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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,233 грн 

1 € = 30,543 грн

1 рос. руб. = 0,421 грн

Допоможи, Богородице!

110 років тому 

народився автор роману 

про Голодомор «Жовтий 

князь» Василь Барка

Близько 
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паломників 
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На дев’ятому 

ОМКФ не дістати 

квитків на покази 

українських 

фільмів

Розмови з духамиСвідок 
Апокаліпсису 

стор. 5»

«Ну що, поговоримо про Україну?»
Фото з сайта news.google.com.

❙
❙

Великі очікування на 
нульовий результат
У Гельсінкі відбулася зустріч президентів США та Росії
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«Вважаю, є чималі шанси, що війна може закінчитися швидко. 
Російському президенту Володимиру Путіну широкомасштабна війна не 
вигідна, адже його мета — залишити Україну у сфері свого впливу. Йому 
вигідно шантажувати Україну за придністровським сценарієм».

Сергій Наєв
командувач Об’єднаного оперативного 

штабу Збройних сил України

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Стараннями КМДА, яка 
ухвалила відповідне рішен-
ня, проїзд у наземному гро-
мадському транспорті та 
метрополітені у Києві з 14 
липня суттєво здорожчав. 
«Прокататися» тепер мож-
на за 8 гривень. Купуючи 
проїзний, якщо треба, тро-
хи зекономите. 
 Ціни у столичному мет-
рополітені стрибнули з 5 до 
8 гривень за одну поїздку. 
«Биті» попередніми недав-
німи подорожчаннями ки-
яни «забивали» свої проїз-
ні по повній — викуповува-
ли максимально дозволені 
100 поїздок (по 4,50 грн. за 
одну), тож напередодні дня 
«Х» до кас «підземки» годі 
було пробитися. 
 Адміністрація незадовго 
до здорожчання метрополі-
тену «співала пісні», що 

гроші від проїзду підуть на 
збільшення зарплат своїм 
працівникам, а також мо-
дернізацію рухомого складу 
та обладнання комунікацій. 
І заспокоїли, поінформував-
ши зі свого прес-центру, що 
до кінця липня всі придбані 
місячні проїзні квитки за-
лишаються дійсними; та-
кож до кінця поточного мі-
сяця можна буде використа-
ти синій жетон, обмінявши 
його без доплати. 
 «Один жетон обмінюєть-
ся у будь-якій касі, два і біль-
ше — у сервісних центрах 
на станціях «Майдан Неза-
лежності», «Дорогожичі», 
«Політехнічний інститут», 
«Дарниця» з 8-ї до 19-ї без 
вихідних. Із 1 вересня 2018 
року раніше придбані же-
тони (сині) обміну не підля-
гають і кошти за них не по-
вертають», — додали у прес-
службі метрополітену.

 За словами заступника 
голови Київської міської 
держадміністрації Дмит-
ра Давтяна, міська вла-
да встановила максималь-
но низьку вартість проїзду 
саме для киян, які корис-
туються транспортом пос-
тійно. Він також додав, 
що КМДА намагатиметься 
зберегти всі пільги на про-
їзд у громадському транс-
порті для пенсіонерів, ве-
теранів АТО, чорнобиль-
ців та інших категорій.
 Мало віриться, що 
подібні цінові «новації» 
не торкнуться й інших 
міст України. І можна не 
сумніватися, що невдов-
зі варто очікувати стрім-
ке зростання цін, адже 
ми подібні ситуації вже 
не раз проходили. Мовча-
тимемо — не за горами от-
римаємо нові «подарун-
ки» від влади. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Українська кіберполіція лише за 
перші шість місяців нинішнього року  
супроводжувала більше чотирьох ти-
сяч кримінальних правопорушень у 
сфері протидії кіберзлочинності, з 
них 2,3 тисячі — викрито протягом 
2018-го. 
 Цю інформацію озвучили під час 
наради керівництва Департаменту 
кіберполіції Національної поліції. 
За словами його начальника Сергія 
Демидюка, серед основних напрямів 
діяльності підрозділу слід назвати по-
зитивну роботу з протидії злочинам у 
сфері кібербезпеки, платіжних сис-
тем, електронної комерції та боротьбу 
зі злочинами у сфері поширення про-
типравного контенту. Водночас Сер-
гій  Демидюк каже про стрімке збіль-
шення кількості кримінальних пра-
вопорушень у сфері платіжних систем 
та кібербезпеки в літній період.
 Учасники наради проаналізува-

ли роботу підрозділу та визначили 
основні акценти в діяльності підроз-
ділу. Насамперед обговорювали про-
блемні питання, пов’язані з докумен-
туванням кваліфікованих злочинів, 
та виявлені недоліки.
 Крім того, під час зустрічі праців-
ники, які продемонстрували високі 
результати в протидії кіберзлочин-
ності, отримали нагороди від імені 
керівництва МВС та Української ан-
типіратської асоціації.
 Варто нагадати, що  на початку 
цього року кіберполіція затримала 
організатора міжнародної злочинної 
платформи, відомої як Avalanche. Су-
часного «Остапа Бендера» було взято 
під варту. Крім того, нещодавно пра-
цівники кіберполіції у партнерстві з 
CiscoTalos попередили поширення на 
території України шкідливого про-
грамного забезпечення VPNFilter. А 
наприкінці червня було припинено 
діяльність одного з найбільших он-
лайн-«кінотеатрів»  Оnlinefilm. ■

НА ФРОНТІ

Помста 
невідворотна 
Окупанти зазнають втрат, 
наражаючись на вогонь 
у відповідь 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ситуація в районі проведення операції 
Об’єднаних сил, як і в попередні дні, залиша-
лася контрольованою. Ворог 29 разів відкри-
вав вогонь по позиціях українських захисни-
ків, у тому числі один раз — із забороненого 
Мінськими домовленостями озброєння.
 Російські окупаційні війська проявля-
ли активність по всій лінії зіткнення і вели 
вогонь по захисниках Кримського, Ново-
луганського, Світлодарська, Зайцевого, 
Майорська, Пісків, Тарамчука, Авдіївки, Во-
дяного, Пищевика, Широкиного та Талаків-
ки, а в районі Гнутового ворог застосував 82-
мiлiметровий міномет. Своїми агресивними 
діями противник намагався змусити війсь-
ковослужбовців Об’єднаних сил відкрити во-
гонь у відповідь.
 Унаслідок ворожого вогню позавчора 
було поранено одного з наших військово-
службовців. За даними розвідки, одного оку-
панта знищено, а ще одного — поранено.
 Додамо, що напередодні вихідних коман-
дувач Об’єднаних сил Сергій Наєв висловив 
припущення, що наразі існують чималі шан-
си, що війна на Донбасі може закінчитися 
швидко. 
 «Вважаю, є чималі шанси, що війна може 
закінчитися швидко. Російському президен-
ту Володимиру Путіну широкомасштабна 
війна не вигідна, адже його мета — залишити 
Україну у сфері свого впливу. Йому вигідно 
шантажувати Україну за придністровським 
сценарієм. Саме для цього він і розпочав кон-
флікт на сході. Але сам Путін не усвідомлює, 
якої катастрофічної помилки припустився: 
власними руками цілу націю зробив своїми 
лютими ворогами, ворогами російської де-
ржави. Український народ, пам’ятаючи, які 
жертви принесла йому ця війна, ніколи не 
пробачить цього і буде мститися. Путін ми-
моволі згуртував і загартував українську на-
цію», — зазначив Сергій Наєв. ■

■Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Цим фактом обурив-
ся Олег Ляшко. Політик 
дорікнув і країнам ЄС, і 
українській владі, зокрема  
антикорупційним органам, 
які допускають порушен-
ня мораторію на вивіз лісу-
кругляка, запровадженого 
в інтересах вітчизняних де-
ревообробників за ініціати-
ви Радикальної партії.
 За словами політика, 
замість того, щоб допома-
гати українцям боротися з 
контрабандою лісу — в ЄС 
її покривають. На підтвер-
дження своїх слів лідер Ра-
дикальної партії навів ре-
зультати розслідування єв-
ропейських експертів, які 
встановили, що під вигля-
дом дров з України виво-
зяться мільйони тонн не-
обробленої деревини, які 
потім використовують для 
виготовлення меблів, котрі 
продаватимуть українцям 
втридорога. Ляшко пропо-
нує — всім, хто хоче наш 
ліс, привозити в Україну 
обладнання, будувати заво-
ди і давати роботу україн-
цям.
 «Де СБУ, де НАБУ, мит-
ники, де всі інші? Чому ви 
закриваєте на це очі? Ду-
маю, що відповідь очевид-
на — тому що кришують. 
А Євросоюз, наші хвальоні 
партнери, чому ви мовчи-
те? Тому що гроші не пах-
нуть. Спочатку вони хоті-
ли добитися скасування 
мораторію, а коли побачи-
ли, що не виходить, — ви-
рішили закрити очі на це. 
І вони нас учать боротьбі 
з корупцією? Ви самі для 
початку боріться з коруп-
цією, щоб ваші фірми-ви-
робники не використову-
вали контрабандний, не-
законний ліс», — обурив-
ся лідер РПЛ.
 Більше того, за інформа-
цією політика, його закон 
про криміналізацію кон-
трабанди лісу Президент 

збирається ветувати, бо 
влада також «в долі». Аби 
покласти край вивезенню 
кругляка з України, Олег 
Ляшко доручив своєму за-
ступнику Віктору Галасю-
ку зустрітися з керівником 
ДФС Мирославом Прода-
ном, зібрати нараду, узго-
дити план дій і зобов’язати 
митників перевіряти ко-
жен вагон, який виходить 
з України. 
 «До мене доходять чут-
ки, що хочуть заветувати 
наш закон. Ми там пропо-
нуємо 12 років тюрми за 

контрабанду лісу. Україн-
ці повинні знати: ті, хто 
хочуть заветувати наш за-
кон, — кришують контра-
банду. Тому що будь-яка 
нормальна людина повин-
на боротися за те, щоб ліс 
не вивозили. Не вирубува-
ли по-варварськи, не поз-
бавляли українців пра-
ва бачити цей ліс, гуляти 
в лісі, і українських ви-
робників переробляти цей 
ліс», — зазначив Ляшко.
 І додав: заради того, 
щоб діти бачили ліс не 
лише зі сторінок підручни-

ка, а їхні батьки мали ро-
боту — готовий на все. 
 Ще один важливий мо-
мент — запровадження де-
ржавних програм з віднов-
лення зелених насаджень. 
На переконання Олега 
Ляшка, не лише деревооб-
робники мають ставитися 
відповідально до природ-
них багатств — держава 
також повинна займатися 
вирішенням цієї пробле-
ми. Ляшко пропонує дія-
ти за простим принципом: 
вирубав дерево — посади 
нове. ■

ТАРИФИ

«Кататися» за 8 гривень
Суттєве подорожчання проїзду в транспорті у Києві

■ ОВВА!

Кіна не буде
Кількість правопорушень у сфері платіжних систем 
зросла

■

Олег Ляшко хоче, щоб український ліс служив українцям.❙

ПИТАННЯ РУБА

Ліс — не голка!
Європейці роблять вигляд, що не помічають мільйони тонн 
контрабанди українського лісу

■
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Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 У Маріїнському духовному центрі За-
рваниці — одній iз найбільших християнсь-
ких святинь Української греко-католицької 
церкви — відбулася Загальнонаціональна 
проща до чудотворної ікони Матері Божої, 
приурочена 1030-літтю Хрещення Русі-Ук-
раїни і молитві за мир в Україні. Незважа-
ючи на негоду, вона була однією з найма-
совіших за останні роки — за приблизни-
ми підрахунками, на неї прибуло близько 
100 тисяч прочан не лише з різних регіонів 
України, а й iз-за кордону. Найчисельніша 
група паломників (понад 1000) вирушила 
до святого місця пішки від тернопільського 
Архiкатедрального собору Непорочного За-
чаття Пресвятої Богородиці. За два дні вони 
подолали шлях довжиною 54 кілометри (до 
слова, численні групи прочан iз навколиш-
ніх областей провели в дорозі п’ять днів). У 
дорозі люди молилися, співали християнсь-
кі пісні, сповідалися священикам, які йшли 
разом iз вірянами. А оргкомітет прощі забез-
печив харчування, нічліг та супровід машин 
швидкої допомоги й поліції. 
 Головне дійство прощі, Архiєрейську 
літургію, очолив глава УГКЦ Блаженні-
ший Святослав. У своєму зверненні до про-
чан він, зокрема, згадав і про політв’язнів. 
«Молимося за них! А також за мільйони 
синів і дочок, які змушені сьогодні виїж-
джати за кордон, щоб прогодувати свої ро-
дини. Молимося за наші родини. Молимо-
ся за Донбас. За наших воїнів-героїв та за 
те, щоб настав мир в Україні», — закли-
кав глава УГКЦ. Про мир говорив у своє-
му зверненні і особливий гість цьогоріч-
ної прощі — представник Папи Римського 
Франциска архiєпископ Гуалтьєро Бассет-
ті. «Святійший Отець нам неодноразово на-
гадував про те, що мир є найвищим благом 
для всіх народів. Мир є найвищим благом 
особливо для українського народу, який 
уже роки терпить від меча війни, що при-

носить смерть руйнування та страждання, 
як я міг пересвідчитися вчора в гарнізон-
ному храмі міста Львова, дивлячись на фо-
тографії численних молодих людей, які за-
гнули на війні. Тож молімося, аби зброя на-
решті замовкла на цій улюбленій українсь-
кій землі та в інших частинах світу». 
 Почесним гостем цьогорічної прощі у За-
рваниці був також Президент України Пет-
ро Порошенко, який прибув туди гелікоп-
тером. Високо оцінивши у своєму виступі 
роль УГКЦ для здобуття та розбудови ук-
раїнської державності, він зупинився і на 
питанні необхідності автокефалії для ук-
раїнської православної церкви. «Це питан-
ня нашої незалежності, — зазначив він. — 

Сама логіка історичного процесу і розвитку 
української державності підводить до не-
обхідності створення Єдиної помісної пра-
вославної церкви України. Автокефалія — 
один зі стовпів Української держави, ук-
раїнської нації, української національної 
безпеки й усієї світової геополітики. Тому 
Москва та її п’ята колона всередині Украї-
ни чинять такий шалений опір». Відтак він 
висловив упевненість, що необхідний томос 
буде надано, бо «не можна зупинити ідею, 
час якої настав». 
 Одним із найбільш вражаючих моментів 
прощі став багатотисячний нічний похід па-
ломників зі свічками, під час якого вони мо-
лилися за мир. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У румунському місті Клуж-Напока за-
вершилася 59-та Міжнародна математич-
на олімпіада, на якій команда українсь-
ких школярів посіла 4-те місце після 
США, Росії та Китаю. Але оскільки цьо-
го року за першість боролися представни-
ки більш ніж 100 країн світу, результат 
виявився досить ваговим. 
 Це вже 26-й виступ команди з Украї-
ни на цих змаганнях, уточнили в Мініс-
терстві освіти. Попередні роки наша ко-
манда жодного разу не піднімалася вище 
6-го місця.
 Дві золоті та одна срібла медалі на 
олімпіаді дісталися Роману Сарапіну, 
Нью Нгок Тхай Шону та Аліні Гарбузовій 
— вихованцям Харківського фізико-мате-
матичного ліцею №27. Своє «золото» здо-
були також учні Харківського НВК №45 
Ілля Коваль та Київського ліцею №208 
Федір Юдін. Друге «срібло» дісталося уч-
неві Київського природо-наукового ліцею 
№145 Арсенію Ніколаєву. Саме їх особис-
тий внесок у загальний результат підняв 
команду в рейтинговому списку. 
 Загалом олімпіада проходить у два 
тури. На кожному з цих етапів стар-
шокласники вирішують по три задачі різ-
них напрямів — iз геометрії, теорії чисел, 
алгебри і комбінаторики. 
 Українські юні математики фактично 
на кожному з математичних змагань вигра-
вали знакові призи, завоювавши за всю іс-
торію участі в цій олімпіаді 141 медаль: 38 
золотих, 59 срібних і 44 бронзовi. ■

ЕКОЛОГІЯ

Таблиця Менделєєва у воді
У Кременчуцькому водосховищі концентрація марганцю 
перевищує норму в 15 разів

■

РЕЗОНАНС

Справа 
іУди
Жителі Харківщини 
продовжують 
відстоювати свої права 
вуличними акціями 
протесту
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Громада селища Есхар Чу-
гуївського району, що на Харків-
щині, й далі вимагає від правоохо-
ронців детального розслідування 
загибелі 23-річного активіста Ми-
кола Бичка, якого знайшли пові-
шеним у місцевому лісі у червні. 
 Версію про самогубство, на якій 
зупинилося слідство, земляки за-
гиблого категорично відкидають. 
На їхню думку, хлопець тривалий 
час боровся з промисловими ви-
кидами до річки Уди, тому його 
смерть могла бути вигідною тим, 
хто не хоче вирішувати цю пробле-
му. «Громада прийняла рішення 
поставити ультиматум керівниц-
тву чугуївського відділу поліції і 
дати тиждень на проведення усіх 
слідчих дій, — написав у соціаль-
них мережах адвокат Роман Лиха-
чов. — Минуло вже понад 40 днів 
після смерті хлопця, але, за слова-
ми його матері, з 9 червня слідство 
ніхто не проводить». 
 На знак протесту жителі сели-
ща вже втретє зібралися біля при-
міщення поліції й прикріпили до 
паркану будівлі плакати зі свої-
ми вимогами. Кажуть, якщо й піс-
ля цього слідчі дії не будуть понов-
лені, поїдуть страйкувати до Хар-
кова. 
 А жителі міста Мерефа того 
ж дня перекрили трасу Харків — 
Дніпро — Сімферополь, аби при-
вернути увагу обласної влади до 
стану їхніх доріг. Вони неоднора-
зово зверталися з аналогічним про-
ханням до різних інстанцій, але, 
оскільки не отримали чіткої від-
повіді, попросили захисту в «На-
ціонального корпусу». Ця  громад-
ська організація вже не раз допо-
магала регіональним  громадам об-
ласті відстояти власні права, тому 
поява на місці події її активістів за-
вжди викликає певний суспільний 
резонанс. «Влада знала, що буде 
проведена акція, — повідомив 
член «НК», депутат Мерефської 
міськради Артем Попов. — Тому 
сюди вночі прислали техніку й по-
чали зрізати асфальт. Але, оскіль-
ки жодних документів про під-
твердження початку ремонтних 
робіт бригада при собі не мала, ми 
вирішили продовжити акцію про-
тесту». Її результатом стало звер-
нення місцевих жителів до облав-
тодору з вимогою забезпечити ре-
конструкцію шляхів законним 
чином. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Біля Черкас, у Кременчуць-
кому водосховищі, концентра-
ція марганцю перевищує норму 
в 15 разів. 
 Як повідомив «УМ» керів-
ник Черкаського обласного 
гідрометцентру Віталій Пост-
ригань, результати моніторин-
гу якості поверхневої води Кре-
менчуцького водосховища, про-
ведені лабораторією гідромете-
ослужби з квітня по червень 
цього року, зафіксували високі 
показники марганцю.

 «Концентрація марганцю 
перевищувала гранично допус-
тимі норми у 15 разів. Також, 
окрім марганцю, вода забруд-
нена вище допустимих норм 

міддю, хромом та фенолами у 6 
разів, цинком — у 8 разів», — 
зазначає Віталій Постригань.
 За його словами, окрім цьо-
го, через інтенсивне розмножен-

ня водоростей вода в окремих 
місцях набула зеленого кольо-
ру і стала непридатною для ку-
пання відпочивальникiв. Адже 
синьо-зелені водорості виділя-

ють токсини, небезпечні для 
здоров’я людини, особливо ді-
тей. Можуть розвиватись алер-
гія та кон’юнктивіт.
 Віталій Постригань пояс-
нює, що причиною забруднен-
ня поверхневої води у Дніпрі на 
території Черкаської області є 
промислові та комунальні ски-
ди в річку. А результатом цього 
стало раннє інтенсивне розмно-
ження синьо-зелених водорос-
тей і, відповідно, погіршення 
якості природної води, в окре-
мих місцях не придатної навіть 
для купання. ■

Команда сильних українських математиків.
Фото з сайта МОНУ.

❙
❙

НАШІ

Підкорювачі алгоритмів
Шестеро українських старшокласників здобули 
4 золоті та 2 срібні медалі на Міжнародній математичній 
олімпіаді

■

Під час прощі у Зарваниці.
Фото Департаменту інформації УГКЦ.

❙
❙

ДУХОВНЕ

Допоможи, Богородице!
Близько 100 тисяч паломників молилися за мир в Україні

■
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Юлія ЗАБЄЛІНА

Політичне протистояння між 
Президентом Петром Порошен-
ком і Прем’єр-міністром Во-
лодимиром Гройсманом стало 
виходити в публічну площину. 
Обшуки і затримання у близь-
ких до Гройсмана людей і полі-
тичні випади у відповідь з боку 
оточення Прем’єра свідчать про 
вкрай напружені відносини між 
керівниками виконавчої гілки 
влади. Конфлікт має глибоке 
коріння: глава держави давно 
хоче, щоб Прем’єр підтримав 
його наступне президентство, 
а також прислухався до нього 
по роботі уряду. І, звичайно, 
щоб Гройсман усе-таки очолив 
президентську партію. Глава 
Кабміну, навпаки, хоче дис-
танціюватися від Президента і 
будувати свою самостійну полі-
тичну кар’єру з новими парт-
нерами — політиками з партії 
«Народний фронт». Чим може 
закінчитися ця боротьба — в 
матеріалі «Апострофа».
 
