–ми», «норма–ін-
шість». Хіба, на відміну від французь-
ких метрів, опоряджував свої роздуми 
у прості побутові зіткнення на рівні 
кухні, двору, вулиці. У «Трьох лист-
ках…» ті мініконфлікти вишукували-
ся уздовж дороги, якою простує його 
дяк-Одіссей. Мандрує він, як і далекий 
пращур, не заради укладання турис-
тично привабливого путівника. Манд-
рівка як доля. А доля — у розумінні, 
ким ти на цьому світі є. Повернення до 
себе. Прагнення Ітаки з Пенелопою — 
це теж повернення до себе.
 Та головна Шевчукова відмінність 
од класичного екзистенціалізму в 
тому, що його більше цікавить не ре-
зультат, а сам процес. Його мета — не 
епікриз хвороби, не кажучи вже про 
виписування рецептів щастя. Сам про-
цес мислення — його наскрізна тема-
ідея-проблема. Шевчук ближчий не 
так до Сартра-Камю, як до Декарта з 
його одержимістю доведеннями: мис-
лю — отже існую. Шевчукові твори 
взагалі — це розслідування підступних 
вивертів думки, а часом і її злочинів. 
 Робота слідчого виснажлива. Через 
те і не дивує така фраза з-під пера не-
абиякого книголюба Шевчука: «Чому 
мудрість книжкова не живить, а зне-
силює людину?». Тому, либонь, що чи-
тання серйозних текстів — серйозна 
робота. Що вимагає сумніватися у ком-
фортних мисленнєвих звичках, відмо-
ва від яких здатна зруйнувати устале-
ний триб життя.
 За Шевчуком, сила прибуває від ро-
зуміння. Зокрема й розуміння того, що 
переважна більшість оточуючого люду 
не вміє та не хоче думати. Їх аж ніяк не 
душить незнання. Тож поруч кожного 
Шевчукового «слідчого думки» завж-
ди вигулькує опонент, якому все пофіг: 
«А чого б мало душити? Їсти ж не пе-
решкоджає!»
 Навкруги — стихія «какаяразні-
ца». Задовго до з’яви цього назвиська 
Валерій Шевчук написав романи, які 
цілком можуть правити за експертну 
оцінку психології юрби — від сусідсь-
кого тролінґу до політичного булінґу. 
Більшість його творів — про конфор-
мізм у мисленні та колаборацію у вчин-

ках. Шевчукового читача, «навченого» 
розпізнавати,  як і чому людина хили-
тається, важко заскочити зненацька 
результатами виборів — Кучми, Яну-
ковича, Зеленського. І тому цей чи-
тач добре розуміє, чого чекати, «єслі 
в партію сгруділісь малиє». Ні, він не 
пише політологічних трактатів, але 
оповідані ним історії — а деякі ство-
рені чи не пів століття тому! — можуть 
правити надійним компасом для сьо-
годнішньої аналітики і прогностики. 
Утім, як зауважує Л.Тарнашинська, 
«Валерій Шевчук швидше мав покли-
кання не до ролі Кассандри, а до ролі 
своєрідного Фройда». А сербський філо-
лог Деян Айдачич навіть зводить суть 
Шевчуковорго письма до коротко-міс-
ткого означення: «Психоархеологія» 
(Еротославія. Перетворення Ероса у 
слов’янських літературах. — К.: Тем-
пора, 2015).
 Якщо перші частини роману-трип-
тиха «Три листки за вікном» ілюстру-
ють — за  Л.Тарнашинською — процес 
«вивільнення від примату знеособлено-
го «ми», то третя частина — про зворот-
ний шлях, про поглинання особистос-
ти середовищем. Названо заключний 
романний акорд по-бароковому куче-
ряво: «Ліс людей, або «Чорна книга» 
Киріяка Автомоновича Сатановсько-
го». Історія про те, як людина зрікаєть-
ся своєї родової пам’яти. «Мого пред-
ка треба було б судити як волоцюгу», 
— каже про Іллю Турчиновського, ге-
роя першої частини, «гаспадін» — ім-
перський держслужбовець середини 
ХІХ століття — Сатановський. Про те, 
як упродовж шістьох поколінь шля-
хетний український рід вивершився 
малоросом-підніжкою, для якого ко-
лаборація — ідеологія і спосіб життя: 
«Прокрустових лож, думав він, не бу-
ває — є тільки наша нездатність при-
стосовуватися… Не обмірковувати, а 
улягати». Коли чесні з собою герої Че-
хова — сучасники Сатановського — 
намагалися по краплині вичавлювати 
із себе раба, Киріяк вичавлює із себе 
будь-яке співчуття до ближнього, ем-
патію як таку. «Не моє діло поліпшу-
вати світ чи йому співчувати». І «що-
сили намагався берегти свою невіру» у 
самий принцип добра. 
 У передмові до першовидання кри-
тик Микола Жулинський прохопився 
про головне: «Не можна не відчути… 
впливу «Ревізора» і петербурзьких 
повістей» (Три листки за вікном. — 
К.: Радянський письменник, 1986). Але 
далі не пішов та й не міг. Бо, як писав 
тоді вільний від цензури австралійсь-

кий критик Марко Павлишин, Шевчук 
«підходить до питань, які українська 
відлига не тільки не розв’язує, а й не на-
зиває» (Канон та іконостас. — К.: Час, 
1997). Ну не вільно було в УРСР писа-
ти, що «поступовий спад духовних ам-
біцій чергових оповідачів іде паралель-
но зі зміцненням держави». Не кажучи 
вже про «перетворення країни з неза-
лежної козацької республіки в жмут 
російських губерній», — що Павлишин 
вважав за лейтмотив усього роману-
триптиха.
 Але у бік детального зіставлення 
Шевчука із Гоголем не пішов і Павли-
шин. А там — найцікавіше. «Ліс лю-
дей» — це антиГоголь. Це, власне, про 
те, як Гоголь став трубадуром імперії і 
чому йому не вдалося написати утопію 
на російському матеріалі — отой спа-
лений сіквел «Мертвих душ». Так, за 
своєю фабулою «Ліс людей» — то є ек-
зерсис на тему «Ревізора»; про Хлєста-
кова, що начитався Ніцше. Але більше 
Сатановський нагадує Павла Івановича 
Чічікова, який так само «щодня їздив 
в екіпажі й дивився на світ примруже-
ними очима». Причому любу Шевчукові 
тему дороги вивернуто навспак. Влас-
не, її заперечено новим суспільством са-
тановських. Мандри стають прикрістю, 
суспільний ідеал — стабільність вла-
ди. Згадаймо останній уступ «Мертвих 
душ» про птицю-трійку — це ж цілко-
витий авторський  розпач. 
 Киріяк Сатановський — чималий 
маніпулятор, а «Ліс людей» справ-
дешній бестселер для нинішнього пле-
мені коуч-тренерів. Задля досягнен-
ня кар’єрних цілей він вправно грає 
на струнах масового ресентименту (не-
розуміння-роздратування-ненависть). 
Все за схемою голландського дослід-
ника цього феномену Сібе Шаапа (його 
дослідження видало у кількох книж-
ках «Видавництво Жупанського»), але 
Шевчук пише ще й про те, чого не вра-
ховує С.Шаап: «Ненависть — це теж 
форма любові. Вона дає нам змогу го-
стро заперечити, щоб інше полюби-
ти».
 Десь наприкінці політикан без сум-
нівів і докорів Сатановський раптом 
впадає у слабкість: «Все ми знаємо, 
злорадіємо, чинимо підступи, гудимо, 
а тоді тішимо себе думкою, що досить 
нам покаятися — і ми знову стане-
мо чисті, як листок паперу, на якому 
можна писати вже нову нашу історію. 
Але ми — як палімпсест: пишемо при-
гідну нам історію, але з-під цих нових 
літер проступають змиті раніше сло-
ва й оповідають світові про все вчине-
не нами передоцім. Мені захотілося 
прийти додому й кинути своє писан-
ня у піч». Так, це пряма алюзія на Гого-
ля. Який спалив свій рукопис-утопію 
— бо збагнув, що «російська людина» 
бути людиною не здатна. А потім і вко-
ротив собі віку.
 Марко Павлишин писав: «Три лис-
тки за вікном» символічно віддзерка-
лили ситуацію глухого кута у третій 
частині, де середина 19-го століття 
є кінцем історії: Російська імперія, в 
якій живе Сатановський, це гідно з 
його промовистим прізвищем, пекло — 
місце не тільки неприємне, а й вічне». 
Російське пекло — вічне. Це було ос-
ловлено ще тоді. Нехтування цією за-
сторогою зрештою призвело до війни. 
 Отака книжка чекає на нового чита-
ча на полицях книгарень. ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Довга дорога до пекла
Невивчені уроки Шевчука

