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Місто, засноване 

іммігрантами, давно 

перетворилося на 

мегаполіс емігрантів, 

але, на щастя, колишніх 

одеситів не буває

Найбільшу ферму 

рогатих велетів 

збирали з усіх 

закарпатських околиць

стор. 7»стор. 6» стор. 11»

За право мати право
  

Нові історії «за Одесу»

стор. 4»

Поліція у Росії 

жорстоко розігнала 

мирну акцію і 

затримала майже 

1400 осіб

Малюнок Івана МИКОЛАЙЧУКА.❙

Незворушність карпатського 
буйвола

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,439 грн 

1 € = 28,334 грн

1 рос. руб. = 0,402 грн

ДНРункул 
може прорвати 
зсередини

Очільники 
самопроголошених 
недодержав 
намагаються 
гасити внутрішні 
запалення
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«На рідній землі ми споконвіку. Були, є і будемо! Із хрещенням для нашого народу 
розпочалася нова історія. Віра створила ідею: єдиний народ, могутня держава, 
належність до європейської цивілізації. Наш народ завжди був вірний цій ідеї. Ми — 
українці».

Віктор Ющенко
третій президент України

УКРАЇНА МОЛОДА

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 За минулі дні Збройні сили України дотриму-
валися сталого режиму припинення вогню, про 
який було домовлено 21 липня. Факти турбую-
чого вогню противника зафіксовано поблизу на-
селеного пункту Кримське. Хоча статистика цього 
хлібного «перемир’я» сумна — за тиждень шість 
обстрілів, двоє загиблих бійців, п’ятеро — пора-
нених.
 У ніч на неділю, 28 липня, бойовики на До-

неччині обстріляли контрольний пункт в’їзду-
виїзду «Мар’їнка». У повідомленні  штабу Опе-
рації Об’єднаних сил конкретизують: «...О 00:15 
збройні формування РФ та її найманці здійснили 
обстріл КПВВ «Мар’їнка», застосувавши при цьо-
му крупнокаліберну зброю. Близько п’яти оди-
ночних пострілів було випущено по КПВВ, один 
з яких утворив наскрізний отвір, куля лежала з 
зовнішньої сторони після пробиття другої стінки 
модуля». 
 Відомо, що вогонь противник вів із напрям-

ку терикону «Крокодил». У результаті обстрілу в 
одному з модулів залишились отвори від куль. 
Українські захисники вогонь у відповідь не від-
кривали, оскільки дотримуються режиму припи-
нення вогню, зазначено в повідомленні.
 Українська сторона Спільного центру з конт-
ролю та координації питань припинення вогню та 
стабілізації лінії розмежування сторін у зв’язку з 
обстрілом КПВВ «закликала збройні формуван-
ня Російської Федерації та їхніх найманців при-
пинити свої провокації та дотримуватися існую-
чих домовленостей».
 Утім, нагадаємо, відповідно до розпоря-
дження начальника Генштабу, головнокоман-
дувача, командувача ОС і командирів бригад 
дозволяється самостійно застосовувати техні-
ку та озброєння в разі загрози життю або втрати 
території. «Після цього не проводиться якихось 
каральних заходів, розбірок, тому що від цьо-
го залежить життя та здоров’я наших військо-
вослужбовців, від цього залежить, у тому чис-
лі, моральний клімат у тих колективах, які ви-
конують бойові завдання», — сказав заступник 
командувача ООС, керівник безпекової групи 
Тристоронньої контактної групи з питань мир-
ного врегулювання на Донбасі генерал-майор 
Богдан Бондар. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Києві на Володи-
мирській гірці в неділю, 28 
липня, відбулося справжнє 
загальнонаціональне свято. 
Цього дня Православна цер-
ква України своїм першим 
богослужінням та хресною 
ходою відзначила 1031-шу 
річницю хрещення Украї-
ни-Руси. 
 Богослужіння очолив 
митрополит Київський і 
всієї України, предстоятель 
Православної Церкви Украї-
ни Епіфаній у співслужінні 
всієї повноти Церкви.
  Хода, на яку з’їхалися 
українці з усіх регіонів, а це 
приблизно 20 тисяч людей, 
розтягнулась на півтора кі-
лометра. Охочих бути при-
сутніми на урочистій свят-
ковій літургії у такий важ-
ливий для України день було 
так багато, що служили прос-
то неба.   
 За словами митрополи-
та Епіфанія, сподівалися, 
що буде багато людей, але на 
таку кількість не розрахо-
вували. Адже ніхто не зво-