 Верховна Рада розійшла-
ся до осені. Показово, що на за-
криття сесії прийшов Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман, 
який усіляко демонструє теп-
лі стосунки з главою парламен-
ту Андрієм Парубієм. Показо-
ва риторика спікера ВР: спо-
чатку він подякував Президен-
ту Петру Порошенку за плідну 
співпрацю, після чого висловив 
вдячність Прем’єр-міністру Во-
лодимиру Гройсману і всьому 
уряду за «унікальну співпра-
цю». Звичайно, може здати-
ся, що між словами «плідна» і 
«унікальна» різниці практично 
немає, але в українській політи-
ці використання езопової мови 
— один із засобів передачі сиг-
налів...
 На цьому тлі відносини Пре-
зидента і Прем’єра, які остан-
нім часом і так були непрости-
ми, все більше заходять у глу-
хий кут. Сам Прем’єр-міністр 
публічно заявляв про те, що на 
нього і його оточення «будуть 
відбуватися нападки». Новий 
виток боротьби розгорівся ми-
нулого тижня, коли Служба 

безпеки України провела обшук 
у голови управління Держав-
ної фіскальної служби у Він-
ницькій області Руслана Осмо-
ловського — людини, близької 
до Володимира Гройсмана. Піз-
ніше в ЗМІ з’являлася інформа-
ція про підготовку затриман-
ня в. о. голови ДФС Мирослава 
Продана. У п’ятницю працівни-
ки прокуратури спільно з СБУ 
взяли на вимаганні 0,5 млн. 
грн. керівника одного з підроз-
ділів ДФС у Вінницькій облас-
ті. Співрозмовник «Апострофа» 
в прем’єрському оточенні ствер-
джує, що таким чином був пере-
даний «привіт» Гройсману від 
Президента.
 По-перше, Прем’єру хочуть 
дати зрозуміти, що не хочуть 
втрачати контроль над митни-
цею. Не так давно Прем’єр ого-
лосив, що почав велику бороть-
бу з корупційними схемами на 
митниці. «Ми сформували план 
дій iз боротьби з контрабандою. 
Є десятки мільярдів гривень, 
які «схемники» виводять за 
межі українського бюджету. Я 
цього терпіти не буду», — заяв-
ляв Прем’єр ще наприкінці чер-
вня.
 За його словами, провідна 
роль у питанні боротьби з конт-
рабандою має лежати на Мініс-
терстві внутрішніх справ, На-
ціональній поліції і ДФС. Тому 
боротьба плавно перемістила-
ся в площину Гройсман—МВС 
і Порошенко—СБУ, адже саме 
останніх, а саме відоме управ-
ління «К» під керівництвом 
Павла Демчини, найчастіше 
називають у політикумі основ-
ними вигодонабувачами від 
контрабанд них схем на мит-

ниці. До речі, саме управління 
«К» і проводило обшук у вінни-
цькій ДФС.
 Передали Гройсману мину-
лого тижня ще один «привіт». 
Починаючи з середи, під стіна-
ми Кабміну та ВРУ мітингували 
«євробляхери» — власники ма-
шин на іноземних номерах, які 
вимагали скасування постано-
ви Кабміну №479, що дозволи-
ло б знизити ціну на розмитнен-
ня авто з іноземними номерами. 
Проте в самому Кабміні такі 
дії протестувальників назива-
ли несамостійними. «За всіма 
цими протестами стоять гро-
ші Кононенка і Грановського 
(нардепи, близькі до Президен-
та, — «Апостроф»). Це ще один 
привіт Гройсману», — розпові-
ло «Апострофу» одне з джерел в 
оточенні Прем’єр-міністра.
 Такі ситуації добре ілюст-
рують активну фазу затяжного 
конфлікту між Прем’єром і Пре-
зидентом. Однак співрозмовни-
ки «Апострофа» як у президент-
ському, так і в прем’єрському 
таборах розповідають, що при-
чина розбіжностей набагато 
глибша. По-перше, Президенту 
не подобається явне зближення 
Гройсмана з деякими «фрон-
товиками», зокрема Арсенієм 
Яценюком, Арсеном Аваковим 
і згаданим вище Андрієм Па-
рубієм, з якими Прем’єр нерід-
ко координує свої дії.
 «По-друге, Президент хоче, 
щоб Гройсман його підтримав 
на президентських виборах, 
вийшов і сказав: це — наш єди-
ний кандидат, а той не хоче. 
Крім того, Гройсман розвинув 
зараз бурхливу діяльність у 
Вінниці, а це один із ключових 

регіонів для Президента, і його 
така активність дратує», — ко-
ментує «Апострофу» співроз-
мовник з оточення Прем’єра.
 В адміністрації Президен-
та також підтверджують: при-
чина конфлікту багато в чому 
криється в показовій самостій-
ності глави уряду. «Гройсман 
відчув, що може бути самостій-
ним ще з того моменту, як пі-
шов на з’їзд «Народного фрон-
ту». Потім він домовився з низ-
кою олігархів. На їхніх каналах 
йде тiльки позитив про Гройс-
мана і його боротьбу з контра-
бандою. Його найближча мета 
— фракція в парламенті, а вже 
після і президентство», — вва-
жають в АП.
 Утiм Гройсман не сидить 
склавши руки. В АП стверджу-
ють, що на позаминулому тижні 
після чергового провального го-
лосування за новий склад Цент-
ральної виборчої комісії і демар-
шу БПП, що був далі, Гройсман 
зіграв свою роль у скандально-
му голосуванні умовно новою 
коаліцією. Нібито секретаріат 
Кабміну розіслав повідомлен-
ня низці депутатів — прийти до 
зали, щоб показати «дієздатний 
парламент». В АП це розцінили 
як удар у спину главі держави.
 «У Гройсмана немає ро-
зуміння своїх реальних шансів. 
У нього інфантильність. Це 
все одно, що говорити про кон-

флікт батька і сина. Це не оз-
начає, що Президент сприй-
має його як сина, але масшта-
би — неспiвмірні. Гройсман 
хоче побудови своєї політичної 
кар’єри, ось і вся причина», — 
говорить «Апострофу» один iз 
найближчих соратників Пре-
зидента.
 Однак на публіку в прези-
дентському таборі зберігають 
спокій. «Ми єдині і монолітні 
як ніколи. Ніякої боротьби між 
Президентом і Прем’єром не-
має», — прокоментував «Апос-
трофу» заступник голови фрак-
ції БПП нардеп Сергій Березен-
ко.
 Чим закінчиться конфлікт 
двох амбітних політиків, поки 
рано пророкувати, однак в 
обох таборах впевнені, що, так 
чи інакше, але сторони домо-
вляться.
 «Війна тривати довго не 
буде, вони все-таки сядуть за 
стіл переговорів. Але питан-
ня — в якій конфігурації, хто 
на якій позиції буде представ-
лений. Це буде ясно пізніше», 
— майже в один голос говорять 
співрозмовники «Апострофа», 
акцентуючи увагу на тому, що 
найважливішим нюансом май-
бутніх переговорів стануть ви-
бори й гроші, які на них пот-
рібні. А останнє якраз у руках 
Каб міну під проводом Володи-
мира Гройсмана. ■

Інна СТЕПАНЧУК  

 У свій останній робочий день 
перед канікулами народні депу-
тати таки підтримали в першо-
му читанні два законопроекти 
про розмитнення автомобілів 
на єврономерах, так званих «єв-
роблях». Ідеться про законопро-
екти  №8487 і №8488. Перший 
із законопроектів передбачає 
зниження вартості розмитнен-
ня автівок на європейських но-
мерах. Другий вносить зміни до 
Митного кодексу та деяких за-
конодавчих актів щодо ввезен-
ня транспортних засобів на те-
риторію України. 
 Обидва законопроекти до-
працьовуватимуть уже восени, 
коли ВР повернеться до робо-
ти. 
 Нагадаємо, що з середи 
центр столиці заблокували 
сот ні власників авто на «євро-
бляхах».  Народний депутат 
Сергій Шахов — єдиний із нар-
депів, хто вийшов до мітин-

гарів. У четвер він поспілкував-
ся з активістами, вислухав їх, а 
потім пообіцяв проконтролюва-
ти розгляд парламентом питан-
ня авто на єврономерах. «Учора 
вийшов до учасників акції, що 
відстоюють права українців їз-
дити на нормальних авто і пла-
тити за них ринкову ціну, — на-
писав пізніше народний депутат 
на своїй сторінці у «Фейсбуці». 
— Повністю підтримую хлоп-
ців, адже не розумію, за що Каб-
мін кожного разу здирає з лю-
дини вартість іще однієї автів-
ки. За відсутність альтернатив 
українського виробництва?! За 
жахливі дороги, на яких ями, 
як могили?!»  
 Питання з автомобілями на 
єврономерах дійсно зай шло в 
глухий кут: власникам таких 
авто загрожували величезні 
штрафи чи й навіть конфіскація 
нерозмитненої машини, водно-
час плата за легалізацію авто для 
багатьох автомобілістів є прос-
то непідйомною, бо часто сягає 

вартості самої автівки. Оскіль-
ки власники автоблях погрожу-
вали блокувати не тільки центр 
столиці, а й під’їзди до аеропор-
тів, вибору в депутатів не було — 
вони мусили розглянути законо-
проекти, на які чекали люди під 
стінами парламенту.  

 «І ось у п’ятницю, коли за-
звичай Рада наполовину пуста, 
ми знайшли більшість голосів 
для того, аби захистити інтере-
си пересічних громадян. Упев-
нений, що мажоритарники — 
це і є справжня сила українсь-
кого парламенту, а «Наш Край» 

іще не раз покаже владі, як тре-
ба працювати!» — поділився в 
соцмережі Сергій Шахов. Він 
додав, що цього дня вдалося 
отримати подвійну перемогу. 
Адже було не тільки ухвалено 
закони, яких вимагали власни-
ки автомобілів на європейських 
номерах, а й захищено інтере-
си шахтарів, які прибули в сто-
лицю шукати справедливості. 
«Шахтарям на зарплати виділе-
но 1,4 мільярда гривень. Після 
цілої ночі, проведеної під вікна-
ми Міністерства енергетики та 
конфлікту з Насаликом (мініст-
ром енергетики. — Авт.),  який 
не хотів пускати до себе народ-
ного депутата і представників 
профспілок гірників, ми все-
таки перемогли», — зазначає 
Сергій Шахов. Нагадаємо, на-
передодні він приніс у Верхов-
ну Раду відбійний молоток. 
«Якщо ми зараз не виплатимо 
зарплати шахтарям, вони при-
йдуть до Верховної Ради з від-
бійними молоками і рознесуть 
весь парламент», — пояснив він 
журналістам. «Міністр енерге-
тики Ігор Насалик ще рік тому 
обіцяв, що зарплати будуть 
виплачені, але цього не стало-
ся. Шахтерські сім’ї голодують. 
Шахтарям треба купити дітям 
на 1 вересня підручники, оздо-
ровити, але вони не можуть цьо-
го зробити», — сказав Шахов і 
закликав усіх підтримати вимо-
ги гірників. ■

Петро Порошенко і Володимир Гройсман.
Фото з сайта apostrophe.ua.

❙
❙

МАЛЕНЬКА ПЕРЕМОГА

«Не розумію, за що Кабмін здирає 
з людини вартість іще однієї автівки»
Парламент пішов назустріч «євробляхерам»

■

НА ПЕЧЕРСЬКИХ ПАГОРБАХ

Порошенко і Гройсман
обмінялися ударами
Протистояння Президента і Прем’єра 
вийшло в публічну площину

■

Сергій Шахов із протестувальниками під Верховною Радою.❙
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На зустріч президентів США Дональда 
Трампа та РФ Володимира Путіна очі-
кували давно. Спершу ходили чутки, що 
політики зустрінуться у Відні, однак піз-
ніше з’явилася офіційна інформація, що 
зустріч відбудеться в Гельсінкі 16 липня. 
Хоча Путін і Трамп зустрічалися раніше, 
це їхнє перше повноцінне «побачення» 
після інавгурації Трампа на посаду пре-
зидента Сполучених Штатів на початку 
2017 року. 
У Білому домі запланували півтораго-
динну зустріч у форматі тет-а-тет між 
президентами Трампом та Путіним, яка 
мала розпочатися о 13:20 у Президент-
ському палаці в Гельсінкі (за місцевим 
часом, який збігається з київським). 
Потім — початок переговорів у розши-
реному форматі американської та росій-
ської делегацій. Обговорення тривало й 
під час робочого обіду. О 16:50 Трамп і 
Путін мали провести спільну прес-кон-
ференцію. Про це йшло ся в офіційному 
графіку Трампа на 16 липня. На момент 
верстки номера лише повідомлялося, що 
політики таки зустрілися, хоч Путін тро-
хи й запізнився на зустріч: Трамп ледь 
потис протягнуту Путіним руку і при ць-
ому мав суворий вираз обличчя.

«На порядку денному питання Криму 
бути не може»
 З боку Кремля не надходило розло-
гих коментарів про характер та теми пе-
реговорів. Путін не схильний заздале-
гідь розкривати свої карти. Він звик дія-
ти хитро та підступно, коригуючи свої 
дії згідно з поведінкою співрозмовника. 
У Кремлі вже визначили межі, в яких 
може вестись дискусія. «На порядку де-
нному такого питання, як Крим, бути не 
може і не буде ніколи, оскільки Крим є 
невід’ємною частиною Росії. Всі інші пи-
тання — це питання консенсусу», — за-
явив у Москві прес-секретар російсько-
го президента Дмитро Пєсков. Тож мова 
про Україну була, тільки без України.
 Трамп за характером належить до ти-
пажу самозакоханого тирана. Зустріч із 
Путіним для Трампа, як і попередня зус-
тріч із Кім Чен Ином, — це спосіб показа-
ти, що йому переговори даються успіш-
ніше, ніж іншим. Таку думку висловив 
в інтерв’ю «Радіо Свобода» директор Єв-
ропейського центру Карнеґі та колишній 
представник Словаччини в НАТО Томаш 
Валашек. «Це може бути зустріч, яка за-
вершиться розмитим комюніке чи прес-
конференцією, де заявлять про великий 
прогрес, якого вони досягли і який піз-
ніше може мати — а може і не мати — 
конкретні дії з боку урядів. Але можна з 
упевненістю припустити, що метою зус-
трічі з президентом Путіним буде довес-
ти світові, що я, президент Трамп, досяг 
успіху там, де інші спробували, але про-
валилися. Але мені вдалося налагоди-
ти співпрацю щодо Сирії, України та у 
врегулюванні інших питань», — міркує 
Валашек. Водночас Пол Ґобл, експерт із 

питань Євразії і колишній посадовець 
Державного департаменту США і ЦРУ, 
побоюється, що навіть неформальні вис-
лови Трампа, хибно проінтерпретовані 
російською стороною, можуть призвес-
ти до руйнівних наслідків.
 Трамп з любов’ю та заздрістю ста-
виться до інших тиранів, як то глав Росії 
та Китаю, які не обмежені у своїх діях 
міцними демократичними інституція-
ми, як то Конгрес, незалежне судочинс-
тво, незалежні ЗМІ, незалежні розвіду-
вальні органи та незалежна громадська 
думка. Трамп у своїй думках і діях хит-
кий: може зранку говорити одне, а над-
вечір — інше. У нього є лише одна кон-
станта — ненависть до попередньої де-
мократичної адміністрації президента 
Барака Обами. Трамп і Путін — близькі 
за духом. Обидва вважають себе «силь-
ними особистостями» у світі, в якому па-
нує хаос. Обидва переконані, що очолю-
вані ними країни є світовими суперде-
ржавами. Путін уже давно подає себе як 

провідник усіх тих політичних сил, які є 
вкрай не ліберальними. Трампу ж подо-
бається його роль руйнівника тих лібе-
ральних інституцій, які привнесли по-
рядок у світ на зламі епох у 1945 та 1990 
роках.

«Наші відносини з Росією ніколи 
не були гіршими, ніж зараз»
 Ще одна риса Трампа — балакучість. 
Він коментує все. Тож висловлювань 
Трампа щодо його майбутньої зустрічі 
з Путіним було безліч. І часто таких, 
які суперечать одне одному. Європей-
ські високопосадовці гостро відреагува-
ли на заяву президента США, який на-
звав Європейський Союз одним із воро-
гів Сполучених Штатів. Чи це не уклін 
у бік Путіна? Зокрема, віце-президент 
Європейської комісії Франс Тіммер-
манс пізно ввечері 15 липня написав у 
«Твіттері», що «називання найкращих 
друзів ворогами лише робить щасливи-
ми справжніх ворогів». Водночас пре-

зидент Європейської ради Дональд Туск 
написав у «Твіттері», що «Америка і ЄС 
є найкращими друзями. А той, хто гово-
рить, що ми вороги, поширює фейки».
 Кілька днів тому на саміті НАТО в 
Брюсселі під час підсумкового виступу 
на цьому заході Дональд Трамп ще раз 
підтвердив, що говоритиме про Украї-
ну з Володимиром Путіним, і зазначив, 
що анексія Криму його не влаштовує. 
Президент України Петро Порошен-
ко на тому ж саміті висловив своє задо-
волення тим, що зміг поспілкуватись 
із Трампом напередодні його візиту до 
Гельсінкі. Однак якихось очікувань від 
самої зустрічі Трампа з Путіним, за сло-
вами українського президента, в нього 
немає.
 Сам Дональд Трамп напередодні 
також заявив, що не має завищених 
очікувань від цієї зустрічі. Водночас 
казав, що хоче обговорити з Путіним 
ймовірне російське втручання у ви-
бори президента США, на яких здо-
був перемогу, а також Сирію та Ук-
раїну.
 Президент США Дональд Трамп 
перед зустріччю з Путіним написав 
у «Твіттері», що відносини Сполуче-
них Штатів і Росії «ніколи не були гір-
шими», ніж зараз. «Наші відносини з 
Росією ніколи не були гіршими завдя-
ки багатьом рокам дурості США і зараз 
— через влаштоване полювання на відь-
ом», — написав президент США, маю-
чи на увазі розслідування спеціально-
го прокурора Роберта Мюллера щодо 
російського втручання в американські 
вибори 2016 року.
 Раніше радник президента США з 
національної безпеки Джон Болтон за-
являв, що майбутня зустріч Трампа та 
Путіна може покращити відносини між 
двома державами, а однією з тем на зус-
трічі може стати можливе повернення 
Росії до «Великої вісімки».
 Трамп і Путін неодноразово заявля-
ли, що симпатизують один одному, поп-
ри всю протилежність інтересів. Це не 
обіцяє для зустрічі в Гельсінкі нічого 
доброго: аж надто різняться очікуван-
ня сторін. Американський лідер укотре 
хоче домогтися медійного ефекту, розра-
ховуючи на те, що зустріч перетворить-
ся на шоу на великій сцені, з апломбом і 
поплескуванням по плечу. Трамп знову 
хоче вразити світ. Свої політичні цілі — 
якщо вони у нього є — глава Білого дому 
приховує. Трамп — подарунок долі для 
Кремля.
 У російського президента, навпаки, 
великий порядок денний. Він хоче отри-
мати карт-бланш у війні в Сирії, свобо-
ду дій в Україні, яку Путін вважає зо-
ною впливу Росії. Нарешті, він вима-
гає, щоб Захід визнав, що захоплення 
Росією українського півострова Крим 
чотири роки тому було не анексією, а 
«возз’єднанням». ЄС і США відреагу-
вали на анексію Криму санкціями щодо 
Москви, і Путін намагається домогтися 
їх скасування. ■

Інф. «УМ»

 У день народження ук-
раїнського політв’язня, режи-
сера Олега Сенцова, українська 
громада Кракова та небайдужі 
поляки вийшли на головну пло-
щу цього міста, щоб висловити 
свою підтримку українським 
політв’язням Кремля. До акції 
долучився генеральний консул 
та інші співробітники Генкон-
сульства України в Кракові. 
 «Важливість такої акції пе-
редусім полягає у вияві солідар-
ності, згуртованості, силі опо-
ру та небайдужості до незакон-
но ув’язнених людей та взагалі 

українського питання, — каже 
організатор акції Оксана Груба. 
— Включеність громадськості у 
процес визволення політв’язнів 
— надважлива. Доля українсь-
ких політв’язнів — у наших 
руках, тож треба діяти рішуче 
і результат буде. Дуже тішить, 
що українська громада у світі 
така активна і що громадяни 
інших держав теж долучають-
ся до ініціатив».
 Учасники акції звертали-
ся до владних структур із про-
ханням зробити все можливе 
для звільнення всіх українсь-
ких політв’язнів Росії. «Ми, 
учасники глобальної акції 

#SaveOlegSentsov, просимо де-
ржавних лідерів Польщі звер-
нутися до Російської Федерації 
з вимогою звільнити Олега Сен-
цова та всіх людей, позбавлених 

волі за політичними мотивами 
в Росії та окупованому Кри-
му, а також військовополоне-
них та цивільних заручників в 
окупованому Донбасі. Порушу-

вати питання стану прав люди-
ни і політв’язнів у Росії та оку-
пованому Криму, а також прак-
тики викрадення, катування та 
незаконного утримання людей 
на окупованому Донбасі, під час 
усіх заходів за участі офіційних 
представників Російської Феде-
рації», — наголосили учасники 
на акції.
 «Я вирішила взяти участь 
у цій акції, оскільки в Кракові 
вона відбувається вже не впер-
ше і це висловлення моєї позиції 
та підтримки, — каже учасни-
ця акції Христина Потапенко. 
— На мою думку, дуже важли-
во показувати громадянський 
спротив і те, що боротьба три-
ває і вона не завершиться од-
нією акцією». 
 Тим часом у Гельсінкі, де 
зустрічалися російський та аме-
риканський президенти 16 лип-
ня, учасники мітингу проти са-
міту Росія—США також висло-
вили підтримку Олегу Сенцову. 
Невже Путін, знову вдасть, що 
не почув? ■

КОНТАКТИ

Великі очікування на 
нульовий результат
У Гельсінкі відбулася зустріч президентів США та Росії

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Гельсінкі у неділю, 15 липня, протестуючи проти візи-
ту президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна, які мають зустріти-
ся у фінській столиці. Обом президентам демонстранти закидають порушення прав людини та утис-
ки свободи слова. Журналісти провідної газети Фінляндії «Гельсингін саномат» опублікували в не-
ділю відкритого листа президентам РФ та США, в якому, зокрема, висловили сподівання, що лідери 
двох країн не будуть вирішувати «європейські питання без участі самих європейців». Головна газета 
країни також розмістила в столиці 300 білбордів, в яких зокрема знадується, що Трамп назвав жур-
налістів «ворогами народу».