■
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Для французького мовника 
Canal+ 
 ■ Ще у березні на прескон-
ференції у Києві повідомили, 
що плануються зйомки серіалу 
про космос «Інфініті» для фран-
цузького мовника Canal+, шес-
тисерійної детективної драми. 
Заявляли, що більшість серій 
зніматимуть в Україні, а части-
ну — в Казахстані на полігоні 
Байконур та в Парижі. Дмитре, 
скільки ваших знімальних днів 
було в Казахстані?
 — Ми подавалися на проби 
разом із Сергієм Сміяном — і нас 
обох затвердили. Майже одно-
часно були на зйомках у Казах-
стані, утім летіли різними літа-
ками. У мене був лише один зні-
мальний день, але я його надовго 
запам’ятаю...
 Було неймовірно важко пра-
цювати у 40-градусну спеку в сте-
пу. Я там стою в сухому повітрі, 
де жодна комаха не літає, — і вда-
лині бачу водосховище, кіломет-
рів за два, а кілометрів за п’ять 
чи чотири — гори. Мене почина-
ють вдягати у військову форму, 
балаклаву, спеціальний шолом, 
маску, окуляри — я граю земля-
нина. 
 Але 3 хвилини — і маска за-
пітніла; прошу терміново при-
нести серветки, бо піт з мене 
тече. Французький режисер дає 
команду підняти маску: «Мені 
потрібні очі Дмитра!» Ну дякую, 
мені хоч трохи легше стало диха-
ти. Але зняти маску не можна, бо 
«красиво у ній виглядаєш»...
 А далі було 8 (!) дублів однієї 
сцени. Мені стріляють у голову, 
я падаю на землю. Я жива лю-
дина: знову встаю, знову падаю, 
вдаряюся головою, плечами, ру-
ками, умираю... Так ми кілька 
годин у цей 40-градусний «мо-
роз» знімали. У мене стався теп-
ловий удар, я почав втрачати сві-
домість. Більше того, 5 дублів я 
був за екраном, за кадром. Парт-
нерка просила, щоб я дивився їй 
в очі і щоби я органічно правиль-
но падав, щоб правильно фокусу-
валися її очі в кадрі. 
 ■ Наскільки різняться гоно-
рари акторів у копродуктивно-
му проєкті?
 — Я звик до того, що коли зні-
маюсь в європейському проєкті, 
то отримую їхні гонорари. А тут 
вийшло так, що почали знімати в 
Києві — і нам почали платити як 
українським акторам, тобто мен-
ше десь удвічі, хоча й непогані 
гонорари. І за зйомки в Казах-
стані нам продовжили платити 
як українським акторам, до того 
ж одну фіксовану суму у гривнях 
за кожен — чим би він не був на-
повненим — знімальний день. І в 
цьому біда. 

 ■ У Києві мали побудувати 
космічну станцію для зйомок 
«Інфініті». На тому майданчику 
працювали?
 — Ні.

Марина Кошкіна, Дмитро Сова 
й інші
 ■ Кількість ваших ролей у 
кіно та театрі вже перетнула поз-
начку 50. Ви у статусі, коли вже 
ролі вас знаходять, чи ще шукає-
те самі?
 — Я краще буду «вічним сту-
дентом»: людиною, яка постійно 
шукає нові ролі. Я буду уникати 
апломбу у своїй свідомості, що 
я — Джонні Депп, який вічний 
пірат Карибського моря. Буду 
постійно шукати самого себе.
 ■ Ви викладали студентам 
курсу Богдана Бенюка в Універ-
ситеті театру, кіно і телебачення 
імені Карпенка-Карого. Хто тоді 
вчився?
 — Студентам під кінець пер-
шого курсу робив уривки про 
АТО, Наталія Доля викладала 
тоді. Можна вважати, запроси-
ли мене підтягнути дисципліну 
студентів, коли акторську май-
стерність вчать. Потім зустріча-
лися з ними в кінці третього і на 
початку четвертого курсу. Багато 
хто з того випуску вже знімаєть-
ся. Моєю улюбленою ученицею 
була Марина Кошкіна — гляда-
чі знають її ролі в кіно та Театрі 
імені Франка. Розумниця, прос-
то богиня — бере і робить ролі. 
Ігоря Качура вважаю початків-
цем із потужним потенціалом: 
готовий був вчити мови, розумів 
суть кожного персонажа. Зага-
лом, дуже потужний курс був.
 Ще раніше я викладав у Бо-
риса Ставицького — свого педа-
гога. Я тільки-но закінчив учити-
ся на актора і вступив на режису-
ру драми. А Борис Петрович мене 
запросив, щоб я проводив занят-
тя для його нового першого кур-
су. Телеведуча Людмила Барбір 
тоді вчилася, Дмитро Сова, який 
знявся у фільмі «Черкаси» в го-
ловній ролі, — це мій студент, 
хоч мені тоді було 21 чи 22 роки. 
 А познайомилися з тезкою ми 
ще раніше. З його старшим бра-
том Петром Совою — нині він мій 
кум, — коли нам було по 17, ми 
жили студентами в одній кімнаті 
в гуртожитку, ще Вася Коржик. 
Ми всі їздили додому до Петра у 
Прилуки (Чернігівська обл.) 13-
річнй Дмитро приставав: «Дім-
ка, розкажи анекдоти».
 Маму Петра і Дмитра я до-
нині називаю другою мамою, бо 
по життю так і є. Вона казала: 
«Діточки мої, пішли на базар». 
І купувала нам усім світери, 
джинси. Свою маму я познайо-
мив iз нею, сказав, що має прий-

няти, що іншу жінку, яка завж-
ди турбувалася про нас, годува-
ла, обувала, називаю другою ма-
мою. Жити студентам непросто 
було в 1990-х.
 ■ Місто, де ви народилися, від 
Києва неблизько — у Бессарабії, 
прикордонне з Румунією. Як час-
то тепер бачитесь із мамою?
 — У 1999 році я забрав маму 
і брата в Київ. Збираюся у лип-
ні з нею в Одесу — з минулого 
року знайома господиня заре-
зервувала нам житло. Зателефо-
нував ще друзям-бізнесменам, 
щоб на Tesla покатали (смієть-
ся. — Авт.). У мами є 4 дні, піде-
мо на Ланжерон, щоб скупатися 
в морі, — щоб  хоч трошки яко-
гось кайфу мама отримала.
 ■ Скільки мамі років?
 — Порахуйте, з 1956-го. У 
1999-му мама була при смерті, 
задихалася — я її рятував, на ру-
ках вносив у Жовтневу лікарню у 
Києві. Коли працівниця там мені 
відповіла, що без якогось там лі-
каря не може прийняти хвору, 
— я не стримав емоції, сказав: 
«Якщо помре моя мати — пом-
реш ти». Маму залишили в лі-
карні, хоч і міліцію викликали. 
Наступного дня я за грубощі ви-
бачався перед головлікарем. Він 
відповів, що все розуміє і що на 
моєму місці вчинив би так само. 
Навіть мною зіпсовані двері пола-
годили за рахунок медзакладу. 
 Мені тоді сказали, що перебу-
вання мами в лікарні обходилося 
33 долари за добу. Її запропону-
вали покласти у коридорі, щоб не 
платити за палату; взялися зде-
шевити ще за рахунок того, що 
інтернів підключали до лікуван-

ня. Але я мав забезпечити ліка-
ми. «Потягну!» — відповів тоді 
головлікарю я, студент третьо-
го курсу, на чиєму утриманні в 
київському гуртожитку був iще 
молодший брат-школяр...