зив людей, вони прийшли 
та приїхали на святкуван-
ня самі, бо хотіли спільно 
помолитися за Україну. Се-
ред учасників було близько 
50 архієреїв та 1500 священ-
нослужителів.
 «Сьогодні всі ви, пра-
вославні християни, маєте 
можливість святкувати ра-
зом з Єдиною святою апос-
тольською церквою і це над-
звичайно важливо та зво-
рушливо бачити», — зачи-
тав звернення від Патріарха 
Варфоломія голова делегації 
Константинопольського пат-
ріархату в Україні митропо-
лит Гальський Еммануїл.
  «З Константинопольсь-
кої церкви, яка народила 
та відродила весь українсь-
кий народ та його церковну 
свідомість, перебуваючи за 
кілька метрів від того місця, 
де хрестилася свята княгиня 
Ольга, з надзвичайною честю 
та радістю шлемо патріарші 
благословення та наші поба-
жання всьому божому наро-
дові», — йшлося у вітанні 
Патріарха Варфоломія.
  Уже після хресної ходи, 

котра рухалася від Святої Со-
фії до Володимирської гірки, 
на схилах Дніпра прозвуча-
ла щемлива молитва за Ук-
раїну: «Боже, великий, єди-
ний, нам Україну храни!».
 «Коли ми почули духов-
ний гімн України, то на очах 
людей були сльози радос-
ті. Оскільки українці тепер 
мають свою церкву і вона 
зі своїм народом. Це справ-
ді було загальнонаціональ-
не свято», — говорить «Ук-
раїні молодій» прочанка 
Олена Сокуренко, яка приї-
хала на святкування до Киє-
ва з Черкас.
 До речі, за минулі з мо-
менту створення Православ-
ної церкви України півроку 
до неї приєдналося більше 
ніж 500 парафій Української 
православної церкви Мос-
ковського патріархату.
 «Зараз бачимо, що про-

цес трішки призупинився, 
але все одно він відбуваєть-
ся. По декілька парафій вже 
оформлюють юридично свій 
статус у ПЦУ. Але я вірю, що 
люди будуть і надалі прий-
мати рішення колегіально, 
на зборах, більшістю голо-
сів про приєднання до нашої 
визнаної Православної цер-
кви України», — підсумував 
митрополит Епіфаній після 
хресної ходи.
  Нагадаємо, 15 грудня 
2018 року українські церк-
ви об’єдналися в єдину Пра-
вославну церкву України, 
її очолив митрополит Епі-
фаній. 5 січня 2019 року 
у Стамбулі підписали То-
мос про автокефалію Ук-
раїнської церкви — і 6 січ-
ня патріарх Варфоломій пе-
редав його митрополиту 
Київському і всієї України 
Епіфанію. ■