■

ПІДТРИМКА 

Свободу Сенцову
У Польщі вимагали звільнити українських 
політв’язнів Кремля

■

На думку європейців, Трамп і Путін — «обоє рябоє».❙

Підтримати українського режисера прийшли навіть діти. 
Фото Христини ПЛИСАК.

❙
❙
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Марина ЄВТУШОК
(«Апостроф»)

Видатна артистка театру та кіно Ада Ро-
говцева під час зустрічі з журналістами на 
Одеському міжнародному кінофестивалі, 
на якій був присутній «Апостроф», розпові-
ла про війну на Донбасі, розмову з Путіним, 
допомогу Олегу Сенцову, людяність та про 
роботу й сім’ю у своєму житті.

Про війну на Донбасі
 Я стояла на тому місці, де за півтори 
години двох хлопчиків дуже серйозно по-
ранили. На тому місці, у Водяному, я гра-
ла уривки з вистави й читала вірші. За-
раз від цього села вже нічого не лишило-
ся, тільки й чую про це в новинах. Тре-
ба їхати туди, цікавитися; треба, щоб 
тобі боліло так, як болить тому обпечено-
му від п’ят до голови хлопчику. Якби всі 
так залучалися до цієї біди, ми б її припи-
нили. На превеликий жаль, дуже багато 
байдужості. Є злі, дурні, агресивні, а є ще 
й байдужі. Якби мене запитали, що гірше 
— підлість чи байдужість, я б відповіла, 
що байдужість. Є гарні слова про те, що з 
мовчазної згоди байдужих здійснюються 
всі найстрашніші злочини.
 Чому я їжджу на передову? Бо вони 
кличуть, знають мене не перший рік. 
Уже не кажуть «була артистка», а гово-
рять «була Ада Миколаївна». Так скла-
лося, що я стала уособленням жінки, 
яка може приїхати, обняти й сказати 
дуже прості слова.
 Що це за слова? «Хлопчики, рід-
ні мої, золоті, ви розумніші, мудріші, 
кращі за нас, бо ми не знаємо того, що 
знаєте ви. Ми не складали по шматоч-
ку — руки-ноги-голова — свого товари-
ша, не стояли отак і не дивилися смер-
ті в очі один на один, коли секунда ви-
рішує, жити тобі чи ні. Ми дуже багато 
чого не знаємо: тієї несправедливості, 
коли не привезуть поїсти, ми не знаємо, 
як воно, коли пучечки пальців об’їдають 
миші». Треба, щоб хтось клопотався, і я 
роблю це у свій спосіб, кажу їм, що ви, 
кращі, повернетеся до нас, які не зна-
ють холоду, голоду, страху смерті й від-
чаю, коли ховаєш рідну, дорогу тобі лю-
дину. Вам треба буде пристосовуватися 
до нас. Оберіть таку позицію: не ми до 
вас (хоча ми зобов’язані тим, хто прий-
де), але ви будьте вищі й розумніші, зро-
зумійте тих, хто не розуміє.
 Одного разу на такій зустрічі бли-
зенько до передової хлопчики сказали 
мені: «Треба, щоб ви були міністром обо-
рони». Чому він так говорить? Бо треба 
розуміти, як живе кожна людина, ко-
жен солдат. Є такі хлопці в половині ба-
тальйонів, які кажуть: «В мене ніхто не 
загинув, бо я не пускаю туди необстріля-
них, тих, хто боїться». І такими мають 
бути всі люди в кожній професії, в кож-
ному дні свого життя. Але, на превели-
кий жаль, це винятки.
 Ми або налякані, або такі агресивні, 
що аж не бачимо нічого перед собою. У 
всьому, що стосується війни, — я баба, 
жінка. Я знаю тільки те, що цього не має 
бути, бо вмирають діти, а разом із ними 
— їхні батьки й матері. Не може жін-
ка пережити смерть свого сина — вона 
стає іншою, потойбічною, як це сталося 
зі мною, коли я поховала свого сина від 
страшної хвороби, від Чорнобиля. Мого 
щастя, мого життя, його сенсу й змісту не 
стало в 50 років. Якби не дочка й онуки, 
то я й не сиділа б перед вами, тому що із 
сином мама вмирає. Скільки таких мер-
твих матерів зараз у нас є? Про них тре-
ба дбати, а хто це робить? Іноді доброго 
слова не скажуть, не те, щоб заплатити 
якусь копійку, щоб вона купила квіти си-
нові на могилу. Це залежить від нас, лю-
дей, які живуть поруч із цією страшною 
бідою, війною. А ми всі живемо поруч із 
нею й робимо вигляд, що це не так.

Про людяність
 Для того, щоб бути сучасною люди-
ною, треба дуже багато цікавитися цим 
життям, бо воно різнобарвне. Я побува-
ла на фільмі, де хлопчик внутрішньо на-
родився дівчинкою. Стрічка розповідає 
про те, як він проходить цей шлях. І от 
виходить людина (молодша за мене, але 
стара) і страшенно лається: капіталізм, 
імперіалізм, «чорти що» каже. А мені 
цікаво, бо не можна обминати таку про-

блему й заплющувати очі. Якби ж люди 
розуміли одне одного чи хоча б намага-
лися це зробити, а не казали «а от я», «а 
от у мене»... Треба входити в ситуацію й 
проблеми іншої людини, намагатися її 
зрозуміти. Те ж саме стосується народів. 
Війни були, є і, на превеликий жаль, бу-
дуть у близькому майбутньому, ми бачи-
мо, як то там, то там назріває вибухова 
ситуація. Як її зупинити, як провести 
профілактику війни?..
 Я грала у виставі «Матінка Кураж», 
де жінка-маркітантка, щоб прогоду-
вати своїх дітей, їздить по війні й про-
дає амуніцію, харчі тощо. Вона зароб-
ляє на війні, а цього робити не можна. 
Усі її діти гинуть, вона ховає їх одного 
за іншим. Брехт написав це як засторо-
гу, але до цього не дослухаються ті люди, 
від яких залежить і війна, і мир.

Про обід із Путіним
 Я давно сказала Путіну все, що хоті-
ла. Колись давним-давно, за Кучми, 
вони приїхали в Україну з якимось візи-
том, і Путін каже (чому йому тільки це 
в голову прийшло), мовляв, тут є така-
то артистка і я сидітиму поруч із нею на 
обіді. Тож це не наші мене так посадили, 
а він попросив. Ми з ним обідали й бала-
кали про все. Я читала йому Цвєтаєву, 
яка говорила: «Если душа родилась кры-
латой, что ей хоромы и что ей хаты, что 
Чингисхан ей и что орда? Два на миру 
у меня врага, два близнеца неразрывно 
слитых — голод голодных и...» — див-
лячись на Путіна й на всіх решту — «и 
сытость сытых». Бо обід був дуже хоро-
ший. На що він (Путін. — Ред.) прочи-
тав Шевченка. Коли почалася ця вели-
ка біда, я одразу ж звернулася до нього 
й нагадала йому і Цвєтаєву, і Шевченка. 
Що це було з вашого боку, якщо ви знає-
те Шевченка й посягнули на мою землю? 
Фальш? Я б це й повторила.
 Як можна проаналізувати Гітлера? 
Так і Путіна. Як ти його проаналізуєш? 
Як проаналізуєш людину, яка виріши-
ла, що вона вища за Бога, що вона може 
вбивати, керувати? Що це за люди? Ви-
родки.

Про те, що потрібно 
для розвитку
 Не стільки фільми, скільки книжки, 
мама, тато і якийсь янгол у вигляді лю-
дини-педагога, вихователя, вчителя у 
школі. Цей янгол має з’явитися в твоєму 
житті. Треба знайти ту розумну людину, 
якій ти довіряєш, вона має бути доброю, 
милосердною і, головне, розумною.
 Якщо я в селі й маю час, то вмикаю 
«Стосується кожного», я там сама разів 
із вісім була. Раджу вам подивитися це 
для того, щоб зрозуміти, які бувають 
дурні люди. Тупі, дурні, неосвічені, під-
ступні, підлі, хитрі. Це ж усе не підстава 
— це реальні люди й ситуації, і я не ро-
зумію, як вони можуть виносити тупість 
і дурість на люди. Треба ж соромитися, 
якщо ти дурний, ну хоча б трішечки. Це 
квінтесенція суспільства, й ніхто з цим 
не бореться. Це мене дуже турбує, і я 
рада, що є волонтерський рух, що люди 
думають і об’єднуються.

Про свого вчителя в житті
 Мені пощастило, бо в мене була така 
мама... Батько називав її «шпачок», 
«галченок». У нас була російськомовна 
сім’я, бо ми з міста Глухів, а воно зовсім 
поруч із російським кордоном. І цей шпа-
чок народився янголом — вона не могла 
засмутитися, бо ж людям недобре, коли 
вона засмучена. Її не стало в 54 роки. Ко-
ротке, світле, страшне, трагічне, безпро-
світне життя випало на долю цього пре-
красного янгола. Коли маєш таку маму, 
а коли ще й знаєш, що є на світі Леся Ук-

раїнка, страждальниця й мучениця... Я 
живу з Лесею, живу з мамою.
 Є такий чудовий, проте переслідува-
ний письменник Андрій Платонов. Він 
писав: «Каждое сердце разное с другим: 
одно, получая доброе, обращает его це-
ликом на свою потребность, и от добро-
го ничего не остается другим; иное же 
сердце способно и злое переработать, об-
ратить в добро и силу — себе и другим». 
Переплавляти зло, біду, відчай... Неда-
ремно кажуть, що відчай — це гріх. Де-
віз мого життя — слова американсько-
го письменника Френсіса Скотта Фіц-
жеральда: «Немає більш спустошливо-
го сум’яття, ніж сум’яття неглибокої 
душі». Я не можу дозволити своїй душі 
бути неглибокою.

Чим ми можемо допомогти Олегу 
Сенцову
 Ми можемо допомогти Олегу Сенцо-
ву тим, що ми робимо, й більш нічим. Це 
ж так страшно, коли насильно годують! 
Якщо хто ковтав «кишку», щоб переві-
рити свій гастрит, то знайте: це іграшки 
у порівнянні з тим, коли людині через 
ніздрі починають заганяти суп. Якщо 
це робиться в лікарні, то масу протруть, 
просіють, а хто це робитиме в тюрмі? Уя-
вити це неможливо. Це страшні торту-
ри. Як це можна терпіти? Весь світ гово-
рить про це, а йому (Путіну)...

Чому варто переоцінити професію
 Як казав великий російський режи-
сер Товстоногов: «Я — за артиста с обод-
ранной кожей». Але таким має бути і 
журналіст, і лікар, і викладач, і люди-
на, — хоча б не товстошкірою. Якою б 
не була професія, найстрашнішою, най-
гидотнішою, яка вириває тобі серце й 
душу, але якщо ти лишаєшся людиною, 
якщо стаєш людиною перед Богом, то ти 
— Людина.
 Десь до 18 років ми не маємо професії, 
але ж ми живемо на повну. Після 60 чи 
70 (мене у 80 можна вважати винятком) 
ми так само її не маємо. А життя ж про-
довжується! Не можна обмежувати себе 
професією! А ми кажемо, мовляв, якщо 
не це, то не знаю, що. Так само не мож-
на казати, що є тільки сім’я й більш нічо-
го. Колись я так висловилася по молодос-
ті: «лише родина, лише діти». Брехня. Я 
весь час працювала як собака, вся моя іс-
тота була на межі сил (зрозуміло, що коли 
народжуєш дитину чи береш чоловіка, то 
ти вже не дуже собі належиш). І от після 
того, як таке сказала, я отримала листа: 
«А якщо в мене нема сім’ї й не було ніко-
ли, що ти базікаєш?» Це дуже поставило 
мене на місце, бо ніколи в житті не мож-
на нікому себе ставити в приклад. Ти ні-
кому не належиш, ні чоловіку, ні дітям, 
ні батькам, тільки Богу.
 Якщо нам щось заважає, то це наша 
проблема і нікого іншого. Є тільки ти і 
Бог, і все. Треба жити духовним життям. 
Не тому, що я кажу якісь розумні речі — 
це хитрість. Так легше.

Про те, в якому українському фільмі 
хотіла би знятися
 Ні в якому. Я вже стара й втомила-
ся, не хочу вже зніматися, а хочу сидіти 
в селі й дивитися, як заходить сонечко. 
Але якщо я не знімаюся хоча б місяць, то 
починаю дуже нервувати — я дуже люб-
лю знімальний майданчик і все, що там 
відбувається. Навіть якщо викличуть на 
восьму годину ранку, а знімають о чет-
вертій дня, мені там не нудно, бо мені 
все-все-все цікаво. Ну а коли нецікаво, 
то в мене є книжка. Без книжки я жити 
не можу.

Про гендерний баланс 
і оплату праці
 Усе залежить тільки від нас, від того, 
як ви поведете себе. Як це, з чоловіками 
інакше? Я колись працювала з Богданом 
Ступкою, ми грали дві головні ролі в од-
ній виставі, обоє були народними артис-
тами Радянського Союзу і нас обох ре-
жисер дуже любив. Ступка вирішив, що 
йому мало платять, пішов і сказав, що не 
вийде на сцену, якщо йому не додадуть 
сто доларів (тоді то були великі гроші). 
«Що ж робити, додам», — каже режи-
сер. Сидимо ми, починається вистава, й 
Ступка каже: «Я не можу тобі не сказа-
ти, бо ж нечесно, що я вибив, а ти будеш, 
як дурник». Йду я до режисера й гово-
рю: «Я не буду в тебе вимагати грошей, 
але поясни мені, де в тебе совість, як ти 
викрутився з цієї ситуації?» А той і від-
повідає: «Я тобі скажу як: Бодя — під-
лий, а ти — рідна». Чуєш, то мені мож-
на не платити, бо я рідна?
 Знаєте, як ще в нас актори кажуть? 
Не можу зніматися в Росії, бо вони вва-
жають нас другим сортом. Я знімалася 
там 60 років. Хто це наважиться вважа-
ти мене другим сортом? Яким чином? 
Щоб працювати там, треба досконало 
знати їхню мову, літературу, історію й 
бути людиною, яка не лізе так, як поліз-
ли вони на нас. Я була людиною з Украї-
ни, яку поважають і яка працювала в 
Росії. Усе залежить від того, як ти себе 
поводиш.

Про дні народження
 Як можна любити день народжен-
ня, коли тобі має виповнитися 81 рік? 
Звичайно, це Божа благодать, якщо до-
жив до такого часу. Нікого з моїх близь-
ких улюблених хлопців-лицарів уже не 
лишилося, майже всі йшли до 50-ти. 
Мій син пішов у 50. І от вони пішли, а я 
живу. Тому я живу і за них. Коли я за-
лишилася сама в готелі, я показала їм 
«Дюка» (статуетку «Золотий Дюк». — 
«Апостроф»), це ваша і наша нагорода, 
не моя. Я не сідаю й починаю говори-
ти буквально, просто це все завжди зі 
мною, бо я їх дуже люблю. Усе в цьо-
му світі вирішує любов, але не любов чо-
ловіка до жінки, коли все тремтить і чо-
гось хочеться, а та любов, яку нам дає 
Господь до дітей, онуків, трави, друга. 
Це любов до життя, бо життя — безцін-
ний Божий дар. Коли так довго живеш, 
то розумієш, що відміряний термін не 
безкінечний.

Чим пахне щастя?
 Щастя — це маленькі дітки. Коли на-
роджується, ти береш цю дитинку й вди-
хаєш життя, яке щойно прийшло. Воно 
пахне не французькими парфумами, а 
чимось зовсім іншим, але це чудовий за-
пах. У мене он скільки щастя вже було, 
а зараз я чекаю правнука.
 З віком зникає не тільки талія, зуби й 
зір, а ще й втрачається емоційність і від-
мирає пам’ять. Поки що мене рятує те, 
що я багато її треную щодня — читаю і 
вчу. Усе життя я кожен день щось читаю 
і вивчаю напам’ять. Стільки, скільки я 
пам’ятаю, — це жахливо для людини 
мого віку. І йдеться тут не про здібності 
чи талант, а винятково про роботу.

Про те, як змінюється Одеса
 Одеса — це велике диво природи. 
Буває, кажуть, що Одеса — вже не та й 
люди не ті, але це брехня. Усе те, просто 
трохи змінюється стиль, зміст, як і все в 
житті. Кіношники ніколи не залишать 
Одесу. Я дуже люблю це місто і все в ньо-
му, єдине, чого хотілося б, — щоб було 
чистіше, щоб людям жилося акуратні-
ше. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

«Мені запропонували 
бути міністром оборони»
Видатна українська артистка Ада Роговцева — 
про війну і про життєві пріоритети

■

Ада Роговцева.
Фото з сайта apostrophe.ua.

❙
❙
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(«Економічна правда»)

В уряді визначили сценарії для України 
на найближчі три роки. Що буде з еко-
номікою країни, якщо справдяться най-
більш песимістичні очікування, пояснює 
«ЕП». Залишитися в програмі МВФ, але 
не підвищувати ціни на газ для населен-
ня. Утриматися від введення податку на 
виведений капітал із 2019 року. Підвищу-
вати соціальні стандарти, але не досяг-
ти обсягів промислового виробництва, 
імпорту та експорту рівня докризового 
2013 року.
Такі нетривіальні завдання ставить пе-
ред собою уряд на наступні три роки. 
Вони випливають із базового макросце-
нарію розвитку української економіки, 
який Кабмін затвердив 11 липня 2018 
року. Крім базового, Мінекономрозвитку 
(МЕРТ) розрахувало, як того вимагають 
правила, ще два альтернативні сценарії. 
Вони потрібні на випадок, якщо еконо-
мічні реалії значно покращаться або 
погіршаться. Наступний крок після мак-
ропрогнозу — підготовка трирічної бюд-
жетної декларації та розрахунок проекту 
держбюджету на основі затвердженого 
макропрогнозу. «ЕП» вибрала найго-
ловніше з того, що передбачає кожен 
сценарій.

Перший сценарій: стримано 
оптимістичний
 Цей сценарій збігається з прогноза-
ми МВФ. На основі саме цього прогно-
зу МЕРТ пропонує розраховувати бюд-
жет на 2019 рік. Він передбачає збере-
ження сприятливих умов на світових 
ринках, продовження реформ, але фун-
кціонування економіки в режимі «ста-
тус-кво щодо земельної та податкової ре-
форми, оскільки в суспільстві немає кон-
сенсусу».
 Тобто цей сценарій не передбачає за-
провадження ринку землі та податку на 
виведений капітал.
 Реакція економіки на реформи буде 
помірною. Зростання ВВП становити-
ме 3% у 2019 році, 3,8% — у 2020 році, 
4,1% — у 2021 році. Лише наприкінці 
2021 року українська економіка перейде 
з фази відновлення у фазу зростання.
 Попит і пропозиція. В уряді вважа-
ють, що розширення споживчого та ін-
вестиційного попиту стане драйвером 
зростання економіки в наступні три 
роки.
 Збереження робочих місць у про-
цесі приватизації, підтримка та розви-
ток підприємництва сприятимуть зни-
женню рівня безробіття з 8,9% у 2019 
році до 8,3% у 2021 році. Попит стиму-
люватиме збільшення доходів громадян, 
у тому числі завдяки зростанню соцстан-
дартів та приватним переказам із-за кор-
дону.
 Триватиме пенсійна реформа — з 
1 січня 2019 року буде введена накопичу-
вальна пенсійна система. Українці збіль-
шуватимуть власні заощадження, що 
стримуватиме зростання попиту.
 Виробництво промислової продукції у 
середньому зростатиме на 4,5%, але цьо-
го не вистачить для досягнення докризо-
вого рівня 2013 року.
 Завдяки припливу інвестицій та пе-
реоснащенню виробничих потужнос-
тей підприємств оборонно-промислового 
комплексу розвиватиметься машинобу-
дування. Зростання попиту та збільшен-
ня сировинної бази в АПК активізує хар-
чову промисловість — ріст у середньому 
становитиме 4%.
 Найвищі темпи зростання прогнозу-
ються у будівництві — 9,9%. Передба-
чається, що драйвером для галузі стане 
потреба додаткових промислових вироб-
ництв у зв’язку з розвитком транспортної 
інфраструктури та більш активне креди-
тування будівельних об’єктів.
 Водночас у житловому будівництві не 

очікується високих темпів зростання че-
рез значну пропозицію житла на ринку.
 Загалом помірно зростатиме все: обсяги 
торгівлі, виробництво аграрної і сертифі-
кованої органічної продукції, металургія.
 Ціни. У наступні три роки темпи інфля-
ції уповільнюватимуться і у 2021 році до-
сягнуть 5% у річному вимірі.
 Очікується, що грошово-кредитна 
політика Нацбанку буде «помірної жорс-
ткості». Довіра населення до банківського 
сектору повернеться — разом із довгостро-
ковими депозитами в національній та іно-
земній валютах.
 Прогноз цін враховує монетизацію ко-
мунальних субсидій та підвищення соц-
стандартів.