Знімаючись тільки в 
українському кінопродукті — 
вижити дуже складно
 ■ Ви дуже імпульсивний. Вам 
це не заважає?
 — Заважає (повторив тричі. 
— Авт). Якось приїхав на зйом-
ки. Мене, як і всю групу, попе-
редили, що хтось там буде, хто 
може кинути стілець в іншого. 
На знімальному майданчику він 
— режисер iз Пітера — протягує 
мені руку, я її схопив, назвали-
ся, а потім кажу: «Бачиш усміш-
ку на моєму обличчі — зроби так, 
щоб вона не впала. Мені однак, 
хто ти». Опісля він називав мене 
Дімочкою (хоч нічиїх імен особ-

ливо не запам’ятовував), спілку-
вався зі мною винятково з «будь 
ласка», «дякую». Усі підходили 
до мене, перепитували: «Що ти з 
ним зробив?» 
 Страх перед тим, що може 
статися, — це найголовніший 
ефект. Людина боїться того, що 
може статися. Я навіть студен-
там майстерні Богдана Бенюка 
пояснював: найстрашніша сила, 
коли людина себе ще не прояви-
ла; а не та, що бігає і розпорошує 
себе. Концентрація готовності рі-
шуче діяти, демонстрація чіткої 
позиції — це те, що в мені вихо-
вала війна і що за будь-яких умов 
змушує інших танцювати навко-
ло тебе, а не навпаки. 
 ■ Кілька великих кіноком-
паній працює в Україні, які фак-
тично більшою мірою російські, 
аніж українські чи міжнародного 
статусу, як це декларується. Яке 
до цього ставлення у середині віт-

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Актор-доброволець розповідає 
про зйомки у Казахстані 

для французького телеканала, 
відданість театру, свою поезію та пісні 

для Тіни Кароль

Дмитро Тубольцев: 
у фільмі співав для 

які воювали, воюють 
уже немає

Валентина САМЧЕНКО

Доброволець «Літо», якого в українській неполіткоректній комедії 
«Наші котики» грає Дмитро Тубольцев, наставляє зброю на ко-
мічного Путіна. Ця сцена після презентації кінострічки наприкінці 
2020-го та оригінальна промоція фільму викликали публічну іс-
терику в російському телепросторі всім відомих пропагандистів 
«русского міра» Ольги Скабєєвої з журналістським дипломом i 
політика Володимира Жириновського. А акторові відтоді — який у 
реальній зоні АТО у 2014-му встиг послужити в підрозділі «Право-
го сектору» — з певною обережністю обирають навіть авіамарш-
рути на зйомки. Як, наприклад, зовсім нещодавно в Казахстан, де 
працював перед камерою для шестисерійного детективу з елемен-
тами фантастики iз робочою назвою «Інфініті», який створюють iз 
французькою кінокомпанією. Щоби випадково ніде не перетнути-
ся зі справжніми агентами ФСБ, підшуковували не такий вигідний, 
але прямий переліт.
Хто знає Дмитра ближче, аніж лише за театральними і кінороля-
ми, — обізнані, що спілкуватися з ним не завжди просто через то 
зухвалість, то нарочитiсть. Буває, не добирає дипломатичні слова і 
навіть чинить дії на межі фолу. При загалом товариських взаєми-
нах і чіткому дотриманні таймінгу домовленостей — наближення 
до інтерв’ю з актором для читачів «України молодої» відбувало-
ся впродовж чотирьох днів ІХ Міжнародного Трускавецького кі-
нофестивалю «Корона Карпат», а остаточно сформувалося після 
прильоту Дмитра з Казахстану в Київ. 

Дмитро Тубольцев.❙

«Наші котики» — це іронічно-комедійна розповідь про війну на сході України.❙

Команда творців «Наших котиків».❙
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чизняної кіноспільноти?
 — Я — проблема для частини 
продюсерів в Україні, бо ніколи 
не прогинаюся. Загалом десь по-
ловина вітчизняних режисерів 
мене не знімає, бо я зіграв у «На-
ших котиках» персонажа, який 
убив Путіна і воював на справж-
ньому фронті. Як і Роман Се-
мисал, якого я дуже поважаю 
(він, до речі, учив мене українсь-
кої мови); й Андрій Шараськін, 
який тепер депутат у «Голосі», — 
це на його заклик іти доброволь-
цем я відгукнувся у 2014-му.
 З приходом Зеленського, нап-
риклад, телеканал «Україна» ви-
пускає тут фільми, а потім прода-
ють їх у РФ. Ми не можемо в них 
зніматися. Акторам вижити, зні-
маючись тільки в українському 
кінопродукті, дуже складно. А 
ті, хто розказував мені «для чого 
сваритися з Росією», вони на 
фронті не були, не відчули того, 
як це втрачати людей — тепер 
головні ролі виконують у таких 
проєктах і не мають фінансових 
проблем, отримують удвічі біль-
ше за мене.
 ■ Зараз згадую серіал «Гвар-
дія», в якому ви знімалися. Коли 
ви вперше на власні очі побачи-
ли смерть від кулі?
 — (Пауза). Важко говори-
ти... У мене з приводу смертей 
багато історій... Мене найбільше 
дратує, коли мене питають: «А 
ти убівал? І сколько ти воєвал?» 
Війна — не курорт.
 ■ У недавньому інтерв’ю ре-
жисер Мирослав Слабошпиць-

кий сказав, що коронавірусні 
локдауни він вважає для кінема-
тографа гіршими за війну і Чор-
нобиль. Як ви оцінюєте період iз 
березня 2020 року?
 — Він правильно говорить. 
Бо локдаун — це найнижчий пе-
ріод, коли людей змусили закон-
сервувати активність, заборони-
ли робити практично все і в кіно-
сфері, і в театральній. Мене ніби 
посадили в озеро, але рибу лови-
ти — заборонено, чайку впійма-
ти не можу — заборонено; хма-
ри не можу змахнути рукою — 
бо мені заборонено.