ВИБРИКИ ФЕМІДИ

Скинемо 
зі столу 
стандарти 
НАТО?
Перехід ЗСУ на нову 
систему харчування 
скасував... суд 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Армійське харчування ще донедавна,  а особливо в 
ще пам’ятні радянські часи,  бажало бути  кращим. І от 
не встигли ще як слід потішитися смачненьким харчу-
ванням у Збройних силах України, як днями, мов грім із 
ясного неба, постала неприємна новина: Окружний ад-
міністративний суд Києва визнав недійсним наказ Мініс-
терства оборони, який передбачає проведення реформи 
харчування в ЗСУ. Зокрема, в  рішенні суду від 16 лип-
ня, яке оприлюднив радник міністра оборони Юрій Бірю-
ков, сказано: «Зупинити дію наказу Міністерства оборо-
ни України «Про перехід військових частин (установ, за-
кладів) Збройних сил України на систему продовольчого 
забезпечення із застосуванням каталогу продуктів хар-
чування в 2019 році» № 90 від 03.04.2019 до набрання 
рішенням законної сили». 
 Ухвалу винесла суддя ОАСК Альона Мазур за позо-
вом… неназваної особи. Але, як зазначив у коментарі 
радник міністра оборони Степана Полторака, позов до 
суду подала «ФОПка з орбіти однієї зі стандартних ко-
лишніх фірм-годувальниць», які не хочуть втрачати при-
бутки від постачання харчів у ЗСУ.
 Найгірше те, що через цей позов частина бригад ЗС 
України в 2019 році, швидше за все, таки не перейде на 
якісно нове харчування, адже цьогоріч технічно немож-
ливо встигнути провести нові торги, бо наказ пишеть-
ся на рік, і в нового міністра мала б бути політична воля 
продовжити реформу. 
 Нагадаємо, що в 2018 році на нову систему харчу-
вання загалом устигли перейти  близько 90 військових 
частин Збройних сил України, зокрема всі частини де-
сантно-штурмових військ, мотопіхотні, мотострілецькі і 
танкові. А станом на липень 2019-го  вже 50% військово-
службовців ЗСУ перейшли на нове харчування за ката-
логом. До кінця цього року планувалося завершити  про-
цес, пристойно годувати 100% особового складу.
 І ось перехід другої половини  частин ЗСУ на нову 
систему заборонено ручним судом Портнова. 
 Дивним є те, що з цього приводу немає заяв ні но-
вообраного президента, ні призначеного ним секрета-
ря РНБО. Знаючі люди кажуть, що нова система була як 
кістка у горлі в чотирьох монополістів часів колишнього 
міністра оборони Анатолія Гриценка, які заробляли ша-
лені гроші на неякісному харчуванні  воїнів ЗСУ та не не-
сли за це ніякої відповідальності. 
 У Міноборони заявили, що в установленому поряд-
ку оскаржать зазначену ухвалу та в подальшому відсто-
юватимуть інтереси Збройних сил у судових інстанціях: 
«Міністерство оборони України обурене ухвалою Окруж-
ного адміністративного суду міста Києва щодо зупинен-
ня  дії наказу Міністерства оборони України «Про пере-
хід військових частин (установ, закладів) Збройних сил 
України на систему продовольчого забезпечення із за-
стосуванням каталогу продуктів харчування в 2019 році» 
№90 від 04.03.2019. Реалізація зазначеної ухвали ста-
вить під загрозу розвиток системи харчування військо-
вослужбовців Збройних сил України, яка була розроб-
лена відповідно до стандартів НАТО та передових країн 
світу, а також направлена на якісне продовольче забез-
печення українських військовослужбовців». 
 Військове відомство уточнило,  що інтенсивний пе-
рехід ЗСУ на нову систему харчування  дозволив збіль-
шити набір продуктів iз 30 до 400 одиниць i значно пок-
ращити рівень та якість харчування військовослужбов-
ців.  Так, наприклад, Головне управління розвитку та суп-
роводження матеріального забезпечення ЗСУ 18 липня  
похвалилося раціоном у 169-му навчальному центрі «Де-
сна», який перейшов на нову систему харчування за ка-
талогом: «На столах військовослужбовців з’явилися різ-
номанітні страви не гірші, ніж у ресторанах. Харчуванням 
особового складу нині опікуються військові кухарі, за-
мість цивільних фірм, як було раніше. До того ж однією 
з головних інновацій Каталогу було саме розширення пе-
реліку продуктів та страв і підвищення добової кількості 
калорій – від 3500 до 6000». ■

■

Любов КІЯШКО

 У Гетьманській столиці Батурин, 
на території палацово-паркового ан-
самблю гетьмана Кирила Розумовсь-