 Ринок праці. У 2015—2017 роках, за 
даними Держстату, кількість трудових 
мігрантів становила 1,3 млн. осіб, що на 
10% більше, ніж у 2010—2012 роках. 
Додатковим трендом є внутрішня трудо-
ва міграція через анексію Криму та вій-
ну на Донбасі. За даними Мінсоцполіти-
ки, до травня 2018 року на облік взято 
1,5 млн. переселенців із Донбасу та Кри-
му.
 Долати бідність та створювати робочі 
місця уряд планує шляхом працевла-
штування молоді, зростання взаємної 
зайнятості у сфері малого підприємниц-
тва та розвитку окремих точкових на-
прямів виробництва. Так, уряд розра-
ховує на розвиток виробництва дета-
лей для локалізації складання локомо-
тивів за угодою між «Укрзалізницею» 
та General Electric. У результаті рівень 
безробіття поступово зменшуватиметься 
— з 8,9% у 2019 році до 8,3% — у 2021 
році.
 Мінімальна зарплата зростатиме 
швидше за інфляцію. У середньому в 
наступні три роки її щорічне зростан-
ня становитиме 7-9%. Середньомісяч-
на номінальна зарплата підвищиться з 
10 129 грн. у 2019 році до 12 835 грн. у 
2021 році. Такі темпи росту дозволяють 
через три роки перевищити показники 
2013 року більш ніж на 30%.
 Зовнішня торгівля і платіжний ба-
ланс. У наступні три роки прогнозуєть-
ся подальше скорочення обсягів торгівлі 
з Росією. Натомість активізуються тор-
говельні зв’язки з країнами Африки та 
Азії, у тому числі завдяки угоді про віль-
ну торгівлю з Ізраїлем та Туреччиною.
 Обсяг експорту протягом трьох на-
ступних років зростатиме в середньому 
на 8,7% щорічно. У структурі експор-
ту кардинальних зрушень не буде. Об-

сяги імпорту зростатимуть повільніше 
— в середньому на 8,5% щорічно. Вийти 
на рівень 2013 року за обома показника-
ми у 2021 році не вдасться. Вплив фак-
тору зростання грошових переказів на 
сальдо платіжного балансу збережеть-
ся, хоча зростання обсягів цих переказів 
уповільниться.
 Зростатимуть інвестиції у банківсь-
кий та реальний сектори економіки. 
Чистий щорічний приріст прямих іно-
земних інвестицій становитиме в серед-
ньому 9,5-10 млрд. дол.
 Уряд розраховує на співпрацю з ос-
новними кредиторами — МВФ, Світо-
вим банком та Євросоюзом.

Другий сценарій: оптимістичний
 Основна відмінність другого сце-
нарію від першого — інтенсивний темп 
реформ. Цей макросценарій передбачає 
реалізацію складних реформ — земель-
ної та податкової в частині оподаткуван-
ня прибутку підприємств (запроваджен-
ня податку на виведений капітал).
 Відповідно до оптимістичного сце-
нарію, у 2019 році зростання ВВП стано-
витиме 4,1%, у 2020 році — 5%, у 2021 
році — 5,4%. За сценарієм, на українсь-
ку економіку чекає прискорений розви-
ток. Усе відбуватиметься стрімко: при-
плив інвестицій, розвиток технологій та 
інновацій.
 Ефект від запровадження податку на 
виведений капітал буде переважно сти-
мулюючим: компанії спрямують вивіль-
нені кошти на модернізацію, що покра-
щить спроможність підприємств розра-
ховуватися з боргами та залучати нові.
 Зниження податкового навантажен-
ня на прибуток відіб’є бажання бізнесу 
ухилятися від сплати податків. Нега-
тивний вплив від введення ПнВК — бю-
джетні втрати — планується компенсу-
вати через активізацію виробництва.
 Ще одна особливість цього сценарію 
— поетапне запровадження ринку зем-
лі протягом перехідного періоду до 2020 
року.
 За сценарієм, показники розвит-
ку більшості галузей вийдуть на рівень 
докризового 2013 року або перевищать 
його.

Третій сценарій: песимістичний
 Згідно з цим сценарієм, реформи бу-
дуть слабкими, а зовнішні тенденції — 
негативними. Зростання ВВП у 2019 
році становитиме 1,1%, у 2020 році — 
1,6%, у 2021 році — 2,1%. Тобто ВВП у 

2021 році становитиме лише 95,7% по-
казника докризового 2013 року.
 Гальмування економічного розвит-
ку і втрата довіри іноземних інвесторів 
загострять проблему розрахунку Украї-
ни за своїми борговими зобов’язаннями. 
Слабке запровадження внутрішніх ре-
форм посилить диспропорції в еконо-
міці, що блокуватиме приплив інвести-
цій.
 Ціни зростатимуть швидше — напри-
кінці 2021 року інфляція сягне 6,7%.

Основні ризики та парадокси
 Імовірність кожного сценарію за-
лежить у тому числі від того, наскіль-
ки реалізуються економічні ризики. У 
Мін економрозвитку їх нарахували що-
найменше десять.
 Серед них — більше за прогнозова-
не підвищення світових цін на продо-
вольство та енергетичні ресурси, мен-
ші за очікувані обсяги врожаю, ре-
алізація проекту «Північний потік — 
2», активне військове протистояння з 
Росією та посилення загроз національ-
ній безпеці. Ескалація воєнних дій ак-
тивує ще один ризик — пришвидшить 
трудову міграцію та збільшить кіль-
кість біженців.
 Серед інших ризиків — реалізація 
популістських обіцянок, зокрема не-
виправдане підвищення соціальних 
видатків, розірвання співпраці з МВФ 
або продовження співпраці на менш 
вигідних для України умовах.
 Реалістичність останніх двох ри-
зиків у 2019 році підвищують подвій-
ні вибори. Через відсутність ресурсів у 
бю джеті уряд поки що відкладає плани 
щодо підвищення соціальних видатків 
на передвиборчий 2019 рік. З політич-
них мотивів влада також утримується 
від підвищення тарифів і планує зволі-
кати з цим далі.
 Парадокс у тому, що, судячи з мак-
росценаріїв, у 2018—2021 роках уряд 
не планує підвищувати ціни на газ, як 
того вимагає кредитор, але хоче зали-
шитися у програмі МВФ і залучати мі-
льярдні інвестиції. Тим часом жод-
на вимога МВФ не виконана. Перший 
пункт програми — ухвалений Верхов-
ною Радою закон про Антикорупцій-
ний суд — кредитор не зарахував як 
виконаний через скандальну правку 
щодо апеляції справ НАБУ. І з кож-
ним місяцем ризик зупинки співпраці 
з МВФ зростає.
 Одна з небезпечних тенденцій — 
скорочення золотовалютних резервів. 
У першому півріччі 2018 року вони 
знизилися на 830 млн. дол. до майже 
18 млрд. дол.
 «Чисте придбання валюти Нац-
банком у першому кварталі 2018 року 
дорівнює платежам на користь МВФ 
— 1,269 млрд. дол., які включають 
виплату відсотків і погашення забор-
гованості», — зазначає фінансовий 
аналітик ICU Михайло Демків. Резер-
ви, за його словами, продовжать зни-
жуватися.
 Очікувані виплати за держборгом до 
осені, коли можливе отримання тран-
шу МВФ та макрофінансової допомоги 
ЄС, становитимуть: у липні — 350 млн. 
дол., у серпні — 675 млн. дол. Попе-
редній транш МВФ Україна отримала у 
квітні 2017 року і з того часу лише ско-
рочувала обсяг заборгованості, нага-
дують у ICU. До кінця 2018 року зали-
шається виплатити близько 2,5 млрд. 
дол.
 Для підтримання обсягу резервів 
на рівні понад три місяці імпорту для 
України важливо отримати наступ-
ний транш МВФ та кошти інших кре-
диторів. Транші МВФ ідуть на попов-
нення золотовалютних резервів. Без 
співпраці з фондом скорочення резер-
вів буде стрімким.
 Інший ризик, який може спрацю-
вати на тлі призупинення співпраці з 
кредитором, — зрив планів щодо вихо-
ду восени на зовнішні ринки та ризик 
неспроможності розрахуватися з бор-
гами.
 У Мінфіні завжди говорили, що ви-
пуск євробондів доцільний лише за 
умови співпраці з кредитором. В іншо-
му випадку це буде дороге і винятково 
політичне рішення. ■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Економіка на перехресті:
три сценарії розвитку для України

■

Парадокс у тому, що, судячи з макросценаріїв, у 2018—2021 роках 
уряд не планує підвищувати ціни на газ, як того вимагає кредитор, 
але хоче залишитися у програмі МВФ і залучати мільярдні 
інвестиції.
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Олена ЯРОШЕНКО

 Компанія Google минуло-
го тижня закінчила приймати 
заявки на конкурс грантів до 8 
тисяч євро на освітні проекти 
з комп’ютерних наук. Участь 
у ньому могли взяти школи 
та некомерційні організації. 
Як повідомили на офіційному 
блозі Google Україна, ініціати-
ва, яку потенційні конкурсан-
ти подавали на грант, повин-
на була мати чітке спрямуван-
ня: надати дітям у віці від 5 до 
18 років можливість дослідити 
сучасні технологічні надбан-
ня і навчитися ними користу-
ватися. Акцентовані гранти на 
освіті дівчат та дітей, які тіль-
ки розпочинають знайомство з 
комп’ютерними науками. Пе-

реваги при відборі матимуть 
проекти, зорієнтовані на ос-
віту нацменшин, соціально-
вразливих верств населення, 
людей з особливими освітніми 
потребами. Збільшує шанси на 
грант долучення партнерських 
зв’язків з іншими школами та 
організаціями. Додасть балів 
конкурсантам і масштабність 
проекту. Зокрема, якщо він 
зорієнтований на кількасот 
учнів і передбачає продовжен-
ня задекларованих навчаль-
них проектів на постійній ос-
нові.
 Оскільки подібні конкур-
си в Україні останнім часом 
проводяться перманентно, ук-
раїнським школам варто було 
б ознайомитися з їхніми вимо-
гами, щоб ретельніше підго-

туватися до наступної нагоди 
отримати навчальний грант. 
Наприклад, критерії розгля-
ду проектів від Google були та-
кими:
 — Учасник має бути за-
реєстрованою некомерційною 
організацією чи школою (для 
шкіл можуть вимагати додат-
кового юридичного дозволу).
 — Ініціатива має орієнту-
ватися на студентів, які є но-
вачками в комп’ютерних на-
уках, і включати в себе як 
мінімум дві години практич-
них навчальних заходів у га-
лузі комп’ютерних наук.
 — Фінансування не може 
використовуватися винятко-
во на придбання обладнання 
(планшети, телефони, робо-
тотехніка тощо).

 Для участі в таких кон-
курсах зазвичай треба запов-
нити і надіслати відповідну 
стандартну форму.
 Події, на яких виграва-
тимуть гранти від Google, 
відбудуться або стартува-
тимуть під час Europe Code 

Week, 6-21 жовтня 2018 
року.
 Якщо в потенційних чи ре-
альних конкурсантів виник-
нуть додаткові запитання, 
компанія пропонує надсила-
ти їх на адресу europe-code-
week@google.com. ■

Вікторія КОВАЛЬОВА

Президент ДП «Антонов» Олександр До-
нець та ректор Національного аерокос-
мічного університету (НАКУ) імені М. Є. 
Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут» («ХАІ») Микола Нечипорук 
підписали Договір про співпрацю, який 
виводить на новий рівень взаємодію ви-
робничих підрозділів з освітніми закла-
дами. Відтепер на базі прославленого 
підприємства буде організовано повний 
курс навчання студентів із подальшим 
отриманням диплома бакалавра та ма-
гістра. Серед передбачених програмою 
спеціальностей — конструктори та тех-
нологи літакобудування, фахівці в галузі 
інформаційних технологій, проектуван-
ня та виробництва композиційних ма-
теріалів. Навчатися на такій основі змо-
жуть як випускники шкіл, так і працівники 
підприємства. Випускники авіаційного 
технікуму, що працює на території ДП 
«Антонов», також зможуть продовжити 
здобуття вищої освіти в «ХАІ». 

В учбовому десанті — 100 магістрів
 «Укладений Договір, безумовно, 
позитивно вплине на долю нашого під-
приємства, бо сприятиме поповненню 
колективу молодими кадрами. Нав-
чання на території «Антонова» допо-
може їм відчути виробничу атмосферу 
та впевнитися у правильності обрано-
го шляху. Адже вони не лише вивчати-
муть, як літак проектується, випробо-
вується, виготовляється, а й зможуть 
спотерігати за всіма процесами з само-
го початку й до кінця. Ми маємо пов-
ний цикл створення літака від проекту 
до випуску дослідного зразка, а потім 
— і серійного виробництва», — наголо-
сив під час підписання Договору пре-
зидент Держпідприємства «Антонов» 
Олександр Донець.
 «Уже у вересні сотня магістрів на-
шого закладу вищої освіти вчитимуть-
ся і працюватимуть на «Антонові». При 
цьому вони отримуватимуть не лише 
стипендію, а й заробітну плату. Також 
для тих, хто цього потребуватиме, без-
коштовно надаватиметься для прожи-
вання місце в гуртожитку. Плануєть-
ся, що магістри займатимуться підго-
товкою конструкторської документації 
для Ан-148, Ан-158, Ан-132», — роз-
повів газеті «Україна молода» ректор 
НАКУ «ХАІ» імені М. Є. Жуковського 
Микола Нечипорук.
 Ініціатива Олександра Донця, не-
давно призначеного на посаду прези-
дента компанії «Антонов», починає 
для підприємства справді новий етап. 
Практичні навички протягом усього 
періоду навчання молодь набувати-
ме просто в цехах, бо саме у виробни-
чій атмосфері студенти швидше адап-
туються, швидше починають сприй-
мати й осмислювати процеси літако-
будування. Якщо раніше навчання на 

держпідприємстві проходило лише 
на першому та другому курсах, потім 
продовжувалося в університетських 
аудиторіях Харкова, а поверталися 
на виробництво студенти вже під кі-
нець навчання, то тепер вони всі п’ять 
років за кожним із напрямів навчати-
муться й практикуватимуться на те-
риторії авіаційного флагмана Украї-
ни. Для ведення навчального процесу 
будуть залучені провідні спеціалісти 
підприємства.

Подолати дефіцит кадрів
 Фахівці стверджують, що гостро 
потребують кваліфікованих авіацій-
них спеціалістів на авіабудівних під-
приємствах не лише в Україні, а й по 
всьому світу. Наразі серед найбільш 
дефіцитних інженерних авіаційних 
спеціальностей — конструктори, про-
ектувальники, технологи.
 Дефіцит інженерно-технічних пра-
цівників у різних галузях України пе-
ревершує 50 відсотків. Модними про-
фесіями нині стали економісти, ме-
неджери, юристи. Зрештою, слово «ін-
женер» завжди звучало гордо. Наша 
країна має відродити школу підготов-
ки технічних кадрів. Саме з цією ме-

тою — для якісної підготовки науко-
вих і виробничих кадрів в Україні — 
підписано цей важливий договір.
 Основу колективу фірми «Анто-
нов» сьогодні складають саме випус-
кники «ХАІ». З цим вищим навчаль-
ним закладом вона пов’язана бага-
торічною плідною взаємодією. Добру 
традицію співпраці започаткував ще 
Олег Костянтинович Антонов, а про-
довжив його наступник — Петро Бала-
буєв. Вони свого часу особисто очолю-
вали кафедру цього університету та за-
лучали до роботи на підприємстві най-
більш здібних студентів.
 З 1997 року на ДП «Антонов» було 
відкрито філію «ХАІ». Студенти стар-
ших курсів брали участь у здійсненні 
проектів Ан, у тому числі й у розроб-
ці сімейств пасажирських літаків Ан-
148 та Ан-158, доробці та модифіка-
ції Ан-124, Ан-70, новітніх транс-
портних літаків Ан-178 та Ан-132. 
Відтепер молодь матиме можливість 
отримувати практичні навички за об-
раною спеціальністю протягом усьо-
го курсу навчання. Але вітчизняним 
авіаторам дуже потрібна підтримка 
держави для фінансування навчання 
— така, яка існує в інших цивілізова-

них країнах. «Три тижні тому я приї-
хав із Китаю. Там в авіаційних закла-
дах вищої освіти ректор не думає, де 
взяти гроші на будівництво корпусів. 
У Швеції ректор Королівського інсти-
туту теж не турбується, як оплатити 
електроенергію, опалення, тому що 
держава виділяє кошти для міських 
структур, які опікуються відповід-
ним забезпеченням університету. В 
навчальному закладі навіть немає 
власного електрика — цими пробле-
мами повністю опікується місто. Нам 
потрібно запозичувати конструктив-
ні практики для розвитку українсь-
кої освіти», — говорить Микола Не-
чипорук.
 НАКУ імені М. Є. Жуковського 
«ХАІ» — єдиний з авіаційних вузів 
країни, який за роки незалежності Ук-
раїни не втратив жодної авіаційної спе-
ціальності з проектування, конструю-
вання, виробництва, експлуатації, ре-
монту та утилізації літаків. Підготовка 
фахівців для авіабудівної галузі завж-
ди лишалася пріоритетом цього вишу. 
За міжнародними рейтингами підпри-
ємств авіаційно-космічної та суміжних 
галузей, «ХАІ» регулярно посідає ви-
сокі позиції. На сьогодні тут навчають-
ся студенти з 54 країн світу.
 І на підприємстві, і у виші впевнені, 
що новий рівень співпраці обов’язково 
буде плідним. А її результати стануть 
значним внеском у розвиток авіаційної 
галузі України. ■

ДОВІДКА «УМ»

 Харківський авіаційний інститут було ство-
рено 17 квітня 1930 року, а 7 серпня 1998 року 
постановою Кабінету Міністрів України його пе-
ретворено на Державний аерокосмічний уні-
верситет ім. М. Є Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут». Указом Президента Ук-
раїни за № 1059/2000 від 11 вересня 2000 р. 
«ХАІ» надано статус Національного вищого 
навчального закладу.
 За роки існування університет підготував 
понад 65 тисяч фахівців. Серед них більш ніж 
шість сотень директорів об’єднань і заводів, 
керівників організацій, головних інженерів, го-
ловних конструкторів і технологів, близько 
1 тис. 800 докторів і кандидатів наук. Учені та 
фахівці «ХАІ», його випускники беруть без-
посередню участь у розробленні та створенні, 
зокрема, літаків сімейств Ан.

■

Договір про співпрацю підписали президент ДП «Антонов» Олександр Донець 
та ректор Національного аерокосмічного університету імені професора 
М. Є. Жуковського «ХАІ» Микола Нечипорук.

❙
❙
❙

Стосунки «дитина і комп’ютер» варто переводити в конструктивне русло.❙

ВІДДІЛ КАДРІВ

Небо підкоряється знанням
Конструкторів для «Антонова» готуватимуть у Харківському 
Національному аерокосмічному університеті

■

ГРАНТИ

Комп’ютеризація від 5 до 18
Гранти для українських шкіл надає Google

■
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Тарас ЗДОРОВИЛО

Наприкінці травня у Національ-
ному авіаційному університеті 
вперше в Україні відбувся між-
народний хакатон ActInSpace 
— конкурс космічних інновацій, 
який уже втретє організовує Єв-
ропейське космічне агентство 
та Французький національний 
центр вивчення космосу. Цей 
відбірковий тур на національ-
ному етапі виборола в Києві 
українська команда Space 
Cossacks. Вона й отримали 
путівку до французької Тулузи, 
де відбувся завершальний етап 
змагань, що проходив у рам-
ках 6-ї Міжнародної виставки 
обладнання та інфраструктури 
для космічної індустрії Toulousa 
space show. 
Нашу команду представляли 
директор СEО Дмитро Хмара, 
менеджер Тетяна Тимченко та 
технічний директор проекту 
Олександр Лозінський, який  
розповів «УМ» про неординарні 
ідеї та розробки своєї команди.

«Повітряні старти» ракет 
не за горами
 ■ Олександре, вочевидь, що 
ваше захоплення небом та кос-
мосом не випадкове. Чому ви-
рішили вибрати саме навчан-
ня на кафедрі електроніки в 
НАУ?
 — Мене з дитинства ціка-
вила авіація, мріяв стати піло-
том. Коли подорослішав, то ін-
тересу до авіації не стало мен-
ше, але вирішив піти в більш 
приземлену професію — стати 
інженером. Тож іншого вибо-
ру не шукав, і коли ще навчав-
ся у школі, то пішов на курси в 
Національний авіаційний уні-
верситет, а згодом — вступив до 
НАУ. 
 ■ Як склалася доля після за-
кінчення університету? 
 — Ще студентом почав пра-
цювати у сфері інформаційних 
технологій: займалися з хлоп-
цями розробкою пристроїв для 
захисту персональних даних в 
одному проекті. 
 Отримавши диплом, три 
роки працював у ІТ-сфері, а зго-
дом започаткував власний біз-
нес, яким займаюся дотепер. 
Після початку війни на сході 
України декілька років пра-
цював  над розробкою тактич-
ного медичного військового 
споря дження для евакуації по-
ранених армійців із поля бою. 
Адже багато моїх друзів їхали 
на війну в 2014 році й баналь-
но не мали взагалі ніякої «меда-
муніції». Тож, аби хоч якось до-
помогти їм, зібрав групу волон-
терів-однодумців і спершу по-
чали робити якісь прості речі, а 
потім прийшли до медицини.
 ■ А з чого починався ваш 
«космічний» проект?
 — Ним почав займатися 
років сім тому. Мій товариш 
Дмитро Хмара дуже «горів» 
«космічною» ідеєю й почав саме 
з популяризації космосу: він 
просто марив ідеєю випустити 
комікси. Тож я допоміг йому, 
й ми таки випустили комікси 
власними силами.