«Ти мій український Марлон 
Брандо»
 ■ Ви хотіли би повернутися у 
театр?
 — Так, завжди. Було у моєму 
житті, коли я відмовлявся зара-
ди театру від привабливих про-
позицій, пов’язаних із зайнятіс-
тю в Польщі. Я обрав тоді Моло-
дий театр. 
 Коли повернувся з фронту, у 
перший день після війни, коли 
мене привезли, пішов у Моло-
дий театр, — я дивився з-за ла-
штункiв, грала Ірма Вітовська, а 
в мене гасне в очах. Наступного 
дня мала йти вистава «Голубка» 
Андрія Бакірова, в якій я вихо-
див на сцену в головній ролі по 5 
разів на місяць, глядачі йшли на 
Тубольцева.
 Ми працювали: Вертинський, 
Боклан, Легін, я, Валерій Івано-
вич Шептекіта (покійний уже). 
Троє дівчат — Ірма Вітовська, 

Рима Зюбіна, Наталія Васько. У 
житті всі дружимо. Ірма й Рима 
мені на фронт збирали амуніцію, 
в якій я потім навіть грав у «На-
ших котиках».
 Коли Станіслав Мойсеєв пе-
рейшов у Театр Франка, двічі 
хотів мене забрати до себе, пла-
нували два проєкти, але не скла-
лося. Планувалися театральні 
проєкти з моєю участю в Одесі, 
але завадив локдаун. Звертався 
у київський Театр на Лівому бе-
резі. Два місяці офіційно пропра-
цював у Театрі на Подолі, але теж 
не заладилися проєкти. У Моло-
дий театр не можу повернути-
ся, хоча туди хочу найбільше. За 
Станіславом Мойсєєвим я би пої-
хав будь-куди: у Луцьк, Львів чи 
інше місто, зніматися у кіно од-
нак міг би.
 ■ Коли ви з Володимиром 
Тихим — режисером «Брами» 
і «Наших котиків» познайоми-
лися?
 — Ми з ним ще у студентсь-
кому гуртожитку театрального 
інституту поверхами бігали ра-
зом, співпрацювати почали по-
над 10 років тому. Мене Володь-
ці порадила Ірма Вітовська, від-
рекомендувавши словами: «Єди-
ний чоловік у нашому театрі, мій 
найулюбленіший актор». Вона 
так вважала, на відміну від ін-
ших. Наш перший спільний до-
свід був у короткометражці цик-
лу «Мудаки. Арабески», я ство-
рював образ поета — одна з моїх 
улюблених артхаусних ролей.
 ■ Які ролі виокремлюєте для 
себе ще?
 — Я більше театральний ак-
тор. Мої ролі, які я зіграв і не 
зіграв на сцені, але зіграв для 
себе внутрішньо, — Калігула 
Альберта Камю, Макбет Шекс-
піра. 
 У кіно, на жаль, не завжди ре-
жисери ставлять завдання ство-
рити образ, персонаж. «Прос-
то скажи фразу, а я потім змон-
тую». Мені хочеться відразу йти 
з такого кіно. Мені що — талант 
зменшити? Я так не умію.
 ■ На жаль, не всі мали змогу 
в прокаті дивитися фільми з ва-
шою участю. Тому вашого доб-
ровольця «Літо» з «Наших ко-
тиків» асоціативно я поєднала з 
відомішими частині людей кіно-
героями Леоніда Бикова. 
 — Оксана Байрак мені каза-
ла: «Ти мій український Марлон 
Брандо». Дехто з актрис називав 
українським Женею Мироновим. 
У 1996 році я подивився «Мис 
Страху» — і Роберт де Ніро ніби 
став моїм особистим педагогом, бо 
я зрозумів, як треба грати.
 ■ Ви у «Наших котиках» щем-
ливо — не можна стримати сліз 
— співаєте «Пливе кача». Коли 
і в кого виник такий задум? Ви 
часто проявляєте вокальний та-
лант?
 — Коли ми презентували 
фільм у Львові, до мене підій-
шов вокаліст «Піккардійської 
терції», потиснув руку і подяку-
вав. Ми були тоді з Уляною Суп-
рун, очільницею МОЗу, яка до-
лучилася з чоловіком до коман-
ди продюсерів фільму.
 Приходив на студію, і робили 
під моє виконання музичне аран-
жування. Записували акапель-
но в лісі, в 10-й чи 11-й годині. 
Перед камерою співав для поб-
ратимів, які воювали, воюють і 
яких уже немає, а лежав муляж 
персонажа з позивним «Профе-
сор». Я Володі казав: «Вези жи-
вого актора Микитюка, хочу осо-
бисто йому співати». Про це зга-
дували з Петром на Трускавець-
кому кінофестивалі, де отримали 
«Корону Карпат» за режисуру 
«Наших котиків».
 ■ Були ситуації, коли особли-
во образливо, що вас не затвер-
дили на роль?

 — Я пробувався на зйомки у 
«Кіборгах», показував свого ко-
мандира і себе — бійця з позив-
ним «Тубілець». Коли отримав 
через якийсь час відмову — обу-
рився не як актор, а як захисник 
України. 
 ■ Чи реалізуєте свій режи-
серський потенціал?
 — Пишу сценарій про Ніко-
лу Теслу. Я захоплююся цим ви-
нахідником і Ейнштейном.

Чиї гріхи? 
 ■ Ваш герой у фільмі про 
мешканців Чорнобильської 
зони «Брама» — чоловік, який 
врешті-решт залишив дружину 
з хворим сином, — казав у кінці, 
що насправді постійно тікав від 
себе. Як часто відчуваєте такий 
стан у власному житті і що є його 
причиною: особисті чи професій-
ні обставини?
 — Я тоді зіграв свого діда 
(притупцьовування ногою і 
т.д.), він був фронтовиком, по-
мер, коли мені було 10 років. 
Пам’ятаю, коли у 1980-х був від-
чутний шестибальний землетрус 
iз Румунії, цеглини падали, мамі 
було страшно, бабусі, мені, а він, 
хоч і на підпитку, рівно йшов, не 
панікував.
 ...Я завжди втікаю від себе. 
Мені дуже складно, я дуже само-
тня людина. Хоча мій принцип 
— віддавати іншим: текст піс-
ні, навички акторської майстер-
ності. Я маю потенціал, який не 
втілюється повною мірою у ре-
альні справи у житті.
 Я в Казахстані стояв на бал-
коні 5-зіркового готелю і думав: 
мене знімали французи (тіль-
ки з кінофестиваля у Трускавці 
приїхав, і вже ввечері був виліт), 
мене запрошують на інші проби 
— а нецікаво жити, тому що я на-
фантазував собі більше...
 ■ Як багато ви пишете віршів? 
Подією став у 2016-му кліп «Твої 
гріхи» Тіни Кароль на вашу по-
езію — як відлуння кількаріч-
них юнацьких стосунків зi ще 
студенткою Танею Ліберман че-
рез понад 10 років, коли не спіл-
кувалися. 
 — Багато пишу віршів. Коли 
приходить натхнення, що спа-
ти не можеш — і пісні народжу-
ються. Інколи миттєво за ніч. А 
з «Облака в штанах» Маяковсь-
кого років 10 створював пісню: 
щось додавав і змінював. 
 Кожен поет пише і про себе 
теж.
 Моя улюблена пісня «Два 
дива»: писав її ще у 2001-му чи 
2002 році, а доробив у 2018-му, 
виконував її публічно. Цей текст 
хотіла у мене взяти Тіна, але моєю 
умовою є: співати зі мною або піс-
ня лишаться моєю. Йшлося і про 
інші, але не порозумілися. Я гото-
вий надалі співпрацювати.
 ■ «Твої гріхи» і ще «Обіцяй» 
— це подарунки були виконави-
ці чи саме співпраця?
 — Я отримав умовні гроші 
за свою роботу. До речі, спочат-
ку була написана музика компо-
зиції «Твої гріхи» і був якийсь 
первинний текст. Але я написав 
заново поезію. І це складно: на-
кладати на готову музику текст. 
Навіть трохи міняли мелодику, 
наприклад, брідж у кінці. Бо спі-
вачка завжди по вокалу любить 
підняти «вау!» вгору, а я радив 
проспівати вниз внутрішнім го-
лосом.
 ■ Ваші стосунки зі ще Та-
нею Ліберман стали відомі піс-
ля публікації 2015-го у виданні, 
яке однозначно тяжіло до сенса-
ційності і «жовтизни». Зокрема, 
частина інформації приписува-
лася вашому батькові. Про ньо-
го взагалі мало інформації.
 — Батько залишив нас, коли 
мені було 2 роки. Потім я бачив 
його 5 разів. Він дійсно трохи 