кого, у День прапора України 23 сер-
пня о 19-00 відбудеться благодійний 
концерт «Viva Батурин!». Організо-
вує його Національний історико-куль-
турний заповідник «Гетьманська сто-
лиця» за підтримки мецената Євгена 
Сура.
 350 років тому Батурин засяяв 
на небосхилі української історії як 
Гетьманська резиденція. Звідси 53 
роки на увесь світ лунала слава, полі-
тична й військова потуга козацької 
України. 
 Батурин — це серце Гетьманщини! 
Батурин дає розуміння України, її ве-
личі та її трагедій, стверджує її здат-
ність до відродження!
 Це місто стало Феніксом новітньої 
історії. Відродившись із попелу, неве-
личке селище з української глибинки 
стало Меккою внутрішнього туризму. 

10 років тому, після масштабної рес-
таврації, гостинно відчинив свої двері 
для відвідувачів єдиний збережений в 
Україні гетьманський палац — Палац 
гетьмана України Кирила Розумовсь-
кого, який став прикладом повернен-
ня із забуття не лише споруди, а й ці-
лої епохи, є переконливим аналогом 
відродження історії нашої держави.
 А ви були в Батурині? Маєте уні-
кальну можливість відсвяткувати 
День Державного прапора України та 
350-річний ювілей Гетьманської сто-
лиці разом iз популярними українсь-
кими виконавцями — талановитими 
Тарасом Тополею та гуртом «Антиті-
ла», драйвовими Юрієм Журавлем i 
гуртом «От Vinta», ніжною Христиною 
Соловій, а також одним iз кращих ве-
дучих України Сергієм Притулою!
 Вхід на концерт вільний. ■

НА ФРОНТІ

Стріляє противник із 
терикона «Крокодил»
Визначальна важливість життя, здоров’я і 
морального духу наших військовослужбовців при 
ухваленні рішень

■

ВІРА

Служба просто неба
Близько 20 тисяч вірян Православної 
церкви України відзначили у Києві 
1031-шу річницю хрещення України-Руси

■

Велелюдна хода ПЦУ зібрала близько 20 тисяч українців.
Фото з сайта censor.net.ua.

❙
❙

НАЦІЯ

Батурин 
запрошує!
День прапора у 
Гетьманській столиці 
із Христиною Соловій

■
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Юрій ЧУДНОВ
Донецьк

 Знаменитий радянсь-
кий поет колись припус-
тив, що якби в музеї рево-
люції виставили більшови-
ка, який плаче, то не було 
б проходу від роззяв. А от 
якби сьогодні в донецько-
му музеї виставили старого 
в сльозах, бажаючих спог-
лядати такий експонат на-
вряд чи віднайшли б. Бо 
таку картину можна поба-
чити зараз у кожній уста-
нові, де видають пенсії. І 
плачуть старі зовсім не че-
рез обстріли, а від безвихід-
ної «вдячності» кремлівсь-
кій владі та її місцевим 
маріонеткам. 
 Нещодавно люди по-
хилого віку розчулились 
від надбавок до пенсій, 
анонсованих із 1 липня. 
У середньому аж на цілу 
тисячу рублів! Треба ж, 
додали, а не скоротили, 
аж до 3,5 тисячі рублів! 
Як тут не пролити вдяч-
ну сльозу? Щоправда, по-
чуття вдячності добря-

че псує та обставина, що 
ціни в магазинах, на рин-
ках, в аптеках підвищили 
ще прудкіше, ніж пенсії. 
Тому на рівень добробуту 
прибавка пенсіону ніяк не 
вплинула. 
 Старим, як і в поперед-
ні п’ять років, хочеш-не хо-
чеш, доводиться їздити на 
територію, підконтрольну 
легітимній владі. Без ук-
раїнської пенсії просто не 
вижити. Не менше трети-
ни населення «ДНР» зво-
дить кінці з кінцями саме 
завдяки виплатам в Ук-
раїні. Діти та онуки, за-
мість того, щоб утриму-
вати старих та немічних, 
щомісяця чекають, коли 
ті привезуть пенсію з ук-
раїнського боку. Як сумно 
жартують старенькі — ре-
гулярно «доять предків». 
Якщо ж у когось і є бажан-