 Потім вирішили перейти від 
ідеї популяризації до вже яки-
хось реальніших речей. Так ви-
никла ідея створити платфор-
му, з якої можна здійснювати 
повітряні старти ракети. Це за-
раз досить актуальна тема, адже 
такі старти не вимагають вели-
кої кількості обладнання та чи-
малої зони відчуження, як для 
реальних «наземних» космод-
ромів. 
 Тому ми вирішили зробити 
великий дирижабль, який міг 
би нести ракету, яка чіпляєть-
ся до нього: вивівши її на пот-
рібну точку, здійснити повітря-
ний запуск. Це було наше хобі, 
яким ми займалися у вільний 
час і коли мали «вільні» гроші, 
тож процес рухався дуже повіль-
но. 
 Зараз ми продовжуємо мір-
кувати над удосконаленням 
свого проекту. Але наголошу, 
що технічно він дуже складний, 
тож згодом вирішили розробити 
щось трошки простіше. До сло-
ва, коли захотіли взяти участь 
у конкурсі Actinspace, то при-
йшли саме з «космічним» про-
ектом (запуском ракет). Але, 
за умовами конкурсу, були пев-
ні челенджі (завдання-викли-
ки), які дають спонсори цього 
конкурсу й тим самим направ-
ляють учасників у певне рус-
ло. І хочеш чи ні, але твій про-
ект повинен «вписуватися» в ці 
завдання. Тому ми, не знайшов-
ши потрібний нам космічний 
проект,вибрали щось подібне: 
гібрид аеростата та дрона. 
 Челендж був від французь-
кої компанії DGA, котра давно 
й успішно займається розроб-
кою і виробництвом військо-
вих дронів та інших пристроїв 
для армії. Тому, вибравши за-
вдання-виклик, ми «підігнали» 
нашу велику платформу саме 
під ці умови. Змагання тривали 
лише один день.
 ■ Якщо не помиляюся, зі 
своїм проектом із запуском ра-
кет із повітряної платформи ви 

«засвітилися» ще кілька років 
тому на іншому конкурсі?
 — Так, у 2016 році на Всеук-
раїнському конкурсі «Ноосфе-
ра», що проходив у Дніпрі, ми 
пройшли у фінал (тоді виграв 
стартап, пов’язаний з медици-
ною). Але все ж зараз ми скон-
центрувалися на «гібриді», бо 
цей проект повністю можемо ре-
алізувати за декілька років. 
 ■ А на якій висоті плануєте 
запускати ракети?
 — Хотілось би вивести раке-
ту завдяки дирижаблю на 20 км 
і вище, бо це солідно зекономить 
паливо й там сильно розріджене 
повітря, що полегшує керуван-
ня ракетою. Та, наразі, технічно 
це зробити дуже складно, адже 
треба в десятки разів збільшу-
вати оболонку дирижабля через 
значне падіння тиску повітря. 
Більш реальнішою для втілен-
ня проекту в життя є висота 5-
10 км. 
 ■ Уся ваша діяльність ба-
зується на власних грошах та 
ентузіазмі. Не пробували шука-
ти спонсорів?
 — Зараз активно займаємо-
ся пошуком спонсорів для фі-
нансування проекту з «гібри-
дом», який презентували в Ту-
лузі, й є певна зацікавленість 
нашою розробкою, тож маємо 
надію, що зможемо повноцінно 
взятися за проект і займатися 
лише ним.
 ■ Як багато учасників зма-
гань було у Тулузі та хто судив 
це дійство? 
 — Змагання хакатону 
ActinSpace у Франції тривали 
лише один день — 27 червня. 
Проекти були представлені най-
різноманітніші й так чи інакше 
торкалися космічної теми. Заяв-
ку на змагання подало 70 країн, 
які представили по одній коман-
ді, але після попереднього від-
біркового туру їх залишилося 
лише 29. Кожна команда запи-
сувала своє хвилинне презента-
ційне відео проекту, яке показу-
вали напередодні конкурсу. 

 Ці 29 команд були поділені 
на п’ять груп: кожен презенту-
вав свій проект по декілька хви-
лин. У нашій групі перемогла 
команда школярів із проектом 
з очищення води. Але у фінал 
вийшло п’ять найсильніших 
команд. 
 На конкурсі було дуже бага-
то фахівців. Його підтримува-
ли на державному рівні не лише 
Франція, а й Євросоюз. Було чи-
мало представників від Євро-
пейського космічного агентс-
тва, які також нагородили ба-
гато команд заохочувальни-
ми призами за різні незвичайні 
проекти, рівень яких був дуже 
високим. 

Переможці-австралійці 
отримали приз, що коштує сто 
тисяч євро
 ■ Журі, яке вирішувало 
долю проектів, на що найбіль-
ше звертало увагу?
 — Відбірковий перший етап 
судили організатори конкур-
су дотичні до космічної теми. 
А суддями у фіналі були люди 
з Національного космічного 
агентства Франції, з Airbus та 
DGA: обов’язково оцінювали 
технічну та економічну скла-
дові проекту, а також наскіль-
ки він має глобальний вплив. 
Звертали увагу й на так званий 
«вау-ефект», тобто наскільки 
він справляє враження і викли-
кає захоплення. 
 ■ Хто фінансував участь ва-
шої команди у змаганнях?
 — Проживання та харчу-
вання в Тулузі було за рахунок 
французької сторони, а з ук-
раїнської  нам проплатили пе-
реліт туди-назад спонсори (при-
ватні структури), що були одни-
ми із співорганізаторів «фран-
цузьких» змагань. 
 До Тулузи ми прилетіли 
вранці 26 червня, а вже зран-
ку 28-го поверталися додому. 
На жаль, у місті на «екскурсії» 
були буквально години дві пе-
ред відльотом, а увесь інший 

час — займалися своїм про-
ектом, знайомилися з людь-
ми, «варилися» в гущі конкур-
су. Нам повезло, що перельоти 
були з декількома пересадками, 
тож «між іншим», декілька го-
дин, побували в Женеві та Мад-
риді.
 Додам, що ввечері 27 червня 
організатори конкурсу влашту-
вали завершальну вечірку з роз-
важальною програмою на око-
лиці Тулузи в... Аерокосмічно-
му музеї: під модулями стан-
ції «Мир» був банкет для усіх 
учасників хакатону — розкута 
обстановка сприяла цікавому 
спілкуванню. А ще можна було 
піти в планетарій. 
 ■ Як спілкувалися з «конку-
рентами» — мовної проблеми 
не було? Хоча чув, що у Тулузі 
ви зустріли чимало... україн-
ців!
 — Спілкування англійсь-
кою для нас не було проблемою. 
А от українців ми дійсно зуст-
ріли багато: вони були у складі 
команд, що представляли свої 
проекти від інших країн. 
 Крім того, там були компанії 
з усього світу, які представля-
ли свої розробки на 6-й Міжна-
родній виставці Toulousa space 
show. І представниками бага-
тьох компаній були українці! 
Адже конкурс хакатону про-
ходив саме у рамках Toulousa 
space show: крім конкурсу про-
ектів стартапів (нещодавно 
створена компанія, що будує 
свій бізнес на основі інновацій, 
почала виходити на ринок, але 
володіє обмеженими ресурсами. 
— Авт.), на хакатоні була ще ж 
стартап-алея, де презентували 
більш «зрілі» проекти (части-
на яких уже втілена в життя й 
діє). А третім «майданчиком» 
на виставці була алея для біз-
несу, де презентували готові ви-
роби. 
 ■ Бачив ваше пряме ефірне 
включення... 
 — (Сміється). Так, із Тулу-
зи в день фінальних змагань ми 
мали пряме включення на теле-
канал «Еспресо» — розповідали 
про перебіг подій на хакатоні. 
До слова, у Франції ми ще мали 
пітчинг, під час якого спілкува-
лися з можливими інвесторами: 
розповіли їм про наш проект, 
відповідали на запитання. 
 ■ І хто ж із «хакатонівців» 
переміг і чим був нагородже-
ний ?
 — Перемогли австралійці 
з проектом по відслідковуван-
ню дронів — створення чогось 
подібного до он-лайн мапи лі-
таків у повітрі. Призом їм став 
грант від Airbus (одна з найбіль-
ших авіабудівних компаній, що 
виготовляє однойменні паса-
жирські, вантажні й військово-
транспортні літаки. — Авт.) на 
100 тисяч євро, але... у вигляді 
знімків із космосу, які кошту-
ють таку колосальну суму. А 
ось один із додаткових призів 
іншій команді був саме гроши-
ма: в дві тисячі євро. Ще одна 
команда отримала приз сим-
патій — політ у літаку, який ро-
бить для пасажирів «нульову» 
гравітацію. ■

Команда Space Cossacks демонструє модель, яку представляла в Тулузі.
Фото з сайта nv.ua.

❙
❙

УТОЧНЕННЯ

 У газетi «Україна моло-
да» за 11 липня в статтi 
«На Плаю, мiж небом i зем-
лею» у роздiлi «Тут був Чор-
новiл» перше речення тре-
тього абзацу слiд читати 
так: «У 2007 роцi Народний 
рух України» з нагоди 70-
рiччя В’ячеслава Максимо-
вича встановив на Плаю мо-
нумент на його честь».

■

МОЗКОВИЙ ШТУРМ 

«На хакатоні було багато українців: 
вони представляли інші країни»
Українська команда Space Cossacks повернулася з Тулузького міжнародного 
конкурсу космічних інновацій ActInSpace

■
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«Бути собою означає 
лишатися непізнанним...» 
 Тоді, у 2010-му, у відповідь 
на подібні пояснення-поба-
жання можна було тільки гір-
ко посміхнутися: наших філь-
мів продукувалося ледь-ледь. 
Ситуація, як відомо, в останні 
роки змінилася — і радикаль-
но. Тепер у фестивальній про-
грамі вітчизняних картин нап-
хом напхано. Понад те, вони 
викликають щиру і непідроб-
ну зацікавленість публіки. 
 До прикладу, минулої не-
ділі я так і не зміг потрапи-
ти на перегляд фільму «Герой 
мого часу» Антоніни Ноябрьо-
вої (національний конкурс 
повнометражних фільмів). 
Хоча намагався замовити 
квитка, ще перебуваючи в 
Києві. Відповідь інтернет-опе-
ратора була незворушною: всі 
квитки продано. Відтак можу 
тільки проанонсувати стріч-
ку, яка має вийти у прокат у 
жовтні чи листопаді і є пов-
нометражним дебютом режи-
сера. Судячи з інформації у 
фест-каталозі, фільм є повер-
ненням до класичних історій 
завоювання столиці провін-
ційним персонажем. Подібні 
фабули дозволяють досягти 
певної стереоскопічності — з 
одного боку подається очудне-
ний образ столичного способу 
життя, з усіма його «дивами», 
а з другого — сам провінціал і 
його цінності піддаються вип-
робуванню вимогливими сто-
личними реаліями.
 У недільній програмі я по-
дивився, без найменших про-
тидій, фільм Mes Provinciales 
(українською подали як «Па-
ризька освіта») 54-літнього 
французького режисера Жана-
Поля Сівейрака. Етьєн (Анд-
ранік Мане) приїздить до Пари-
жа з Ліона. І хоча ми вважаємо, 
що у Франції відсутній поділ на 
столицю й провінцію, він, вияв-
ляється, усе ж існує. Принаймні 
у душах героїв стрічки. І поділ 
цей доводиться долати-стирати 
у непростий спосіб. 
 Етьєн навчається професії 
кінематографіста. А тим са-
мим учиться аналізувати ре-
альність, пропускати її че-
рез свої душевні фільтри. Чим 
далі — тим більше фільм на-
гадував мені знамениту кар-
тину далеких 1960-х «Заста-
ва Ілліча» Марлена Хуциєва. 
Молоді герої, що ніяк не набу-
дуть повноцінного контакту з 
новою для них реальністю, яка 
ніяк не вписується в народжу-
ваний ними досвід. І раптом у 
картині з’являються кадри з 
тієї самої «Застави Ілліча» (ко-
лись, на початку 1960-х, забо-

роненої Микитою Хрущовим). 
З’ясовується, що для Етьєна і 
його друзів досвід радянсько-
го кіно 1960-х років (Хуциєв, 
Тарковський та інших) є на-
прочуд важливим, саме в пло-
щині стосунків з життєвою ре-
альністю. 
 Один із висновків самого 
героя стрічки Сівейрака: тре-
ба передусім боротися за збере-
ження своєї особистості. Хоча 
би тому, що тоді особистість от-
римує шанс лишитися для нав-
колишніх непізнаваною. Та що 
там — утаємниченою для самої 
себе. Хід подій у фільмі свід-
чить на користь простої тези: 
не треба слідувати стандартам 
(моральним передусім), які пе-
редбачають контроль колекти-
ву за поведінкою окремо взято-
го індивідума. У яке б середо-
вище ти не потрапив — лишай-
ся собою. І тоді по барабану, як 
то кажуть, куди тебе запишуть 
— у провінціали чи столичні 
мешканці...

«Зі снами треба говорити...»
 Та ще кілька слів про очі-
кування вітчизняних фільмів. 
«Вулкан» Романа Бондарчука 
(він у міжнародній конкурсній 
програмі) напередодні переміг 
у престижному фестивалі в Єре-
вані, отримавши головний приз 
«Золотий абрикос». А до того от-
римав високі оцінки, вимогли-
вих критиків передусім, на ін-
шому фестивалі — у Карлових 
Варах. Деякі критики вже від-
значили повернення до традицій 
Українського Поетичного кіно. 
Що ж, виверження «Вулкана» 
очікується в Одесі вже у середу. 

 Картина Бондарчука — ще й 
копродукція з іншими країна-
ми. Нині це не дивина. Скажі-
мо, фільм, показаний у день (чи 
вечір) відкриття, «Жінка на вій-
ні» ісландського режисера Бе-
недікта Ерлінгссона, зроблений 
за участі України. Про ісландку, 
що бореться з виробниками алю-
мінію (екологія!), і посеред того 
рушає в Україну, аби вдочери-
ти маленьку українку з Донба-
су. Картина вже побувала в Кан-
нах і навіть отримала там приз (у 
«Тижні критики»). 
 Серед найочікуваніших — і 
фільм «Коли падають дерева» 
Марисі Нікітюк (Національний 
конкурс повнометражних стрі-
чок). Так само копродукція. Іс-
торія української сім’ї, де немає 
чоловіків і де жінки прагнуть 
вибратися із замало не містич-
них жахіть, буттєвих і просто 
побутових... Фільм був учасни-
ком Берлінського міжнародно-
го кінофестивалю (там я його й 
бачив). 
 У конкурсі європейських 
документальних фільмів ук-
раїнсько-польсько-французькі 
«Домашні ігри» Аліси Ковален-
ко та «Михайло і Даниїл» Анд-
рія Загданського — режисера, 
який давно живе у США, а пра-
цює здебільшого з українськи-
ми продюсерами. А ще — рет-
роспектива українського мю-
зиклу, покликаного довести, 
що в нас є і традиції цього кіне-
матографічного жанру.
 Серед спеціальних подій (є 
й такий фестивальний сектор) 
фільми «Короткі зустрічі» і 
«Лялька» Кіри Муратової (як 
відомо, відійшла у засвіти в чер-

вні), фільми Інгмара Бергмана (з 
нагоди 100-річного ювілею кла-
сика). Тут же показали, минулої 
неділі, фільм «Інто_Нація вели-
кої Одеси» Олександра Брунь-
ковського. Лірична оповідь про 
одеситів, що порозліталися по 
всьому світові, одначе трепет-
но плекають в собі образ Оде-
си. Одне незрозуміло — чому ж 
вони поїхали бозна-куди, якщо 
так люблять рідне місто? 
 А от герої фільму «Переліт-
ні птахи» колумбійських режи-
серів Крістіни Гайєго та Сіро Гер-
ри попри титульну назву стріч-
ки нікуди не рушать. Їх трима-
ють традиції народного життя, 
засновані на вірі у потойбічні 
сили. А ще — у переконанні в 
невичерпності ресурсів людсь-
кої душі, яка з особливою вираз-
ністю прозирає у снах. «Сни до-
водять, що душа є»,— говорить 
героїня стрічки, яка є своєрід-
ним медіумом між «тут і там». 
Картина зроблена в стилістиці, 
наближеній до знайомих україн-
цям установок поетичного кіно. 
 Однак не тільки. Оповідь ще 
й про зародження наркобізнесу, 
що став раковою пухлиною ко-
лумбійського життя ще від по-
чатків 1970-х. Він, той бізнес, 
одкрив можливості легкого зба-
гачення кланів, дивовижного 
перетворення життя. А з друго-
го — занурив країну у криваву 
вакханалію міжусобних війн... 
Чесна, громадянськи смілива і 
доволі вигадлива у своїх стильо-
вих пошуках стрічка. 

«Номери» Олега Сенцова
 У вівторок починає свою 
роботу ще один фестиваль-
ний майданчик — вже 7-й Film 
Industry Office. Основне завдан-
ня роботи цього сектору — пре-
зентувати можливості України 
й українців щодо копродукції, 
співпраці з іноземними продю-
серами та спонсорами.

 

Найбільше зацікавлення 
викликають так звані пітчин-
ги, конкурс фільмових проек-
тів. Десять таких проектів і на 
додачу один, який поза зма-
ганням, — «Номери» режисе-
ра Олега Сенцова. Ну не може 
він змагатися, сидячи в росій-
ській в’язниці. А задум ціка-
вий — про можливість звіль-
нення людини від диктату сис-
теми. Мимоволі звертаєш ува-
гу на те, що вже визначено дату 
релізу проекту — травень 2019-
го. Дай-то Боже! Звісна річ, що 
кожен показ в Одесі починаєть-
ся із нагадування про Олега 
Сенцова, який голодує вже 65 
днів.
 Серед проектів — «Довбуш» 
Олеся Саніна, «Дорога» Вік-
торії Трофименко (її дебют був 
напрочуд успішний — «Бра-
ти. Остання сповідь»), «Сера-
фима» Марисі Нікітюк, Hostel 
LeDance Сергія Рахманіна... 
До речі, чимала кількість віт-
чизняних картин із нинішнь-
ої програми Одеського міжна-
родного починалася саме тут, в 
рамках Film Industry Office. 
 Ну а у вівторок усе почнеть-
ся тут із теми про другу мережу 
кінокомісій. Тема означена так: 
«Кіно для туризму, туризм для 
кіно». Що таке кінокомісії? Це 
доволі нова форма облаштуван-
ня громадських організацій, 
метою яких є залучення бізнес-
ресурсів до виробництва екран-
ної продукції на регіонально-
му рівні. До прикладу, успіш-
но працює така комісія у Тер-
нополі, обертаючи і сам бізнес, 
і кінематографістів до місцево-
го, такого багатого, матеріалу, 
який цілком надається для тво-
рення фільмів. 
 Що ж, уперед, кіно-Украї-
но, вперед, кінематографічна 
Одесо! ■

(Продовження теми  стор. 16)

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Розмови з духами
На дев’ятому Одеському міжнародному 
кінофестивалі не дістати квитків 
на покази українських фільмів

■

Сергій ТРИМБАЧ
(спеціально для «УМ»)
Одеса 

Одна з найприкметніших ознак Одеського міжнародного — він де-
далі більше виступає в ролі презентанта українського кіно. Місія 
ця абсолютно природна — як для українських глядачів, так і для 
гостей фестивалю. Пригадується, один з іноземців ще 2010-го го-
ворив мені, що в Одесі тих, хто постійно пише і постійно цікавить-
ся станом світового кіно (їздячи тими ж таки фестивалями), важко 
здивувати якимись європейськими чи американськими кіностріч-
ками. Шанс зацікавити і навіть подивувати можна тільки власним 
національним продуктом...

Місць у залах кінофестивалю вистачає не усім.
Фото з сайта oiff.com.ua.

❙
❙

Кіно на Потьомкінських сходах.❙

«Золотого Дюка» вже отримала Ада Роговцева.❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Коли цієї весни відійшов Сер-
гій Оксеник — то був відчутний 
удар по перспективах українсь-
кої дитячої літератури. 2014-го 
Всеукраїнський рейтинг «Книжка 
року» зафіксував тріумф його 
трилогії «Лісом, небом, водою» 
— вона вивищилася над багатьма 
тодішніми брендами недосяжно. 
Авжеж: так про, для і голосом са-
мих хлопців-підлітків тоді писав 
хіба Володимир Рутківський (Ле-
онід Кононович приєднався до 
тріумвірату лише 2016-го — «Чи-
гиринським сотником»). І раптом 
з посмертної шухляди постає ціл-
ком «дорослий» твір — «Самка 
богомола» (К.: Темпора).

 Та по його прочитанні стає 
зрозуміло: ніде «дитячий» пись-
менник Оксеник не «зрадив». 
Його власні персонажі вирос-
ли — і, з огляду на їхню поста-
ву у трилогії, просто не могли 
оминути російської агресії. Ба 
більше: перечитуючи тепер 
«Лісом, небом, водою», хапаєш 
себе на думці, що написана вона 
ніби після московського нападу 
2014-го. Добровольчі батальйо-
ни формувалися саме так, як 
ватага Лисого (і зброю здобува-
ли саме так). За бойових супро-
тивників мали вовкулаків, ви-
капаних москалів: «Вони дурні, 
й завше бігають зграєю... Вони 
як хвороба... Може, вони й ста-
ли вовкулаками від злості й не-
нависті». Схоже, один із молод-
ших побратимів Лисого, — той 
неприкметний хлопчака, що 
був природним аналітиком і 
розв’язував «інтелектуальні» 
проблеми дієвців, — перетво-
рився тепер на лейтенанта Вітю, 
очима котрого ми й занурюємо-
ся в інтригу «Самки богомола».
 Цей жанровий роман побу-
дований на антиутопійній мат-
риці: російсько-українська вій-
на закінчилася розпадом Росії, 
і цунамі біженців звідти затоп-
лює Україну. В одному з філь-
траційних таборів (десь, здо-
гадно, на помежів’ї Сумської та 
Чернігівської областей) стає не-
спокійно. Зрештою, неспокійно 
по всьому колишньому кордоні 
з Росією. Загальний антураж та-
кий: «Йти самому лісом, коли 
в тебе зайняті руки, — це са-
могубство... Хтозна, що в нього 
там під опеньками чи під буш-
латом! Раніше Віті таке й на 
думку б не спало, тепер це були 
нормальні думки, що й не пах-
ли параноєю». Тобто вовкулаки 
з попереднього твору активізу-
валися. Звісно, вони переваж-
но — російські «біженці». Але й 
українських «перевертнів у по-
гонах» вистачає — у них купа 
друзів поміж тепер «колишніх» 
російських військовиків: разом 
десь служили чи навчалися в од-
ній академії генштабу.
 Отже, пригоди лейтенанта 
Віті у світі «Чужих» з усім при-
таманним цим кінострашилкам 
реквізитом: імпланти-мутан-
ти. Ну і, ясна річ, горор-атмос-
фера, люблена С.Оксеником 
від перших книжок: «Тим біль-
ше страшно, що вони не знали, 
чого слід боятися», — читаємо у 
«Лисому».