жив у нас, приїхав у Київ з Кри-
му, коли ми винаймали з Танею 3-
кімнатну квартиру. А після спіл-
кування з журналісткою того ви-
дання, якій відмовив в інтерв’ю, 
взагалі намагаюся обережно спіл-
куватися з пресою, бо в надруко-
ваному тексті з нашої розмови 
вийшло багато неточностей.
 ■ Коли ви почали писати вір-
ші?
 — Перший — у другому класі. 
Пісні почав складати у студент-
ському гуртожитку: попросив у 
когось гітару на ніч, мені показа-
ли чотири акорди, я це замалю-
вав, щоб запам’ятати — і почав 
придумувати нові, за ніч написав 
дві пісні, які потім виконували у 
гуртожитку інші. 
 «Поле темное, поле впереди, 
а жить так хочется, мать, да нету 
сил идти...» (наспівує). Цю піс-
ню, яку написав тоді першокур-
сником у вересні, попросив вив-
чити Дем’ян Родзивелюк, який 
навчався на паралельному курсі, 
повіз її у Луцьк додому. А років 
через два я їду потягом «Київ—
Одеса» і чую цю свою пісню. Пе-
репитав, звідки знають? Мені 
розповіли, що боєць написав, 
класний чувак, але... його вже 
немає в живих. Мене трохи не по-
били тоді, коли сказав, що це моя 
пісня — бо не повірили, сприйня-
ли за самозванця.
 До мене ще двічі у ближчо-
му часі зверталися, щоби спі-
вати мої пісні, але ті, які я хочу 
сам виконувати. От фінансуван-
ня знайду собі...
 ■ Із ким ви співаєте? 
 — У мене є мій гітарист. «Два 
дива» я підготував виконання з 
віолончеллю. Буде барабанщик 
і ще одна гітара. Можливо, долу-
чу ще народний інструмент. Один 
iз музикантів з Харкова, інший — 
тут.
 Наприклад, коли я був у 
Дніпрі — локдаун коронавірусу 
мене там зупинив цьогоріч, я оп-
лачував проїзд своєму гітаристу, 
ми мали співати в концерті для 
бійців АТО/ООС на підтримку 
Ріффа, затриманого у справі Ше-
ремета. Але концерт через той же 
локдаун не відбувся, хоча на ре-
петиції хлопці приїздили.
 Коронавірус кілька разів за-
вадив долучитися до концертів в 
ООС.
 До фронту я писав переважно 
російською. Утім опісля принци-
пова позиція — тексти українсь-
кою, деякі свої давніші вдалі піс-
ні намагаюся перекласти з росій-
ської. Хоча це трохи складно: 
ямб-хорей дотримати.
 ■ Ще читала, що ви інколи 
малюєте. 
 — В основному ручкою, про 
мольберт мрію. Це найперше 
моє творче захоплення. Бо бать-
ко малював; мені, мабуть, iз ге-
нами передалося. І мама малюва-
ла дуже часто, інколи нас це го-
дувало. Коли жили у Магадані 
(мама з вітчимом їздили туди на 
заробітки, разом зі мною), це був 
1988 рік, мама навчала дітей ма-
лювати й оформляла афіші для 
кінотеатрів. Загалом мама завж-
ди дуже гарно співала мені пісні, 
дуже хотіла бути співачкою, але 
батьки їй не дозволили реалізу-
вати мрію — їхати на навчання в 
Одесу чи Київ. Проте з дитинства 
завжди мама мені говорила: «Си-
нок, ким ти захочеш — я завж-
ди тебе підтримуватиму, щоби не 
було, як у мене». Це так і було: чи 
подавав я документи до закладу 
аеромобільних військ, чи заба-
жав бути актором. 
 У Бессарабії є традиція: коли 
дитина починає ходити, на поріг 
ставлять шматок хліба, склянку 
вина, монету й олівець. Що ма-
люк візьме — такий його шлях 
буде у житті. Я вибрав олівець, 
тобто творчу дорогу. ■

Творчий вечір, коли звучали пісні Дмитра Тубольцева.❙

«Пливе кача»
побратимів,
і яких

Дмитро Тубольцев — доброволець «Літо» і Петро Микитюк — 
«Професор» отримали на церемонії нагородження ІХ Трускавецького 
кінофестивалю срібну «Корону Карпат» за найкращу режисуру 
«Наших котиків».

❙
❙
❙
❙
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Григорій ХАТА

 Відгриміли баталії конти-
нентального форуму, й євро-
пейський футбол знову зану-
рюється у клубні справи. У 
Старому світі вже зіграні мат-
чі перших кваліфікаційних 
етапів єврокубків, i, приміром, 
«Ференцварош» півзахисника 
збірної України Олександра 
Зубкова успішно подолав стар-
товий бар’єр ЛЧ. Через травму, 
отриману в дебютному матчі 
проти Нідерландів, українсь-
кий «вінгер» угорського чем-
піона не зміг допомогти «си-
ньо-жовтим» на Євро-2020, але 
нині він вже «на ходу» й уже з 
новим наставником намагати-
меться вдруге поспіль вивести 
«Ференцварош» до групового 
раунду Суперліги.
 Минулий сезон був одним із 
найкращих у новітній історії 
будапештського клубу. Очолю-
ваний на той час українським 
спеціалістом Сергієм Ребро-
вим, «Ференцварош» уперше 
за 25 років пробився до основ-
ного раунду чемпіонської Ліги. 
Але після конфлікту з власни-
ком «біло-зелених» Сергій Реб-
ров залишив столицю Угорщи-
ни й знову вирушив працювати 
на Аравійський півострів.
 Дехто з футбольних експер-
тів контракт Реброва з «Аль-
Айном» з ОАЕ назвав «грою на 
пониження», утім для самого 
спеціаліста такий хід — мож-
ливість перевести подих, від-
почити, а потім узятися за но-
вий виклик, яким, не виключе-
но, для Сергія Станіславовича 
може стати робота з національ-
ною збірною України.
 Про те, що нинішній очіль-
ник «синьо-жовтих» Андрій 
Шевченко мріє перейти на ро-
боту в італійський «Мілан», 
говориться вже давно. Якби не 

річна затримка зі стартом Євро-
2020, певно, Шева вже б спів-
працював з милим його серцю 
клубом. Утім коронавірусна 
пандемія дещо сплутала на-

ставнику карти. Планувалося, 
що кінець чотирирічного цик-
лу його роботи зі збірною Ук-
раїни має ознаменувати Євро-
2020.

 Однак до початку фінальної 
стадії континентального фору-
му Шевченко ввійшов із «си-
ньо-жовтими» у процес відбору 
на ЧС-2022 і тепер як відпові-

дальна особистість має зроби-
ти непростий вибір між завер-
шенням іще однієї міжнарод-
ної кампанії з національною 
збірною чи початком давно очі-
куваної кар’єри клубного тре-
нера.
 «Робота в клубі — це те, над 
чим я розмірковую. Я відпра-
цював зі збірною України п’ять 
років і тепер можу обміркува-
ти своє майбутнє. Мені б хоті-
лося працювати в клубі», — в 
коментарі одному з міланських 
видань сказав Андрій Шевчен-
ко.
 Тим часом агент Сергія Реб-
рова Шандор Варга натякнув, 
що в разі переходу Шевчен-
ка на клубну роботу саме його 
клієнт буде головним претен-
дентом на посаду очільника 
збірної України. Принаймні 
так бачить розвиток можливих 
подій найближчого майбутньо-
го президент УАФ Андрій Па-
велко.
 Водночас сам Ребров каже, 
що про роботу в національній 
збірній своєї країни мріє кожен 
тренер. «Але всьому свій час. 
Ти ніколи не знаєш, що чекає 
на тебе в майбутньому. Можли-
во, незабаром у мене буде мож-
ливість попрацювати зі збір-
ною України. Але зараз я на-
солоджуюсь щоденною робою 
в своєму новому клубі», — на-
голосив Ребров. ■

ЗБІРНА

Робота на кожен день 
Після завершення виступу з національною збірною на чемпіонаті Європи 
Андрій Шевченко взявся обмірковувати своє подальше тренерське майбутнє

■

Андрій Шевченко вже давно мріє розпочати тренерську роботу в італійському «Мілані».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

Олексій ПАВЛИШ

 Новий сезон у УПЛ стартує вже цієї 
п’ятниці — сезон 2021/2022 відкриє 
матч «Львів» — «Маріуполь». При цьому 
деякі клуби, попри наближення початку 
чемпіонату, досі мають невирішені проб-
леми організаційного характеру.
 Так, «Львів», котрий, як і «Рух», спо-
чатку планував проводити домашні поє-
динки на львівському стадіоні «Україна» 
(але арена не отримала необхідної ліцен-
зії), лише минулого тижня вирішив, де 
гратиме. На відміну від колег iз «Руху», 
«золоті леви» таки домовились із керів-
ництвом «Арени Львів». «Радий, що нам 
вдалося прийти до консенсусу, а тому че-
каємо всіх на трибунах», — сказав генди-
ректор клубу Вадим Левчук.
 А от «Рух» на чолі зi своїм президен-
том Григорієм Козловським продовжує 
заявляти про переслідування з боку Ук-
раїнської асоціації футболу. Після відмо-
ви клубу грати на «Україні» львів’яни 
хотіли заявити своєю домашньою ареною 
стадіон у Тернополі, але УАФ знову від-
мовила — рішення аргументували тим, 
що клуб має грати в межах свого міста або 
області. Натомість рівненський «Верес», 
який гратиме в Луцьку, — виняток, ос-
кільки будує свій власний стадіон. 
 Згодом «Рух» повідомив, що таки 
знайшов собі домашню арену: клуб до-
мовився з київським «Динамо» про ви-
користання столичного стадіону імені 
Валерія Лобановського, який відповідає 
всім необхідним стандартам. 
 «Рух» висловлює щирі слова подяки 
«Динамо» і його президенту Ігорю Суркі-
су за публічну підтримку, який простяг-
нув руку допомоги «Руху» в ситуації, що 
склалася.
 Можемо запевнити наших фанатів, 
футбольну громадськість, друзів і недругів, 
що ми продовжуємо нашу боротьбу і віри-
мо в перемогу», — йдеться у заяві клубу.
 Утім географічна прописка «Руху», 
схоже, завадить львів’янам грати і в Києві. 
За даними ЗМІ, комітет зі стадіонів УАФ 

у зв’язку з регламентом не зможе піти на-
зустріч клубу і дозволити йому заявити 
столичний стадіон «Динамо» для домаш-
ніх матчів.
 А от «Минай», котрий, як і очікува-
лось, зробив «рокіровку» з «Олімпіком» 
та зіграє в еліті, вирішує кадрові пробле-
ми, адже після завершення минулого се-
зону на контрактах з клубом лишилося 
лише 6 футболістів. 
 Василь Кобін і Ко активно перегля-
дають вільних агентів, зокрема підсили-
ти команду можуть ексгравці «Інгуаль-
ця» Семенко і Синьогуб, колишній воро-
тар «Руху» Мисак, але потенційно най-
зірковіший новачок — Євген Селезньов, 
який взимку зі скандалом покинув «Ко-
лос». За словами наставника минайців, 
35-річний форвард усе ще мотивований 
забивати голи та побити рекорд кращого 
бомбардира в історії УПЛ.
 Активно готуються до старту у Лізі 
Конференцій і «Ворскла» з «Колосом». 
Полтавчани вже цього четверга зіграють 
перший матч другого раунду кваліфіка-
ції проти фінського «КуПСа», а вчора ра-
зом із ковалівцями дізнались про потен-
ційних суперників у третьому відбірко-
вому турі. Минулого тижня «ворскляни» 
підсилились iще одним захисником — 
екс футболістом «Миколаєва» Богданом 
Кушіренком.
 Натомість «Колос» узгодив трансфер 

бразильського хавбека «Вітебська» Дієго 
Сантоса.
 Завершують підготовку до сезону й ук-
раїнські «гранди» — «Динамо» і «Шах-
тар». Кияни у спарингах поступились 
«Ніцці» та обіграли нижчоліговий «Ету-
аль», а новачок Ілля Шкурін забив у тре-
тьому матчі поспіль. Також, за дани-
ми турецьких ЗМІ, перед стартом у групі 
ЛЧ «біло-сині» планують перевірити свої 

сили у «товарняках» iз «Бешикташем» і 
«Фенербахче», а у серпні зіграють з «Інте-
ром».
 А от «Шахтар» презентував нову фор-
му від Puma та зацікавлений у покупці 
вінгера бразильського «Греміо» Феррей-
ри. Також, за даними ЗМІ, «гірники» го-
туються заявити на сезон молодих Юхима 
Коноплю, Артема Бондаренка та Тимура 
Пузанкова. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

У пошуках компромісів
«Львів» вирішив проблеми 
зі стадіоном, а «Минай» 
активно переглядає 
вільних агентів

■

Футболістам «Руху» ніде грати домашні матчі в новому чемпіонаті країни.
Фото з сайту fcrukh.com.
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«Якщо спортсмен упевнений, що його провини немає, він не повинен 

опускати руки».
Олег Верняєв
український гімнаст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Тривале й безапеляційне до-
мінування «Мерседеса» у «Фор-
мулі-1» дозволило його піло-
ту Льюїсу Хемілтону стати се-
миразовим чемпіоном світу й 
наздогнати за кількістю чем-
піонських трофеїв легендарно-
го Міхаеля Шумахера.
 Здавалося, ще рік — і бри-
танець легко перевершить уні-
кальне досягнення «Червоного 
барона» та стане найтитуловані-
шим гонщиком усіх часів та на-
родів.
 Утім переписувати історію 
Хемілтону випало на рубежі 
епох, коли в «королівських» пе-
регонах ввели ліміти на коман-
дні бюджети, котрі автоматич-
но обмежили силу та потенціал 
«Мерседеса».
 За таких обставин боліди із 
«срібними зірками» їдуть уже 
не настільки швидко, аби їхні 
конкуренти виглядали прости-
ми статистами.
 Попри те, що в нинішньо-
му чемпіонаті світу Хемілтон 
виграв три з чотирьох стартових 
гонок, його перевага над конку-
рентами з «Ред булла» не вигля-
дала абсолютною.
 Намацавши слабкі місця 
«мерсівського» боліда, лідер 
«биків» Макс Ферстаппен пі-
шов в атаку. Пропустивши од-
ного разу на верхню сходин-
ку п’єдесталу свого напарника 
по команді Серхіо Переса, гол-
ландець здобув чотири перемо-
ги на п’яти наступних етапах. 
Як результат, його перевага в 
чемпіонській гонці зросла до 32 
очок.
 На домашньому Гран-прі Ве-
ликої Британії Хемілтон мусив 
дати супернику бій. Експери-
ментальний формат проведення 
гоночного «уїк-енду», коли для 
визначення місць на стартовій 
решітці недільної гонки замість 
класичної кваліфікації прово-
дили спринтерську гонку, лише 
додав британському етапу коло-
риту та емоцій.