 Збагнути мотивацію Чужих 
— найперший крок у страте-
гії протидії. Але спочатку треба 
вирахувати ворожого ватажка. 
Лейтенант має підозри вже у пер-
шій главі — якби не ментальна 
тупість тилового армійського на-
чальства, можна б не допустити 
кривавих метастазів. Але тоді й 
книжки не було б. Тож Вітя про-
вадить, вважай, несанкціонова-
не розслідування, котре, звісно, 
виявляється єдино правильним.
 Зрештою, ФСБ-резидент-
кою виявляється молода й ваб-
лива «біженка» Алевтина — не 
так Мата Харі, як Червоний го-
робець чи якась місіс Сміт; оман-
ливо-безпечна, як кицька. На до-
питах вона пояснює начитаному 
українському офіцерові незбаг-
ненність російської душі, перед 
котрою нормальна психіка без-
сила. От, наприклад, у таборі 
переселенців з колишньої РФ 
є курси з вивчення української 
— стандартний сервіс для адап-
тації емігрантів. Але ті «почут-
тя власної гідності не втрача-
ли. Вона виливалася в агресивне, 
викличне небажання розмовля-
ти українською». Бо, пояснює 
Алевтина, «вони вважають цю 
землю своєю». А відтак платити-
муть за гостинність до пори ти-
хою, а за першої-ліпшої змоги 
— збройною ненавистю, бо «зна-
ють, що більше ніде їм вижити 
не вдасться. В Європі їх змусять 
працювати, в Білорусі вб’ють, у 
Китаї зроблять рабами». 
 Автор уміло нагнітає — лей-
тенант тривожиться: щось пси-
хологічно-непевне коїться у тих 
бараках. Підказує знову Алев-
тина: «Завівся страх... І всі зно-
ву почали вірити в те, що колись 
розповідало російське телебачен-
ня: про розіп’ятих хлопчиків, ра-
бів і хунту... Біологічна зброя. Ба-
цили живуть в їхніх організмах, 
розвиваються, розмножуються, 
еволюціонують». Не вірити їй не 
має підстав ані лейтенант, ані чи-
тачі — вона ж бо працювала під 
прикриттям у тамтій «журналіс-
тиці»; тож знає, що почім. Та й 
наш Вітя чим далі більше впев-
нюється: страх не «завівся» — 
його провокує саме Алевтина.
 І що з усім тим робити? На-
самперед, звісно, запобігти за-
колоту. А потім? Бо вже бачимо 
вельми небезпечні симптоми — 
«тепер, коли по всій Україні не-
щасних росіян сотні тисяч, усі 
досить скромні досягнення не-

сміливої українізації перших по-
майданних років летіли псу під 
хвіст». І це не вільна футуроло-
гія «Самки богомола», а жорс-
тка реальність. Ось статистика, 
наведена у дослідженні Націо-
нального інституту стратегічних 
досліджень: 2016-го внаслідок 
міграції внутрішньо переміще-
них осіб спілкування українсь-
кою різко зменшилося порівня-
но з двома попередніми роками; 
в Одесі, наприклад, удвічі. Чіт-
кий русифікаційний слід ВПО 
простежується навіть у Києві 
та Львові (Світова гібридна вій-
на: український фронт. — Х.: 
Фоліо, 2017).
 Дослідники прогнозують 
«майбутні хвилі хаосу з боку не-
безпечного сусідства», а «хаос 
має тенденцію до розповсюд-
ження у максимально можливо-
му просторі». На лінгвістичному 
напрямку спостерігається рух у 
зворотній бік — до януковичевих 
часів. А там, цілком вірогідно, і 
колісниченки-ківалови вигуль-
кнуть, нікуди ж бо не подівся 
цей злий бур’ян (або, за класи-
фікацією Сергія Оксеника, вов-
кулаки. Наскрізь іронічний ав-
тор «Самки богомола» раптом 
прохопився: «Недоречно згадав-
ся вислів одного російського кла-
сика: «Звісно, дітей топити у 
ванні негоже, але щось же треба 
з ними робити!» 
 Чи існує насправді російський 
класик із таким афоризмом — не 
знаю. Це може бути прогалина у 
моїй ерудиції, а може — весела 
містифікація автора. С.Оксеник — 
філолог не лише за освітою і досві-
дом, а й за безперечним талантом. 
Зауважте, приміром, такий сю-
жетик: на початку Алевтина спіл-
кується з українським офіцером 
виразно російським суржиком, а 
вже десь під середину оповіді лей-
тенант Вітя перестає «чути» ак-
цент — звикає; і фонетично-ор-
фографічні Алевтинині каракулі 
зникають зі сторінок. Такий-от ві-
зуально-текстовий ілюзіон.
 Але найбільше письменни-
кові вдаються фокуси з літера-
турними алюзіями, його тво-
ри просто переткані ними. Вже 
у «Лісом, небом, водою» назва 
кожної із семи глав — пародійне 
покликання на класичні поп-тво-
ри: «Один у лісі не воїн», «Лесик-
Телесик», «Привал на узбіччі» 
тощо. А до «Самки богомола» 
навідувався Владімір Войновіч зі 
своїм солдатом Чонкіним: «Пог-
ляд у Сидорчука був відкритий 
і чистий, як остання сторін-
ка Статуту караульной служ-
би... Козирнув так, ніби танцює 
брейк-данс... Читати майже не 
вмів. Протоколи писав краще».
 На авторській сторінці у Вікі-
педії «Самку богомола» кваліфі-
ковано беззмістовним означенням 
«футурологічний трилер». Це іще 
б пасувало його «дитячій» трило-
гії, хоча за фабулою то є екологіч-
на казка про «помилкове минуле», 
коли нерозумні дорослі «все це взя-
ли в борг у своїх дітей і онуків». 
«Самка богомола» — цілком ре-
алістичний твір. В тому сенсі, що 
справжня аналітична прогности-
ка — найнадійніша реальність. 
Та коли вже вдаватися до філо-
логічних означень, то це — воєн-
но-шпигунський детектив; один 
з найбільш популярних за Союзу 
піджанрів — «воєнні пригоди».
 За пізно-вершинний зразок 
тут править роман Владіміра Бо-
гомолова «У серпні сорок четвер-
того» (опублікований 1974-го в 
журналі «Новий мір»). Справ-
ді талановитий бойовик, що зро-
бив автора супер-відомим — по-

над сто наступних перевидань, 
три екранізації. Десь у пантеоні 
«русского міра» йому мусять пос-
тавити пам’ятний бюст — Бого-
молов спровадив на символічний 
рівень радянську контррозвід-
ку СМЕРШ («Смерть шпіонам»). 
Приблизно так, як Булгаков ка-
нонізував білогвардійців у Києві. 
Дія Богомолового роману відбу-
вається в Західній Україні, де го-
ловними шпигунами є «бандерів-
ці»; за головного персонажа тут 
так само, як і в Оксеника, лейте-
нант спецслужб, але у нашого ав-
тора все відбувається в інверсій-
ній проекції.
 Ті, хто читали Богомолова, 
одразу вхоплять свідому алюзію 
Оксеника на наскрізну мізан-
сцену буття «бійців невидимо-
го фронту»: «Вони не знали, які 
механізми встигла запустити 
його втеча, вони не знали, що 
роблять тепер численні вороги в 
гарнізоні, вони не знали, на кого 
тепер можна покладатися, а 
на кого — ні, вони не знали. Але 
в тому, що ворогів було багато, 
сумнівів не виникало. Стільки 
зброї запасають не тоді, коли хо-
чуть когось убити. А тоді, коли 
хочуть убити дуже бага тьох». 
Але — повний переверт, інверсія: 
саме сучасні «бандерівці» (чи-
тай: патріоти, що ладні поклас-
ти життя) полюють на російсь-
ких шпигунів.
 Так, інверсія Богомолового 
твору (ніби самка тамтого лей-
тенанта Таманцева) — на повер-
хні. Проте, як на мене, головний 
месидж-алюзія «Самки богомо-

ла» інший — це інверсійна акту-
алізація Шевченкової «Катери-
ни»: «Кохайтеся, чорнобриві, та 
не з москалями». Ще на почат-
ку Оксеникової книжки «Вітя 
не на мить не забував, що вона 
чужа. І це його значною мірою 
рятувало». До пори-часу. Хоч 
далі буде цнотливо-відверте зоб-
раження злягання, і читач ро-
зумітиме, що тепер уже капітан 
Вітя не підніме руки на Алевти-
ну, він-читач також розуміє, що 
російська шпигунка (що, здаєть-
ся, справді закохана) не зупи-
ниться перед виконанням ФСБ-
завдання. Вона його застрелює, 
коли той намагається перешко-
дити виконанню наказу Кремля. 
Мораль проста від часів Тараса 
Григоровича: шлюб українця з 
донькою «русского міра» обри-
вається трагічно. 
 По ходу дії колишній філо-
лог-ботан Вітя перетворюється 
на лейтенанта Рембо, і автор 
кидає нам підказку, чому так: 
«Книжки все життя читав, 
от і навчився». Ну, ясна річ, 
завжди доречна бібліо-осан-
на. А з іншого боку — рентген: 
Сергій Оксеник як «вічний 
хлопчак», — саме ця езотерич-
на якість і спричинила його 
входження у сонм найліпших 
«підліткових» письменників, 
що здатні відтворити непевні 
юнацькі стани.
 Але ж саме ті «непевні» юна-
цькі стани захистили усіх нас 
на Майдані і Донбасі. Про те, за 
великим рахунком, і є «Самка 
богомола. ■

ЛІДЕРИ ЛІТА: КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Далі публікуємо результати дистанційної експертної сесії Всеук-
раїнського рейтингу «Книжка року’2018» з визначення «Лідерів 
літа»: шорт-листи кожної підномінації – по сім найподієвіших кни-
жок піврічного видавничого репертуару (за абеткою). 
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Юрій АНДРУХОВИЧ. Коханці Юстиції. – Чернівці: Meridian 
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Тимофій ГАВРИЛІВ. Червнева злива. – Л.: Видавництво Анетти 
Антоненко, 416 с.(п)
Євген ГУЦАЛО. Лось. – К.: Знання, 271 с.(п)
Мирослав ДОЧИНЕЦЬ. Світло семи днів. Маленькі історії для 
душі. – Мукачево: Карпатська вежа, 207 с.(п)
При надії. Дев’ять особливих місяців. – Брустурів: Discursus, 120 с.(п)
Тарас ПРОХАСЬКО. НепрОсті. – Л.: Terra Incognita, 184 с.(п)
Олесь УЛЬЯНЕНКО. Софія; Перли і свині. – Х.: Фоліо, 288+192 с.(п)

Жанрова література (детектив / пригоди / фантастика / 
любовний роман / історичний роман / молодіжна проза / 
автобіографії)

Леся ДЕМСЬКА. Літо психіатра. – К.: Легенда, 176 с.(о)
Владислав ІВЧЕНКО. Ігри пам’яті; Битва за Одесу. – К.: Темпора, 
568+452 с.(п+о)
Андрій КОКОТЮХА. Останній контракт. – Тернопіль: Богдан, 192 с.(с)
Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ. Естетика жебрацтва. – К.: Залізний тато, 
424 с.(о)
Євген ЛІР. Підземні ріки течуть. Сер. «Альтернатива». – К.: 
Видавництво Жупанського, 160 с.(п)
Сергій ОКСЕНИК. Самка богомола. – К.: Темпора, 312 с.(с)
Остап УКРАЇНЕЦЬ. Транс. Сер. «Альтернатива». – К.: Видавництво 
Жупанського, 200 с.(п)

Поезія / афористика

Антологія молодої української поезії ІІІ тисячоліття. – К.: А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 496 с.(п)
Станіслав БОНДАРЕНКО. Лев і рев – very well! – К.: Український 
пріоритет, 104 с.(о)
Іван ДРАЧ. Вийшов з радіо чорний лев; ІЗДРИК. Ліниві і ніжні. 
Сер. «Українська Поетична Антологія». – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГА, 240+352 с.(п)
Катерина КАЛИТКО. Бунар. – Л.: Видавництво Старого Лева, 248 с.(п)
Світлана ПОВАЛЯЄВА. Після Криму. – Л.: Видавництво Старого 
Лева, 312 с.(п)
Райнер Марія РІЛЬКЕ. Сто поезій у перекладах Мойсея Фішбейна. 
– К.: Либідь, 272 с.(п)
Гео ШКУРУПІЙ. Для друзів поетів сучасників вічності. – К.: 
Темпора, 160 с.(п)

■

НОМІНАНТ

Повість про фатум:
не кохайтеся з москаль(к)ами
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«Я уже ходив, тримаючись за паркан і 
стіни, там, де вже лежали мертві»
 Свій роман Василь Барка (справж-
нє прізвище — Очерет) писав два роки, 
у 1958-59-му. А йшов до цього прак-
тично все своє свідоме життя. Писав у 
далекій Америці, куди доля закинула 
його після війни, у Гантерських горах 
у штаті Нью-Йорк, де, не маючи влас-
ного житла, жив у знайомих. «Із не-
похитною дисциплінованістю вставав 
до сходу сонця і працював до присмер-
ку над річкою або в лісі, а в часи него-
ди писав у порожній стодолі. А позаяк 
уважав, що ситий письменник не може 
правильно описати страждань голодую-
чих, тож, пишучи ключові розділи ро-
ману, по кілька днів відмовлявся від 
їжі», — писав про це відомий культу-
ролог із діаспори, автор програми «Очи-
ма культури» Марк Роберт Стех.
 Початковий рукопис Василь Барка 
переписував чотири рази, від початку до 
кінця, всі 600 сторінок, щоб якнайточні-
ше передати жах руйнування українсь-
кого світу. Жах, який він бачив на влас-
ні очі і який усі ці 25 років носив у собі, 
старанно записуючи згадки про голод 
після війни у таборі «ДІ-ПІ» (Displaced 
Persons, табори для переміщених осіб).
 Особливо його вразила розповідь од-
ного українця з Австралії про родину, 
яка практично вся вимерла під час Вели-
кого Голоду — саме вона й лягла в осно-
ву роману. Хоча й самому Василю Очере-
ту було що згадати. У 1932 році він жив 
на Кубані, працював у Краснодарсько-
му художньому музеї, був одружений, 
за рік народився син Юрко. Чорне кри-
ло голоду накрило і Кубань — там, за 
свідченнями Василя Барки, тоді вимер-
ла третина населення. 
 Ще страшніші картини постали пе-
ред очима письменника, коли він наві-
дався на рідну Полтавщину провідати 
брата. Як розповідала дослідник твор-
чості Барки Віра Мелешко, з великої 
родини брата залишилося кілька душ. 
Та й сам Василь опинився на межі го-
лодної смерті. «Я мав на тілі щось 12 
ран. Рани йшли по лініях кровоносних 
судин. Із них сочилася брунатна ріди-
на. Ноги вже репалися, і така слизис-
та поверхня теж сочилася. Ноги пух-
ли. І я уже ходив, тримаючись за пар-
кан і стіни, там, де вже лежали мертві. 
Я не надіявся, що виживу. Та мука го-
лоду аж до передсмертної лінії жахли-
ва... то щось таке, що спалювало всю іс-
тоту», — згадував він пізніше.
 Ці відчуття з новою силою накрили 
його, коли він опинився в Нью-Йорку 
і, хворий та безробітний, міг дозволити 
собі лише одну банку риби на два дні. І 
саме тоді в його душі зродилося рішен-
ня розказати світові про все, що твори-
лося в Україні у 30-х роках. 

Тяжкі «гріхи» Василя Очерета
 Узагалі, Василь Барка не раз опи-
нявся на межі життя і смерті і в пря-
мому, і в переносному сенсі. Першу 
клінічну смерть він пережив у семиріч-
ному віці, коли впав із кручі, і лікар 
визнав його мертвим. Вдруге — у сер-
пні 1942 року, коли пішов доброволь-
цем спочатку в народне ополчення, 
потім на фронт: його військова части-
на потрапила в справжню м’ясорубку, 
а сам Василь отримав важкі поранен-
ня осколком в голову та кулеметною 
кулею в плече. Деякий час його, ризи-
куючи життям, переховували селяни. 
«Більш як місяць потім хворів і не міг 
ходити. Плече все гнило і голова тьма-
рилася; медикаментів не було ніяких. 
Я жував цибулю і часник разом, робив 
«котлету» і прикладав: зрештою поча-
ло гоїтися», — згадував письменник 
у своїй автобіографії. У 1943-му нім-
ці розлучили його з сім’єю і вивезли до 
Німеччини на примусові роботи. Там 
він і залишився після звільнення, об-
равши між еміграцією та перспекти-
вою потрапити до радянських таборів, 
куди спроваджували практично всіх, 
хто пережив німецький полон. 
 Дивом йому вдалося вижити і «під 
більшовиками», адже він був усуціль 
«неблагонадійним». По-перше — його 
рід ішов від запорізького козака Оче-
ретька, і цей волелюбний дух та ор-
ганічне неприйняття несправедливості 
передався і Василеві. Батько письмен-
ника служив у козачій частині, звід-
ки повернувся покаліченим після 
російсько-японської війни, а тому пе-
ребивався то тесляруванням, то дог-
лядом за чужими садами, то ще яки-
мись підробітками. І хоча в часи Гро-
мадянської війни йому навіть довело-
ся робити кінське спорядження для 
армії Будьонного, нова влада з підоз-
рою дивилася на українця-хлібороба і 
не надто його жалувала. Коли ж бать-
ко захворів на тиф, наймитувати, щоб 
прогодувати родину, довелося його си-
нам.
 По-друге, свою освіту Василь Оче-
рет починав здобувати в Лубенському 
духовному училищі — коштів на нав-
чання в гімназії у батьків не було, а 
діти «козачого сословія» мали давній 
привілей навчатися в «бурсі» безкош-
товно. Правда, пізніше бурсу було пе-
ретворено на трудову школу, а далі Ва-
силь обрав педагогічну ниву, закінчив-
ши педагогічні курси та педтехнікум. 
Але в часи «войовничого атеїзму» вже 
однієї згадки про це було достатньо, 
щоб опинитися на Соловках. Тим біль-
ше що середульший брат його, Іван, в 
юні роки прислужував у храмі і навіть 
бачився з митрополитом УАПЦ Васи-
лем Липківським, коли той служив у 

Братській церкві, а в роки війни, при 
німцях, висвятився на священика (піз-
ніше Івана, за свідченням Барки, при 
наступі радянських військ розстріля-
ли разом із мамою, що жила при його 
родині).
 Одного разу репресійна машина 
таки ледь не підім’яла під себе молодо-
го письменника — коли він працював 
художником-оформлювачем у Красно-
дарському художньому музеї і прикра-
сив експозицію репродукціями картин 
Дюрера, Рафаеля, Іванова та низки ін-
ших шедеврів на релігійну тему, його 
віддали під суд. Від таборів урятувало 
лише те, що в цей час у Кремлі почала-
ся кампанія проти «спрощенців», які 
збіднюють збірки класичного малярс-
тва в музеях» — його швиденько реа-
білітували, а справу закрили.
 Ще одна сутичка із «господарями 
життя» сталася раніше, у 1927 року в 
селі Нижньому Артемівського округу 
на Донбасі, де після закінчення учи-
лища Очерет викладав математику та 
фізику. Там молодий учитель на бать-
ківських зборах відкрито назвав місце-
вих партійців злодіями за те, що роз-
крадали і привласнювали все, що над-
ходило до кооперативу для дітей, у 
той час, як вони змушені були бігати 
босими по снігу і часто хворіли. Влада 
ув’язнила Очерета, оголосила його бо-
жевільним. На щастя, молода лікарка-
психоневролог не підтвердила діагно-
зу, але Василю довелося терміново ті-
кати на Кубань, від гріха подалі.
 А найголовнішим «гріхом» Василя 
Очерета було те, що він був українцем і 
абсолютно несистемною людиною. І все 
ж він вижив, попри все. Можливо, Бог 
уже тоді мав на нього свої плани.

Кола Дантового Пекла
 Сьогодні всі знають Василя Барку 
передусім як автора роману «Жовтий 
князь». Але свій шлях у літературу той 
почав із поезії, захопившись іще в бурсі 
філософією Сковороди та поезією Павла 
Тичини. Саме Тичина у 1929 році бла-
гословить до друку його першу добір-
ку віршів у найбільшому в той час пе-
ріодичному журналі в УРСР «Червоний 
шлях». А в 1930 році в Харкові, в Дер-
жавному видавництві, побачила світ 
перша поетична збірка Василя Очерета 
«Шлях».
 Але творчі крила було грубо зла-
мано системою. За кілька днів у «Лі-
тературній газеті» на першій шпальті 
вийшла розгромна рецензія із промо-
вистою назвою «Проти класово-воро-
жих вилазок у поезії». Спроба насту-
пити на горло своїй пісні і почати пи-
сати «виробничі», «трудові» поезії, 
які знайшли відображення в збірці 
«Цехи», закінчилася рішенням про 

«добровільну поетичну німоту — за-
мість писати, до чого серце не лежало». 
До поезії Василь Барка (це псевдо, так 
само, як і Іван Вершина, він узяв в еміг-
рації, щоб убезпечити родину від напа-
док радянської влади) повернеться за 
кордоном, видавши одна за одною збір-
ки «Апостоли» та «Білий світ», пізні-
ше — тритомник «Океан», багатотом-
ні монументальні поеми «Свідок для 
сонця шестикрилих», «Судний степ», 
«Кавказ» тощо. «Судний степ» — це рі-
вень Дантової «Божественної комедії», 
— зазначив літературознавець Олек-
сандр Хоменко.
 Власне, Данте все життя супровод-
жував Василя Барку. Ще в юності до 
його рук потрапило дві книги: «Гайда-
маки» Шевченка з ілюстраціями Слас-
тьона і «Божественна комедія» з ілюс-
траціями Доре. Остання «зосталася 
більшою частиною незрозуміла, тіль-
ки чудові ілюстрації ввели в цілий світ 
надзвичайних подій і запам’яталися 
назавжди: так само, як постійні роз-
мови батька з його приятелями — про 
його улюблену книгу, «Апокаліпсис», 
про значення приходу кожного ангела 
і кожного звіра», — як писав пізніше 
Барка.
 Саме стиль «Божественної комедії» 
Данте став темою кандидатської ди-
сертації Василя Очерета, яку вдалося 
у 1940 році захистити в Москві, змі-
нивши «неблагонадійну» україністи-
ку на більш нейтральну історію за-
хідноєвропейської літератури Серед-
ньовіччя. Пізніше він спробує сам 
перекласти українською фрагменти 
«Божественної комедії», підготує для 
українського видання Біблії «Одкро-
вення Йоана Богослова». Образи Апо-
каліпсису не даватимуть йому спо-
кою і, зрештою, стають основою для 
метафізичного пласту самого «Жов-
того князя», який стане найголовні-
шим твором його життя. Та й сама наз-
ва «Жовтий князь» — алюзія на Вер-
шника Апокаліпсису на чалому (піща-
но-жовтому) коні з «Одкровення»:«І я 
глянув, і ось кінь чалий. А той, хто на 
ньому сидів, на ім’я йому Смерть, за 
ним же слідом ішов Ад. І дана їм влада 
була на четвертій частині землі заби-
вати мечем, і голодом, і мором, і зем-
ними звірми».

«Я щасливий, бо маю Божу поміч 
написати твори, про які мріяв»
 Більшість свого життя Василь Бар-
ка прожив за межами України, але з 
Україною в серці. У 1962 році, коли 
«Жовтий князь» уже вийшов дру-
ком, він спробував іще раз достука-
тися до колег на батьківщині, опублі-
кувавши звернення «До радянських 
письменників на Україні» і заклика-
ючи їх якщо не порушити обітницю 
мовчання про Голодомор та мільйо-
ни жертв тих злочинів, то хоча б про-
читати «скромну повість про них ав-
тора, який зрікся всього в житті, аби 
дістати, зрештою, змогу розповісти 
про них». Попри початок Хрущовсь-
кої відлиги, як і варто було сподіва-
тися, на цей заклик ніхто не відгук-
нувся — український читач побачив 
роман лише у 1991 році.
 Незважаючи на велику популяр-
ність у діаспорних колах, Василь Бар-
ка до кінця життя лишився самітни-
ком. Останні 28 років свого життя 
він провів у мальовничому курортно-
му містечку Ѓлен Спей, що на півночі 
Нью-ЙоркА, в оселі Верховина — по-
кинутій вежі, що колись була водона-
пірною баштою. Тамтешні мешканці 
називали його «святим чоловіком»
 Василь Барка не дожив три мі-
сяці до свого 95-річчя. Перед відхо-
дом він більше року лежав паралі-
зованим у госпіталі, спілкуючись із 
відвідувачами лише записками. І все 
ж він ні про що не шкодував. В одно-
му зі своїх останніх американських 
інтерв’ю він зізнавався: «Я приходжу 
до кінця днів своїх, не маючи нічого 
з матеріальних речей, навіть телеві-
зора... Але я щасливий, бо маю Божу 
поміч написати твори, про які мріяв, 
і знаю, що вони будуть значною допо-
могою в духовному житті мого наро-
ду, особливо в майбутньому». ■

ДО ДАТИ

Свідок Апокаліпсису
110 років тому народився автор роману про Голодомор 
«Жовтий князь» Василь Барка

■

Василь Барка.
Фото з сайта uk.wikipedia.org.
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Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО, 
співробітник Українського інституту національної пам’яті

У ніч перед 1 грудня 1991 року всі українські канали цілу ніч показували фільм 
Олеся Янчука «Голод-33». Українці тоді лише відкривали для себе цю сторінку історії 
власного народу, яка довгі роки була під жорстким табу, а сама згадка про голод 
загрожувала кількарічними таборами. Відкривали — і жахалися: як можна було так 
чинити з людьми, вся вина яких полягала в родючих землях, глибинних традиціях 
та волелюбному характері. Як наслідок — на Всеукраїнському референдумі більше 
90% українців проголосували за Незалежність України, і не в останню чергу — для 
того, щоб це ніколи більше не могло повторитися.
Основою для фільму став роман українського письменника Василя Барки «Жовтий 
князь», що вийшов друком у 1962 році в Нью-Йорку й одним iз перших явив світові 
правду про цей жахливий злочин сталінського тоталітарного режиму. Коли Барку 
запитали, чому він вибрав Голодомор темою свого роману, той відповів, що відчув, 
що має це зробити, бо «не був певен, чи знайдеться інший, хто подав би свідчення 
так, як засвідчено трагедію єврейської раси». 
Роман отримав високу оцінку і в Америці, де був перевиданий у 1968 році Союзом 
українок Америки, і у Франції, де він побачив світ у 1981 році з передмовою по-
пулярного французького літератора П’єра Равіча. Були навіть пропозиції висунути 
«Жовтого князя» на здобуття Нобелівської премії. Утім без підтримки рідної бать-
ківщини на успіх сподіватися не випадало. А в підрадянській Україні, як і в усьому 
Союзі, про це тоді не могло бути й мови.
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«Ми грали краще за Францію і взагалі переважаємо суперника. 

Вони не грали у футбол — просто чекали свого шансу і забивали. 
У французів була одна єдина тактика, і так в усіх матчах турніру».

Деян Ловрен
захисник збірної Хорватії з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Олексій ПАВЛИШ

 Після несподіваної поразки 
у домашньому фіналі Євро-2016 
наставник французів Дідьє Де-
шам заявив, що «галли» зроб-
лять усе можливе, щоб тріум-
фувати на «мундіалі». І «ле 
бле» таки вдалося реабілітува-
тися перед фанатами — у над-
результативному матчі за титул 
чемпіона світу «сині» здолали 
хорватів. А Дешам, до речі, став 
лише третім фахівцем в історії 
(після бразильця Маріо Загал-
ло та німця Франса Беккенбауе-
ра), яким удавалося вигравати 
ЧС і в якості гравця, і в якості 
тренера.
 Хорвати ж після героїчного 
«плей-оф» (дві перемоги у дода-
ний час і одна — у серії пеналь-
ті) намагалися створити подвиг 
і у фіналі, але «картатих» під-
водила втома, а в деяких момен-
тах їм відверто не щастило. 
 Так, на старті зустрічі саме 
підопічні Златко Далича мали 
перевагу, проте пропустили піс-
ля автоголу Манджукича. А піс-
ля того, як зрівняли рахунок, 
знову стали жертвою обставин 
— арбітр, скориставшись сис-
темою VAR, зафіксував гру ру-
кою у штрафному та поставив 
пенальті. 
 Неоднозначний 11-метро-
вий, зрештою, вирішив долю фі-
налу — хорвати були психоло-
гічно надломленими, а у фран-
цузів Мбаппе і Погба майстер-
но відзначились після швидких 
контратак. Гол усе того ж Манд-
жукича після помилки голкіпе-
ра «півнів» Льоріса лише вряту-
вав «червоних» від розгрому.
 Таким чином, французи ста-
ли чемпіонами світу вдруге у 
своїй історії, а хорвати виграли 
дебютне «срібло».

 На спірному пенальті робили 
акцент після гри засмучені хор-
вати. Зіркові хавбеки Лука Мод-
рич та Іван Ракитич сказали, що 
їх здивувало рішення арбітра. А 
їх тренер Златко Далич наголо-
сив: «У фіналі ЧС такі пенальті 
не ставлять. Нам не вистачило 
удачі, яка нам допомагала про-
тягом усього турніру. Але друге 
місце — історичний для нас ре-
зультат, тому ми їдемо додому з 
високо піднятою головою».
 Капітан «картатих» Модрич 
став найкращим гравцем чем-
піонату, але він цій нагороді не 

дуже й радий: «Ми грали добре, 
були кращими на полі. Але кра-
щі команди не завжди перема-
гають. Чи підняла мені настрій 
нагорода MVP турніру? Звісно, 
ні! Все, до чого я прагнув, — пе-
ремога Хорватії».
 Не залишились без індивіду-
альних призів і представники 
французької збірної — 19-річ-
ний Кіліан Мбаппе став найкра-
щим молодим гравцем. Юний 
нападник, до речі, став лише 
другим «тінейджером», який 
забивав у фіналі ЧС — після ле-
гендарного Пеле.

 

А «золоту рукавичку» найкра-
щого голкіпера до бронзової ме-
далі додав Тібо Куртуа — бель-
гійці у матчі за третє місце були 
сильнішими за англійців.
 Єдина втіха для команди з 
Туманного Альбіону — 6 голів 
та «золота бутса» їхнього бом-
бардира Гаррі Кейна. Щоправ-
да, п’ять його м’ячів залетіли у 
ворота скромних Тунісу і Пана-
ми, у «плей-оф» же 24-річний 
форвард відзначився лише од-
ного разу — з пенальті.
 Не обійшлося й без скандалів 
— у середині фінального матчу 

на поле вибігли учасники руху 
Pussy Riot: таким чином вони 
провели акцію «Міліціонер бе-
реться до Гри», вимагаючи сво-
боди політв’язням та припинен-
ня незаконних арештів. 
 Активістів затримали та скла-
ли адмнінстративні протоколи — 
за «порушення правил поведінки 
глядачів під час офіційних спор-
тивних змагань» та «незаконне 
носіння одягу з символікою дер-
жавних воєнізованих організа-
цій, правоохоронних або кон-
тролюючих органів». Згодом у 
мережі з’явилося відео  з відділ-
ку поліції, де правоохоронець, 
який спілкувався із затримани-
ми, пошкодував, що «зараз не 
37-й рік». 
 До речі, в церемонії розда-
чі нагород брали участь прези-
денти Росії Володимир Путін, 
Франції — Емануель Макрон, 
Хорватії — Колінда Грабар-
Кітарович та очільник ФІФА 
Джані Інфантіно, котрий, до 
слова, не раз заявляв, що «фут-
бол — поза політикою». ■

Оксана ПРОДАНЧУК

 Після раннього вильоту наших спорт-
сменів з Уїмблдону увагу до себе привер-
нула інша українка — юна Даяна Яст-
ремська (№127 WTA). Талановита тені-
систка після тріумфу на турнірі ITF у 
Римі продовжує підкорювати нові вер-
шини. І хоча здобути перемогу на анало-
гічних змаганнях у Будапешті одеситці 
не вдалося — у його півфіналі вона пос-
тупилася 110-й ракетці планети, росіян-
ці  Катерині Александровій (2:6, 6:2, 4:6) 
— підсумком цих баталій у столиці Угор-
щини для нашої талановитої співвітчиз-
ниці став прем’єрний стрибок до першої 
сотні рейтингу WTA. Цікаво й те, що в 
«топ-100» Даяна стане першою тенісис-
ткою, народженою в XXI столітті.
 Водночас завершився й один із най-
престижніших тенісних турнірів — Уїм-
блдон 2018.  Усі очікували, що в чолові-
чому фіналі «Великого шолома» знову 
зійдуться сучасні тенісні генії — Рафа 
Надаль та Роджер Федерер, але вони 
один за одним поступилися і припини-
ли боротьбу на турнірі. 
 У фіналі ж зійшлися серб Новак Джо-
кович, який, втративши у 2016-му році 
титул першої ракетки світу, тривалий 
час перебував у пошуках своєї гри, а та-
кож інший несподіваний його учасник 
— південноафриканець Кевін Андерсен, 

який, маючи восьмий номер посіву, на 
чвертьфінальній стадії вибив із розігра-
шу першого сіяного, швейцарця Федере-
ра.  Сильнішим виявився колишній лі-
дер світового рейтингу Новак Джокович 
— 6:2, 6:2, 7:6.
 Ця перемога для серба стала четвер-
тою на Уїмблдонському турнірі, раніше 
він тріумфував у 2011, 2014 та 2015 ро-
ках. Тепер на рахунку Новака Джокови-
ча 13 перемог на турнірах «Великого шо-
лома», передостанню з яких він здобув 
два роки тому в Парижі. При цьому чет-
верте підкорення Уїмблдону дозволить 
31-річному сербу повернутися в топ-10 
світового рейтингу.
 «Якби півтора місяця тому мене за-
питали, чи можу я виграти Уїмблдон, 
частина мене сказала б: «Так, я сподіва-
юся». Але я ще не був упевнений у своїй 
грі. Півфінал проти Надаля став най-
серйознішою перевіркою. Тому я вит-
ратив стільки енергії і доклав стільки 
зусиль, щоб виграти цей матч (6:4, 3:6, 
7:6 (11:9), 3:6, 10:8). Я не знаю, що буде 
в майбутньому, але мені подобається 
грати на харді. US Open завжди був для 
мене успішним турніром. У минулому 
році я пропустив його через травми і те-
пер із нетерпінням чекаю повернення», 
— розповів Новак Джокович.
 Як і кілька місяців тому в Парижі, й 
на Уїмблдоні залишилася без трофею ле-

гендарна екс-прима світового тенісу Се-
рена Уїльямс, хоча була дуже близькою 
до повернення на переможний шлях. До-
свідчена американка у фіналі поступи-
лася німкені  Анжелік Кербер. Німецька 
спортсменка здобула впевнену перемогу 
— 6:3, 6:3 і вперше в кар’єрі тріумфува-
ла на Уїмблдоні. «Перед фіналом проти 
Серени завжди знаєш, що вона буде гра-
ти в повну силу, тому що це саме ті мат-
чі, заради яких вона грає всі попередні. 
Так що я намагалася не думати про те, 
що граю саме з нею, я намагалася збері-
гати спокій і віру в себе, тому що це був 
саме той матч, заради якого я тренува-
лася і готувалася до цього турніру. Це — 
приголомшливо. У мене слів немає, щоб 
описати свої почуття. Я пам’ятаю, як у 
дитинстві мріяла виграти Уїмблдон. Це 
щось особливе», — поділилась емоціями 
Кербер.
 Для Уїльямс-молодшої цей фінал 

став першим після народження у вере-
сні 2017 року доньки, тому такий ре-
зультат, зважаючи на непростий процес 
повернення, американка може вважати 
прийнятним і розглядати як трамплін 
для подальших звершень.
 «Я в принципі ніколи не шукаю вип-
равдань для своїх поразок і зараз не буду. 
Це був відмінний турнір. Кілька місяців 
тому я не знала свого рівня, не знала, чи 
зможу повернутися, як буду грати. До 
можливості побачити світло в кінці ту-
нелю була дуже довга дорога. Так що ці 
два тижні показали мені, що я можу зма-
гатися і робити це на довгому турнірі. 
Можу претендувати на перемогу на тур-
нірі «Великого шолома». За моїми від-
чуттями, я можу ще дуже сильно дода-
ти, і це буквально тільки початок. Бук-
вально. Так що добре, що я можу про-
довжувати працювати», — наголосила 
Серена Уїльямс. ■

ТЕНІС

Стрибок до першої сотні
Даяна Ястремська стане п’ятою українкою 
в топ-100 світового рейтингу, а Новак Джокович 
після перебування в затінку знову тріумфує

■

Після двох років перебування в тіні колишній лідер чоловічого тенісу Новак Джокович 
вчетверте в кар’єрі підкорив Уїмблдон.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
❙

«МУНДІАЛЬ»

Перемагають не завжди «кращі»
Французи вдруге в історії стали володарями Кубка світу, а бельгійці взяли дебютну «бронзу»

■

Через 20 років після виграшу домашнього «мундіалю» французькі футболісти знову здобули Кубок світу.
Фото з сайта dfb.de.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат світу-2018. Фінал. 
Франція — Хорватія — 4:2 (Манд-
жукич, 18 (у свої ворота); Грізманн, 38 
(пен.); Погба, 59; Мбаппе, 65 — Пері-
шич, 28; Манджукич, 69).
 Матч за третє місце. Бельгія — 
Англія — 2:0 (Меньє, 4; Азар, 82).

■
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Операція стрибкам не завада
 — Прекрасний полтавський 
хірург Олександр Савченко пря-
мо сказав мені: якщо хочеш, мов-
ляв, стрибати — мерщій на опе-
раційний стіл. Довелося послу-
хатися, — розповідає про те, як 
нелегко даються йому спортивні 
перемоги, мій співрозмовник. — 
А вже через 2,5 місяця (подібне, 
мабуть, трапляється лише з таки-
ми «звихненими» на спорті, як я) 
уже стрибав на відкритому чем-
піонаті Європи з легкої атлетики 
серед ветеранів у Данії. То був 
мій другий міжнародний старт у 
2017 році. І я його також виграв, 
хоч результат, як на мене, був 
не надто високим — 168 санти-
метрів. Цьому можна знайти по-
яснення. Змагання відбували-
ся на стадіоні, і, як на зло, були 
несприятливі погодні умови — 
подих забивав сильний зустріч-
ний вітер. До того ж прооперова-
не коліно все ще давало про себе 
знати. Після цього посилено тре-
нувався, й на чемпіонаті Украї-
ни з легкої атлетики серед вете-
ранів в Одесі підкорив висоту 175 
сантиметрів. А на Кубку Украї-
ни в Києві знову взяв таку ж ви-
соту, вдруге перевершив власний 
світовий рекорд. І хоч це не світо-
вий, а всеукраїнський старт, а ре-
корд встановити завжди приєм-
но — навіть власний. Таким чи-
ном, 2017-й пам’ятний для мене 
чотирма успішними стартами. 
 Олег Федорко виріс у Лох-
виці, що на Полтавщині. У ди-
тинстві відвідував там спортив-
ну школу стрибунів — на той 
час вона була досить відомою, в 
юності був рекордсменом облас-
ті зі стрибків у висоту, входив до 
складу всеукраїнського спортив-
ного товариства «Буревісник». 
Потім так склалося, що, закін-
чивши Полтавський медичний 
стоматологічний виш, у 1977 
році поїхав до російського міста 
Горький, де працював лікарем у 
військовому шпиталі. Зі спортом 
на ту пору «зав’язав» і не думав, 
що колись повернеться до ньо-
го знову. Після Росії працював 
щелепно лицевим хірургом у вій-
ськовому госпіталі в Нікарагуа 
(поїхав туди із групою лікарів), 

де якраз велися бойові дії. Про-
вів там 9 місяців, перехворівши 
за цей час загалом чотири рази на 
малярію й токсичний гепатит. 
 — Потім потрапив до Сум, пра-
цював у Центральній районній 
лікарні, за день викурював пару 
пачок цигарок, на третій поверх 
піднімався із задишкою, верхня 
межа тиску сягала цифри 160, — 
продовжує розповідь Олег Федор-
ко. — А жив я в Сумах якраз біля 
озера. Якось, як завжди, проки-
нувшись о 5-й годині ранку, вий-
шов до озера покурити. Дивлюся: 
далеко не молоді люди займають-
ся бігом. Розумієте, вони бігли, а 
я стояв і курив. Тож кинув цигар-
ку й собі спробував подолати від-
стань навколо озера. Разів 15 зу-

пинявся передихнути, поки про-
біг якихось два кілометри. Потім 
покупався в прохолодній воді і 
спіймав себе на тому, що почуваю-
ся значно краще. Так почав рано-
вранці бігати й купатися у водой-
мі — і тижнів через два-три відчув 
неймовірний контраст у самопо-
чутті. Зазвичай, коли не бігав, о 2-
й годині дня вже був як ганчірка 
— докучала хронічна втома, хоті-
лося спати. Коли ж кров, очевид-
но, почала насичуватися киснем, 
я став зовсім іншою людиною — 
міг виконувати за день багато до-
даткової роботи й при цьому не 
стомлювався. Так відтоді почав 
займатися бігом.

 А до стрибків у висоту наш 
герой повернувся тільки в 2007 
році, перебравшись до Полтави. 
На ту пору мав за плечима небага-
то й немало — 52 роки. Згадавши 
про свої рекордні юнацькі пере-
кидні стрибки, коли долав висо-
ту 208 сантиметрів, Олег Федорко 
звернувся до друзів, котрі працю-
вали тренерами у спортивних ор-
ганізаціях. Ті по-доброму посмія-
лися з нього, та все ж запросили 
на тренування. Втім уже на міс-
цевих змаганнях пан Олег пере-
міг 20—25-річних спортсменів. 
 — Коли я стрибав, хлопці пе-
ремовлялися між собою: дивись, 
мовляв, мужик стрибає у якийсь 
новий спосіб, — пригадує спорт-
смен. — Не дивно, що перекид-

ний стрибок був для них диви-
ною, адже його вже навіть у кіно 
не показують. Нині в усьому світі 
стрибають способом Фосбері — 
через спину. А в мій час усі спорт-
смени-стрибуни володіли пере-
кидним стрибком, який технічно 
набагато складніший, та інакше 
стрибати я просто не вмію, бо це 
вже у крові, десь на рефлекторно-
му рівні. У 2007 році я брав висоту 
175 сантиметрів, і мої друзі слуш-
но зауважили: так існують же, 
мов ляв, чемпіонати Європи, сві-
ту серед спортсменів- ветеранів. 
Я почав шукати інформацію про 
ветеранський спорт. Виявило-
ся, що українські спортсмени-ве-

терани їздять на європейські та 
світові чемпіонати з 1995 року. І 
так у 2007 році поїхав на перший 
у своєму житті чемпіонат світу в 
Італію, який зібрав 10 тисяч лю-
дей зі 135 країн. Це дійство мене 
неймовірно вразило, адже зуст-
рів там 85-, 90-, 95- й навіть 100-
річних спортсменів, які творили 
чудеса — могли запхнути за пояс 
молодих. Ці люди кинули виклик 
рокам, лишаючись такими ж рух-
ливими й енергійними, як і в мо-
лодості. Вони не скаржаться на 
вік, прекрасно розуміючи, що 
активний спосіб життя дає мож-
ливість не лише продовжити своє 
перебування на землі, а й жити 
повнокровно та цікаво. 