 Поразка ж у суботньому 
спринті Ферстаппену зробила 
титулованого господаря траси 
тільки злішим. Агресія, котру 
Хемілтон акумулював у собі пе-
ред недільною гонкою, швидко 
вилилася на трасу. Намагаючись 
відібрати у конкурента одразу 
після старту перегонів лідерську 
позицію, семиразовий чемпіон 
спровокував виліт Макса з тра-
си.
 Вийшло, що вже на перших 
кілометрах дистанції Хеміл-
тон залишився без свого голо-
вного опонента. Утім отрима-
ний за колізію десятисекунд-
ний штраф віддалив його і від 
перемоги в гонці. Однак попе-
реду в нього було 300 кіломет-
рів рідної траси й більше 100 ти-
сяч палких шанувальників на 
трибунах автодрому. Як ніхто 
інший, Льюїс знає Сільверсто-
ун, а за відсутності в пелотоні 
потужних візаві (другий пілот 
«Ред булла» пізніше також за-
лишив перегони) вийти в лідери 
домашньої гонки виявилося не 
критично тяжко. Хоча пробива-
тися з п’ятої на першу позицію 
йому довелося практично поло-
вину перегонів.
 «Я пишаюся зусиллями всіх 
працівників нашої команди. Ми 
знаємо, що в суперника, як і рані-
ше, є перевага, тому будемо й на-
далі працювати на максимумі 
можливостей», — сказав перемо-
жець британського Гран-прі.
 При цьому Ферстаппен по-
ведінку Хемілтона на трасі назвав 
неспортивною, а 10 секунд штра-
фу — недостатнім покаранням су-

перника за небезпечний маневр, 
через який на швидкості понад 
200 км/год він вилетів iз траси й 
урізався у гумовий відбійник.
 Зрозуміло, що нідерландець 
неабияк засмучений, утім обіцяє 
рухатися лише вперед і не зацик-

люватися на неприємному інци-
денті.
 Водночас після восьмої в 
кар’єрі звитяги на Сільверстоуні 
та порожнього доробку Ферстап-
пена Хемілтон скоротив відста-
вання від нього в заліку пілотів 

до восьми очок. Іще меншою — 
лише чотири пункти — тепер є пе-
ревага «Ред булла» над «Мерседе-
сом» у Кубку конструкторів. По-
переду ж на пілотів «Ф-1» чека-
ють іще 12 етапів. Тож вочевидь 
уся боротьба — попереду. ■

«ФОРМУЛА-1»

Підніжка для конкурента
Після затяжної перерви лідер «Мерседеса» Льюїс Хемілтон знову виграв етап 
«королівських» перегонів

■

На домашньому Гран-прі Великої Британії Льюїс Хемілтон здобув четверту перемогу в сезоні.
Фото з сайту www.eurosport.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Емоції, з якими спортсмени змагати-
муться на цьогорічній Олімпіаді в Токіо, 
матимуть яскраву особливість, адже 
вперше в історії Ігор олімпійцям дове-
деться виступати на порожніх аренах. І 
хоча президент МОК Томас Бах обіцяє, 
що завдяки сучасним інженерним тех-
нологіям атлетам влаштують акустич-
ний ефект «повних трибун», повніс-
тю нейтралізувати душевний негатив, 
пов’язаний з коронавірусом, буде немож-
ливо.
 Уже зараз із різних куточків світу лу-
нають повідомлення про те, що, готую-
чись до вильоту в Японію, хтось зі спорт-
сменів отримав позитивний тест на коро-
навірус і не зможе взяти участь в Іграх. 
Так само тестуватимуть олімпійців і в 
Токіо, тож хвилювань про можливе ін-
фікування коронавірусом не уникнути.
 Додатковими факторами, спромож-
ними відволікати увагу спортсменів від 
медальних баталій, будуть і заходи, спря-
мовані організаторами Ігор на дотриман-

ня учасниками антидопінгових норм і 
правил.
 Представники Міжнародного олім-
пійського комітету разом із фахівцями 
Всесвітньої антидопінгової агенції уже 
не раз наголошували, що в останні роки 
вони суттєво посилили контроль за до-
триманням атлетами Антидопінгового 
кодексу.
 На жаль, в останні роки регулярно до-
водилося чути неприємні повідомлення 
зі штаб-квартири МОК про позбавлення 
вітчизняних спортсменів виграних ними 
олімпійських нагород. Загалом, подіб-
них історій в українському спорті зібра-
лося вже більше десятка. Штовхальник 
ядра Юрій Білоног, багатоборка Люд-
мила Блонська, борець Василь Федори-
шин, п’ятиборка Вікторія Терещук, важ-
коатлети Ольга Коробка, Юлія Калина та 
Олексій Торохтій — усі вони через пози-
тивні допінг-проби були позбавлені своїх 
олімпійських нагород та титулів.
 У неприємну історію, пов’язану з до-
пінгом, потрапив ще один знаний віт-
чизняний олімпієць — чемпіон Літніх 

ігор-2016 у Ріо, гімнаст Олег Верняєв. 
 Як грім серед ясного неба на почат-
ку року пролунала інформація про його 
відсторонення від міжнародних зма-
гань. При цьому у вітчизняній гімнас-
тичній збірній до останнього сподівали-
ся на успішне завершення справи Олега. 
Усю процедуру дисциплінарного розгля-
ду гімнастична спільнота України три-
мала в секреті, намагаючись уникнути 
великого розголосу.
 Проте відсутність Верняєва в заявці 
української збірної на Токіо-2020 пот-
ребувала пояснень, і днями Олег виклав 
усі деталі своєї справи. «Арбітраж Євро-

пейської федерації гімнастики прийняв 
рішення, що концентрація мельдонію, 
знайденого в моєму організмі, достат-
ня для того, аби дискваліфікувати мене 
на чотири роки, починаючи з листопа-
да 2020-го. Тому на Олімпіаду в Токіо я 
не їду. Однак рішення GEF підлягає ос-
карженню, і я вірю, що вища спортив-
на судова інстанція розставить усе на 
свої місця, адже я переконаний, що моєї 
провини тут немає», — написав у своє-
му інстаграмі Верняєв. Водночас знаний 
гімнаст обіцяє не опускати руки і гідно 
пройти це складне для нього випробу-
вання. ■

ОЛІМПІЗМ

Тест на міцність
Через позитивну допінг-пробу на мельдоній 
титулований вітчизняний гімнаст не братиме участі 
в Токійській олімпіаді-2020

■

Олег Верняєв каже, що нині проходить випробування на свою міцність.
Фото з сайту unian.net.
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  — Фімо, яке щастя, ти таки зус-
трiв дівчину! Красива? Так треба од-
ружитися.
  — Уже готуємося. Моя Циля 
шукає музику і вибирає, як прикра-
сити зал.
  — А ти які вирішуєш питання?
  — Побутові — переписую май-
но на батьків.

* * *
 — Тату, а скажи, всi казки почи-
наються зі слів «Жили-були»?
 — Ні, синку. Найкращі казки по-
чинаються зі слів «Якщо ви проголо-
суєте за мене на виборах...»

* * *
 — Сьомо, ти віриш у любов iз 

першого погляду чи мені пройтися 
ще раз?

* * *
 — Ізю, я зроблю тебе сьогодні 
дуже щасливим.
 — Саро, мені тебе дуже не вис-
тачатиме.

* * *
 Кожна жінка мріє, щоб чоловік 
міг вгадувати її бажання, але при цьо-
му не вмів читати думки.

* * *
 Ідуть чоловік iз дружиною повз 
аптеку.
 — Іване, що означає чарка, яку 
обвила змія?
 — Це твоя мама п’є вино.

По горизонталі:
 1. Тонкий светр із високим ко-
міром, водолазка. 4. Послідовний за-
пис подій, літопис. 8. Господарське 
приміщення для утримання домаш-
ніх тварин або зберігання сільськогос-
подарського реманенту. 9. Щит Зев-
са або заступництво, покровительс-
тво. 10. Урочистий супровід офіцій-
ної особи чи наречених. 12. Десять 
днів. 13. Віршована форма, з якої 
можна «сплести вінок». 14. «Ой у 
полі ... копитами збите. Під білою 
березою козаченька вбито» (на-

родна пісня). 15. Захисна гума на ко-
лесі, яка прикриває камеру з повітрям. 
17. Тисяча кілограмів. 19. Земельний 
наділ, який за Столипінською рефор-
мою виділявся селянинові, якщо той 
виходив з общини. 21. Насильне при-
єднання Австрійської республіки до 
нацистської Німеччини у 1938 році. 24. 
Португальський футбольний клуб. 25. 
Генеральний писар Війська Запорозь-
кого, генеральний суддя, скараний на 
горло за донос Петру І на гетьмана Іва-
на Мазепу. 26. Дзеркало. 27. Захво-
рювання дихальних шляхів, ядуха.
По вертикалі:
 1. Український народний бой-
овий танок. 2. Шлюбний звичай, за 
яким удова могла одружитися лише 
з братом чоловіка. 3. Оздоровча фіз-
культура, спрямована на покращення 

загального стану організму. 4. Культо-
ва споруда. 5. Рослина, що росте біля 
во дойм, якою раніше покривали будів-
лі. 6. Іспанський острів, що входить до 
десятки найкращих пляжних курортів 
Іспанії. 7. Застаріла назва діаманта. 11. 
Пристрій для пересипання, пересуван-
ня, переливання, зсипання, зливання 
чого-небудь. 12. Футбольний клуб із 
Чернігова. 14. Вид образотворчого 
мистецтва. 16. Переворот через голову 
з опорою на руки в акробатиці, «коле-
со». 17. Французьке місто, побратим 
Києва. 18. Радянський фільм, у яко-
му Іван Миколайчук зіграв поліцая. 20. 
Спортивні змагання, у яких сходяться 
команди з одного міста чи регіону. 22. 
Пташка. 23. Жінка в американських ін-
діанців. ■

Кросворд №68
від 13—14 липня

Дара ГАВАРРА

 У квітні 2019-го світ гламуру і спор-
ту сколихнула звістка, що краща ракетка 
України — одеситка Еліна Світоліна — за-
ручилася з темношкірим колегою по виду 
спорту з Франції Гаелем Монфісом. Заради 
нашої красуні наречений неабияк розщед-
рився — обручка з 5-каратним діамантом 
від відомої британської ювелірної фірми 
Graff обійшлася йому в 700 тисяч євро. І 
ось нова звістка — пара одружилася на бе-
регах Женевського озера. Про це стало ві-
домо зі світлин, які виклав спочатку брат 
Світоліної — Юліан, а згодом і самі зако-
хані, підписавши фото «Хай почнеться 
подорож», маючи на увазі чи то весільну 
мандрівку, чи по життю.
 26-річна Еліна виглядала бездоганно 
в оригінальному білому комбінезоні від 
бренду Off-White, який доповнювала... 
спідничка-накидка з фатину кольору ла-
ванди. Букет нареченої з гортензій також 
був кольору цих прованських квітів, як і 
манікюр. Звісно, 34-річний наречений був 
одягнений у пандан нареченій у костюм ко-
льору лаванди. Пара виглядала елегантно 
й вишукано, а ще — просто світилася від 
щастя. Виклавши фото з обручкою в соцме-
режі, Еліна підписала його: «Так! До почат-

ку нашої вічності».
 Нагадаємо, Гаель Мон-
фіс не так відомий у нас, 
як у себе на батьківщині 
— у Франції (хоча бать-
ки парубка не є корін-
ними французами: бать-
ко родом із Гваделупи, 
а мама — з Мартініки). 
Проте, крім купи різних 
спортивних регалій, він є 
шостою ракеткою світу. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Європа стрімко переходить на екологічно 
чисті авто — електромобілі. Проте бага тьом 
водіям у цих нових транспортних засобах бра-
кує... запаху бензину! Саме того, від чого ви-
робники електромобілів і вирішили відмо-
витися з огляду на шкідливість вуглеводнів. 
Але така вже сутність людської природи, і, як 
співав фронтмен гурту «Океан Ельзи», «моя 
єдина, на смак бензину й кави», нам завжди 
є за чим ностальгувати. 
 Але не вийде — виробник авто Ford ви-

пустив аромат... із запахом бензину, аби влас-
ники екологічно чистих машин не сумували за 
старими салонами, в яких пахло шкірою, бен-
зином і ще чимось хімічним. Для початку цей 
концерн провів у Європі дослі дження, які по-
казали, що 70 відсотків опитаних ностальгу-
ють за пахощами вуглеводнів, а відтак ви-
рішив подолати цю проблему. Для розроб-
ки нових парфумів залучили консультанта з 
ароматів Olfiction, які спеціалізуються на вив-
ченні хімічних речовин, що виділяються в са-
лонах авто. Серед цих сполук є бензальде-
гід та паракрезол, які творці парфумів вирі-

шили поєднати з ароматами синього імбиру, 
лаванди, герані та сандалового дерева. Еле-
гантний флакон ароматичного засобу нагаду-
ватиме бензоколонку, а називатиметься він 
Mach-Eau GT, як і однойменний електричний 
кросовер Mach-Eau, який визнано найуспіш-
нiшим у плані продажів у Норвегії. 
 Проте любителям бензинового запаху не 
варто радіти завчасу, адже придбати новий 
парфум не вийде — його презентація відбу-
лася лише в рамках Фестивалю швидкості 
в Гудвуді. Швидше за все, це була така собі 
промоакція від Ford. ■

АВТОДУХИ

У «Форда» нова «спеціалізація»
Автомобільна компанія випустила парфуми з запахом... бензину

■

НА РУШНИЧОК

Весілля у лавандовому стилі 
Еліна Світоліна вийшла заміж

■

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс.❙

21 липня за прогнозами синоптиків

Київ: помiрнi, мiсцями значнi дощi, мiсцями град. Вiтер пiв-
нiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +17...+19, удень 
+21...+23.

Миргород: мiсцями значнi дощi. Уночi +17...+19, удень 
+22...+24. Вiнниця: мiсцями значнi дощi. Уночi +16...+18, 
удень +22...+24. Одеса: помiрний дощ. Уночi +19...+21, удень 
+26...+28.

19 липня температура води в Чорному та  Азовському мо-
рях становила 26-28 градусiв, у районi Генiчеська — 30 гра-
дусiв, у Днiпрi бiля Києва — 27 градусiв.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мiсцями коротко-
часний невеликий дощ. Трускавець: уночi +13...+15, удень 
+22...+24. Моршин: уночi +12...+14, удень +21...+23.

Напруга корупції
Керівника НКРЕКП Валерія Тарасюка, який прийшов на посаду без спецперевірки, 
підозрюють у відстоюванні інтересів Росії і масштабних зловживаннях
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