Полювання на світові рекорди
 Той чемпіонат в Італії настіль-
ки надихнув Олега Федорка, що 
відтоді, за його словами, він почав 
ганятися за світовими рекордами, 
а отже, посилено тренуватися. І 
зараз може дати фору молодим, 
котрі не займаються спортом, — 
хоч у бігові, хоч у гнучкості. Ска-
жімо, завжди смішить своїх трь-
ох онуків, показуючи, як потріб-
но сідати на шпагат. 
 — А стрибки у висоту — це 
неймовірний викид адреналіну 
в кров, — знову констатує пан 
Олег. — Можу в будь-який мо-
мент сконцентруватися і згадати 
отой стан перед стрибком — при 
цьому мурашки по тілу. Старт 
завжди відрізняється від трену-
вального процесу. Наприклад, 
на тренуванні можу здійснити 
20 стрибків — при цьому не беру 
навіть висоти 170 сантиметрів. А 
під час змагань (це просто диво із 

див) настільки концентруєшся, 
що йдеш на рекорд. Наступного 
ж дня болять усі м’язи. Та мені 
приємний цей біль — по суті, 
я з ним живу. І вже настільки 
звик до нього, що, коли нічо-
го не болить, мені просто кеп-
сько. От сьогодні перед нашою 
зустріччю пробіг 10 кіломет-
рів, а потім тренувався в спор-
тзалі. Відвідую його 4, 5, а то й 
6 разів на тиждень. О 6-й ранку 
прокидаюся, о 7-й — уже там. 
Вправи для спини і пресу, а та-
кож ті, що сприяють удоскона-
ленню стрибків, — обов’язкові. 
У мене є вправи, що повернули 
мене до життя, раджу їх моло-
дим і літнім спортсменам або 
ж людям, яких перекосило, — 
і вони потім мені дякують. Це 
елементарні вправи, потрібно 
тільки не лінуватися й робити 
їх — і це дає неймовірний ре-
зультат. Якщо ж людина не ви-
конує вправ хоча б для спини і 
пресу, не в 40, так у 50 років її 
наздоженуть проблеми з хреб-
том — і тоді лікарі тягнутимуть 
із неї гроші ні за що. 
 — А чим закінчилася ваша 
проблема з хребтом? — цікав-
люся.
 — Я про неї забув. Бо внаслі-
док постійних тренувань у мене 
сформувався м’язовий корсет, 
який тримає в тонусі хребці, не 
дозволяє їм складатися й тис-
нути на проблемне місце. Доб-
рій формі сприяє й розумне хар-
чування. Скажімо, давно відмо-
вився від цукру, солодощів, сви-
нини (і в цьому мене підтримує 
дружина). Коли лишається зов-
сім мало днів до старту, для мене 

НЕОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ■

Усе вище і вище, 
На чемпіонаті Європи в Іспанії українець утретє покращив власний світовий рекорд 

зі стрибків у висоту для 60—64-річних

Новий світовий рекорд полтавського стрибуна-ветерана Олега Федорка – 178 см.❙

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

«У Польщі стрибуна-ветерана Даріуша Беднарського шанують 
і славлять. А у нас про таких, як я, ніхто не знає», — із сумом 
констатує чемпіон iз Полтави Олег Федорко. А за підсумками 
2017 року його визнано найкращим легкоатлетом світу серед 
ветеранів у номінації «Стрибки»
У березні нинішнього року 63-річний полтавець узяв участь 
у чемпіонаті Європи зі стрибків у висоту серед ветеранів, що 
відбувся в Іспанії, і першого ж дня змагань встановив новий 
світовий рекорд серед 60—64-річних, подолавши висоту 178 
сантиметрів. Нагадаємо, що в березні 2017-го на чемпіонаті 
світу в Кореї наш земляк перевершив світовий рекорд у своїй 
віковій категорії, який до цього тримався цілих 14 років, під-
коривши висоту 174 сантиметри. А вже у грудні на чемпіонаті 
України покращив свій же результат на сантиметр. Удача суп-
роводжує його і в цьому році. У січні на відкритому чемпіонаті 
Білорусі 63-річний спортсмен знову встановив світовий ре-
корд — узяв висоту 176 сантиметрів. І ось в Іспанії — чергове 
досягнення на чемпіонаті Європи!
До 2017-го Олег Федорко цілих п’ять років не брав участі у 
змаганнях через травму хребта. Річ у тому, що, не знаючи про 
її наявність, спортсмен продовжував тренуватися — вдавався 
до сильних вертикальних навантажень із обтяженням. У під-
сумку, одного дня в нього просто забракло сил. Проконсуль-
тувався з лікарями — і ті порадили взагалі не займатися спор-
том, бо це, мовляв, може призвести до плачевних наслідків. 
Пан Олег послухався спеціалістів і таким чином закинув спорт 
на кілька років. Потім зовсім випадково натрапив в iнтернеті 
на реабілітаційні вправи Валентина Дикуля й почав їх робити, 
зміцнюючи в такий спосіб спину та прес. Згодом відновив і 
кросові пробіжки, після чого з’явилося бажання знову підко-
ряти висоту. Виступивши влітку 2016-го на чемпіонаті Украї-
ни в Києві, зрозумів, що лишився в добрій спортивній формі. 
Після цього почав готуватися до чемпіонату світу з легкої ат-
летики серед спортсменів- ветеранів у Кореї. А в березні 2017 
року дебютував там після 5-річної перерви з новим світовим 
рекордом. Повернувшись із Кореї, Олег Федорко виявив у себе 
ще одну травму — коліна. 

Ці люди кинули виклик рокам, лишаючись такими ж 
рухливими й енергійними, як і в молодості.
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важливо мати максимально лег-
ку вагу, адже під час стрибка ко-
жен зайвий грам заважає. Трену-
юся зазвичай 2—2,5 години, хоч 
медики стверджують, що не мож-
на дідусям так себе навантажува-
ти, — сміється Олег Федорко.
 Звертаю увагу на те, що в 63-
річного чемпіона великий відрив 
від суперників: скажімо, срібно-
му призеру чемпіонату світу в Ко-
реї — чехові Ярославу Лоренцу, 
та володарю бронзової медалі — 
полякові Даріушу Беднарському 

вдалося підкорити лише висоту 
161 сантиметр. 
 — На чемпіонаті Європи в 
Мадриді всі мої суперники закін-
чили стрибати з висотою 159 сан-
тиметрів, а я тільки розпочав із 
висоти 165 сантиметрів, — із пос-
мішкою розповідає Олег Федор-
ко. — Звісно, коли маєш силь-
них суперників і тебе повністю 
захоплює дух боротьби, адре-
налін у крові аж зашкалює. Але 
коли борешся за те, щоб покра-
щити свій же результат, робиш 

крок, якого до тебе ще ніхто не 
робив, і це також добряче бала-
мутить. Коли я вперше приїхав 
на чемпіонат світу в Італію, то 
мав близько 30 суперників — 
конкуренція була просто жах-
лива. Потім усі відсіялися, і у фі-
налі ми лишилися удвох із аме-
риканцем. Із першої спроби обоє 
взяли висоту 175 сантиметрів. 
Потім планку підняли до висоти 
180 сантиметрів, та вона вияви-
лася для нас недосяжною. План-
ку повернули на 175 сантимет-
рів, і ми знову її взяли, щоправ-
да, під час стрибка я відбив собі 
п’яту, оскільки неправильно її 
поставив. Тож більше стрибати 
не міг, а американець із 3-ї спро-
би взяв висоту 180 сантиметрів. 
Таким чином, на тому чемпіонаті 
я став другим у своїй віковій ка-
тегорії. Та все одно для мене то 
був шалений успіх, адже вперше 
виступав на змаганнях такого рів-
ня, — зауважує пан Олег. — А ос-
таннім часом моїм постійним су-
перником був поляк Даріуш Бед-
нарський. І поки я п’ять років не 
виступав, він був незмінним чем-
піоном світу в нашій віковій кате-
горії, хоч долав висоту 165—168 
сантиметрів — не більше. До речі, 
Даріуша дуже шанують і слав-
лять у Польщі, він там публічна 
людина. А в нас про таких, як я, 
ніхто не знає. Навіть коли в Кореї 
побив світовий рекорд у своїй ві-
ковій групі, в Україні мене ніх-
то й словом не привітав. У Кореї 
Даріуш також був налаш тований 
на перемогу — провів таку робо-
ту над собою, що, за ідеєю, мав 
би класно виступити. Проте, по-
бачивши мене, мій перший стри-
бок, геть розклеївся. У резуль-
таті став лише третім. Перед чем-
піонатом до мене підійшли друзі 
Даріуша й повідомили, що той 
поїхав до спортивного залу трену-
ватися, бо дуже вже хоче виграти. 
Я посміхнувся: виграти має силь-
ніший. За великим рахунком, ми 
всі друзі, проте, коли доходить 
до змагань, люди змінюються в 
обличчі, настрої — і за першим 
же рухом, жестом бачиш, що в 
них відбувається в душі. Раніше 
був переконаний, що отой «ман-

драж», цілий букет переживань 
перед поєдинком, можна відчува-
ти лише в молодості. І ніколи не 
думав, що все це можливе в моє-
му віці. Це просто неймовірний, 
особливий стан. Коли заходиш до 
сектору для змагань, ловиш себе 
на думці, що ти такий же, як і в 
молодості, тільки ще більш цілес-
прямований. Порівняйте: у 2012 
році на чемпіонаті у Фінляндії я 
зайняв третє місце у своїй віковій 
групі, подолавши висоту 170 сан-
тиметрів. Зараз я на 5 років стар-
ший, а мій результат — значно 
кращий. Нині, коли готуюся до 
змагань, дослухаюся до кожного 
м’яза, кожного сухожилка. І поп-
ри те, що хочеться себе наванта-
жити, дозую навантаження, аби 
не нашкодити собі. Усе це прихо-
дить із досвідом. 

«Навіть якщо не маєш 
суперників, ти все одно 
борешся із самим собою»
 — Поїздки на чемпіонати Єв-
ропи, світу — дороге задоволен-
ня. Хто вас підтримує матеріаль-
но? — допитуюся. 
 — Усе відбувається за влас-
ний рахунок, — розчаровує мене 
Олег Федорко. — У нас нікому 
нічого не потрібно. Тож комусь 
із спортсменів -ветеранів дають 
кошти діти, хтось «прилипає» 
до якогось депутата. Я ж, раз от-
римавши від міських чиновників 
відмову в допомозі, більше ніку-
ди не звертався. 
 — А можете пригадати 
якийсь казус під час змагань? 
 — Під час чемпіонату світу 
у Фінляндії італійський спорт-
смен- ветеран Емануель Манф-
реддіні подарував усім стрибу-
нам однакові футболки. Приїж-
джаючи на міжнародні змаган-
ня, одягаємо їх — таким чином 
тепер «перекидників» видно зда-
леку. Так от, саме під час мого 
поєдинку з Емануелем в Італії і 
трапився казус (мені на ту пору 
було 54 роки, а супернику — 50). 
Із першої спроби ми брали висоту 
180 сантиметрів, і я перестриб-
нув планку з добрячим запасом. 
Та, на радощах піднявши руки 
вгору, зачепив планку, внаслі-

док чого вона впала. Я був прос-
то шокований.
  Емануель не взяв цієї висоти. 
Під час другої спроби вона вияви-
лася недоступною для мене. На-
томість італієць її подолав. Я ж 
знову взяв цю висоту із третьої 
спроби. У результаті Емануель 
став першим, а я другим. Мушу 
зізнатися, у мене тоді був огид-
ний душевний стан. 
 — У вашого друга й постійно-
го суперника — поляка Даріуша 
Беднарського — знову зіпсував-
ся настрій, коли ви приїхали на 
чемпіонат Європи в Іспанію? — 
жартую. 
 — Тільки-но ми зустрілися в 
Мадриді, Даріуш поспішив мені 
повідомити, що до нашої вікової 
групи вливається «молодий» 60-
річний американський адвокат 
під два метри зростом, котрий на 
чемпіонаті США подолав висоту 
176 сантиметрів (це мій поперед-
ній світовий рекорд). Я сказав: 
ну що ж, у такому разі доведеть-
ся покращити свій результат. І 
як у воду дивився, — сміється 
Олег Федорко. — Звичайно, всі 
мої суперники були просто шо-
ковані отим результатом — 178 
сантиметрів. Бо 20 сантиметрів 
різниці між моїм і їхнім досяг-
ненням — це все ж таки чимало. 
Хоч, якщо відверто, після зма-
гань у Мадриді відчуваю знач-
не задоволення, бо досяг нового 
світового рекорду, й велике не-
вдоволення, адже з другої спро-
би йшов на абсолютний рекорд 
— 181 сантиметр — і, головне, 
фізично був готовим до нього. 
Проте через мою суто технічну 
помилку планка не втримала-
ся на стійках… А повернувшись 
до Полтави, дізнався, що за під-
сумками 2017 року мене виз-
нано найкращим легкоатлетом 
світу серед ветеранів у номінації 
«Стрибки». Про це стало відомо 
з офіційного листа президента 
WMA (World Masters Athletics) 
Стена Перкінса. 
 — Наступний старт також 
має стати рекордним? 
 — Принаймні так хочеть-
ся, — зізнається пан Олег. — От 
не так давно минули змагання в 
Мадриді, а я вже планую черго-
вий етап підготовки до наступ-
ного чемпіонату, що має від-
бутися в Малазі — портовому 
місті на півдні Іспанії. Думаю, 
там має бути новий рекорд. І на-
віть якщо, за великим рахун-
ком, не маєш суперників, ти все 
одно борешся із самим собою. Та 
найголовніший результат — по-
чуватися значно молодшим за 
свій вік і володіти здібностями, 
яких почасти не мають молоді. 
Мій спосіб життя мотивує бага-
тьох людей, із якими мене зво-
дять життєві дороги, також зай-
матися спортом. І хоч дехто з ото-
чення не розуміє мого захоплен-
ня, а хтось ставиться до нього як 
до дивацтва, для мене це великий 
стимул у житті, якийсь новий го-
ризонт.
 Під час Всесвітніх ігор майс-
трів у Австралії я мав честь поз-
найомитися з нашою землячкою 
Ольгою Котельник, котра у 1917 
році разом із батьками виїхала в 
Канаду й провела там усе життя, 
стала національним надбанням 
цієї країни, відкривала Олімпій-
ські ігри у Ванкувері, до 95 років 
мандрувала по всьому світу, ме-
тала списа, стрибала в довжину й 
висоту, до останнього подиху ли-
шалася бадьорою й життєрадіс-
ною. Мене надихає життєвий 
приклад таких людей і змушує 
працювати над собою знову і зно-
ву. Великий фізіолог Іван Пав-
лов сказав: функція лікує орган. 
Якщо м’язів не навантажувати, 
настає їхня атрофія. Отож пов-
сякчас маємо дбати про тіло — 
храм нашої душі. ■

і вище

Олег Федорко (праворуч) зі своїм приятелем і суперником — 
поляком Даріушем Беднарським.
Фото з особистого архіву Олега Федорка.

❙
❙
❙

Рекордний стрибок у Кореї.❙
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 — Ось у мене довідка про те, 
що мені потрібна довідка від вас.
 — На цей випадок ми вам вида-
мо довідку про те, що довідок не ви-
даємо.

* * *
 Йде рибалка і тягне величезного 
сома кілограмів під 100. Аж зiгнувся.
 Назустріч йому інший рибалка з 
відром карасів і каже так уїдливо:
 — Що, лише одного зловив?

* * *
 Приходить людина в адвокатсь-
ку контору «Рабинович—Брехер—
Вайнштейн—Лідман—Кац та Іва-
нов» і просить, щоб його справи вів 
Іванов.

 — Але чому не хто-небудь з ін-
ших компаньйонів фірми? — питає 
його секретар.
 — Ви знаєте, я якось більше 
довіряю людинi, яка зуміла проліз-
ти в таку тісну компанію.

* * *
 — Ви знаєте, я винайшов новий 
спосіб розбагатіти!
 — Знаю. Але у мене ви вже по-
зичали!

* * *
 Якщо підiйти до сплячої людини 
й гаркнути в неї над вухом «тринад-
цять», вона схопиться і злякано ози-
ратиметься, що ще раз підтверджує 
магічну природу таємничого числа.

По горизонталі:
 1. Один із трьох найбільших ост-
ровів, на яких розташована Японія. 
3. Віце-чемпіон світу з футбо-
лу 2018 року. 9. Зернова культу-
ра, поширена в Африці та Півден-

но-Східній Азії. 10. Столиця Таїлан-
ду. 11. Шрифт, схожий на писане від 
руки. 13. Марка пасажирського літа-
ка Малайзійських авіаліній, збитого 
у липні 2014 над Донбасом російсь-
ким «Буком». 14. Гроно калини чи 
горобини. 16. Техніка української ви-
шивки, схожа на ткання. 17. Одна з 
характеристик електричного струму. 
19. Предмет чи людина, яку дослід-
жують. 21. Вірш Ліни Костенко, який 
так майстерно читав Богдан Ступка. 
23. Хвороба психіки, коли дитина 
відгороджується від світу. 26. Підло-
га в хаті, часто — глиняна або зем-
ляна. 27. Станція на Чернігівщині, під 
якою в січні 1918 відбувся знамени-
тий бій за Київ. 28. Знецінення гро-
шової маси через зростання цін. 29. 
Один із різновидів козацької страти.
По вертикалі:
 1. Тригонометрична функція, від-
ношення гіпотенузи до катета, проти-
лежного гострому куту. 2. Приєм-
на несподіванка. 4. Американський 
драматург, автор п’єси «Хто боїться 
Вір джинію Вулф». 5. Нідерландсь-
кий художник, постімпресіоніст, який 
відрізав собі вухо. 6. Екзотичний птах 
із великим жовтим дзьобом. 7. Зне-

важлива назва американців. 8. Украї-
нець, герой французького руху Опо-
ру, партизан, кавалер найвищої фран-
цузької нагороди — ордена Почес-
ного легіону. 12. Дерево, що любить 
рости біля річок. 13. Ім’я «покірної» 
сестри головної героїні комедії Шек-
спіра «Приборкання норовливої». 15. 
Магазин. 18. Українська журналістка, 
співзасновниця інтернет-ресурсу «Ук-
раїнська правда». 19. Античне місто-
держава, що існувало на території 
сучасної Миколаївщини. 20. Каво-
варка, джезва. 22. Священик, один 
із головних героїв роману австралій-
ської письменниці Колін Маккалоу 
«Ті, що співають у терені». 24. Ім’я 
американської актриси, зірки філь-
мів «Римські канікули» та «Сніданок 
у Тіффані». 25. Індійське жіноче на-
ціональне вбрання.■
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Дара ГАВАРРА

 Чого тільки не трапляється на різ-
них шоу, яких-но диваків не доводи-
лося бачити їхнім суддям, але тако-
го... На шоу «Америка має талант» за-
вітала пані Пем зі своїм ретривером 
Оскаром (ім’я у пса, нічого не скажеш, 
відповідає устремлінням його госпо-
дині). Яким же було здивування усіх 
присутніх, коли пані запевнила, що її 
вихованець має талант співака! Суд-
дям не залишалося нічого іншого, як 

вислухати цей дивний дует. І що 
ви думаєте? Собака справді під-
співував, точніше підвивав, своїй 
хазяйці, яка акомпанувала йому 
на фортепіано. Вердикт був од-
ноголосним — Оскар прохо-
дить у наступний тур конкурсу. 
А от пані Пем судді порадили 
попрацювати над технікою 
виконання, оскільки 
піаністка з неї гірша, 
аніж з Оскара — спі-
вак. ■

Дара ГАВАРРА

 Одеса не була б Одесою, якби 
не дивувала нас своєю ексцент-
ричністю, оригінальністю, екс-
травагантністю. От і цими днями 
червона доріжка Одеського між-
народного кінофестивалю   не ста-
ла винятком, адже не обговорю-
вав дивовижні наряди її учасни-
ків тільки лінивий. Тут були і 
відверті фріки, місце яким — на 
стрічці сайта «Рагулі», і доволі 
стильна молодь, серед якої виді-
лявся, як завжди, своїм оригі-
нальним строєм цьогорічний 
учасник «Євробачення» від Ук-
раїни, а за сумісництвом і одесит 
Melovin, і світська діва Монро, як 
завжди вишукана, і навіть дітки 
— хлопчики у фраках, а дівчат-
ка — у вечірніх туалетах. Вишу-
каним, оригінальним і далеко не 
пафосним  вбранням потішили 
шановна і улюблена мільйонами 
українців Ада Роговцева, моло-
жава Римма Зюбіна, чарівна Яна 
Соколова. Знаменитий одесит і за 
сумісництвом почесний гість фес-
тивалю Михайло Жванецький був 

стильним і молодцюватим у своє-
му сіро-голубому лляному піджа-
ку в стилі «ґранж».
 Особливо хвилювалася за 
вихід на червоний килим 
господиня фестивалю Вік-
торія Тігіпко. І було чого: 
«нести» з гідністю такий 
стрій, який для цієї уро-
чистої події вона вибра-
ла, — справа нелегка. 
Це були брюки з блузою, 
яка переходила у... кіль-
каметровий шлейф, ніби 
у платті нареченої. Ну 
що ж, у кожного свої 
мухи в голові.
 Зате запрошена 
зірка, голлівудський 
актор Ерік Робертс, 
не морочив собі го-
лови — одягнув, що 
було під рукою, а 
саме джинси, і при 
цьому був непере-
вершеним. От що 
таке харизма! ■

ГАВ-ГАВ-ШОУ

Америка має талант...
Собачий

■

ПАРАД АЛЕ

Краса по-одеськи,
або Дефіле по червоному килиму

■

Чарівна Римма 
Зюбіна —  оригінальна 
і не пафосна.

❙
❙
❙

18 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями сильнi дощi, грози. Вi-
тер схiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +16...+18, удень 
+22...+24. 

Миргород: дощ. Уночi +16...+18, удень +23...+25.
Вiнниця: дощ. Уночi +16...+18, удень +23...+25.
Одеса: дощ. Уночi +16...+18, удень +25...+27.

16 липня температура води на узбережжi Чорного та Азовсь-
кого морiв становила 22-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 
23.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, дощi, мiсцями сильнi, 
грози. Трускавець: уночi +15...+17, удень +19...+21. Моршин: 
уночi +15...+17, удень +20...+22.
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