ня попрацювати, то тут 
просто нема де це зробити. 
Чимало підприємств, за-
водів стоять пусткою, роз-
грабовані Росією. 
 Дехто дорікає тим, хто 
одержує пенсію в проросій-
ській «ДНР». А якщо лю-
дині просто нікуди і нема 
за що виїхати, чи за станом 
здоров’я вона не в змозі це 
зробити? Як зронив ще 
один класик: «Вони від-
повідають за тих, кого оку-
пували...».
 Слід сказати, що поїз-
дки на територію України 
не так легко даються ста-
рим. Не лише через дорож-
ні витрати, а ще й через ре-
альний ризик для жит-
тя. Нещодавно з’явилась 
офіційна цифра: тільки з 
початку поточного року 
на пунктах пропуску по-
мерло 25 людей похилого 

віку. Не витримали бага-
тогодинних очікувань пе-
репусток через лінію роз-
межування.
 Пригадується, у до-
воєнні часи мешканці Дон-
басу вважали себе «сіллю 
землі», опорою держави, 
оспівували шахтарський 
труд у піснях. Але давно 
розгубили колишню шах-
тарську гідність: одні до-
ять старих, інші штов-
хаються у пунктах вида-
чі «гуманітарки»... Крем-
лівські діячі та місцеві 
ватажки, всучивши донеч-
чанам російську зброю, за-
гнали гордий робітничий 
клас Донбасу у глухий кут. 
Перетворили на жебраків. 
 Згадується принагід-
но відома пісня: «Поручик 
Голіцин, а может вєрньом-
ся, зачем нам, поручик, чу-
жая зємля?». ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Факт масового нищення лісів на 
Харківщині недавно став одним із 
найгучніших епізодів робочого ві-
зиту Володимира Зеленського до ре-
гіону, але суворий публічний «нага-
няй» перед телекамерами не вирішив 
наболілої проблеми. Лише за останні 
дві доби до рук правоохоронців пот-
рапили перевізники незаконно за-
готовленої деревини одразу в трьох 
районах області — Нововодолазько-
му, Харківському та Богодухівсько-
му. За цими епізодами вже відкрито 
кримінальне провадження, що перед-
бачає покарання у вигляді позбав-
лення волі на строк до трьох років. 
Наразі слідчі встановлюють суму за-
вданих збитків та з’ясовують поход-
ження заготовленої деревини.

 А кількома днями раніше спів-
робітники СБУ провели масштаб-
ну перевірку в Чугуївському, Зо-
лочівському і Красноградському 
районах, під час якої вилучили май-
же 75 кубометрів високоякісної де-
ревини дуба, загальна вартість якої 
становить приблизно 500 тисяч гри-
вень. Понищені дерева злочинці пе-
ревозили шістьма вантажівками, не 
маючи жодних дозвільних докумен-

тів. Правоохоронці встановили пріз-
вища всіх причетних до цього злочи-
ну, а також склали список високопо-
садовців, які, можливо, покривали 
їхню діяльність. Утім із заслуженим 
покаранням для фігурантів справи 
можуть виникнути проблеми. Дня-
ми стало відомо, що Золочівський 
районний суд відмовився накласти 
арешт як на транспортні засоби, так 
і на спиляну деревину. ■

Лариса ГРОМАДСЬКА 

 Акторка Народного студентсько-
го театру «Вавилон», бакалавр філо-
логії Національного педуніверсите-
ту імені Михайла Драгоманова 23-
річна киянка Анастасія Супруненко 
потрапила в страшну ДТП. У столи-
ці 20 червня на вулиці Протасів Яр її 
разом із колегою на пішохідному пе-

реході збив автомобіль, водій якого 
зробив спробу втекти з місця аварії. 
Обидві дівчини були доставлені 

у 17-ту клінічну лікарню Києва з 
важкими травмами.
 У Насті відкрита черепно-моз-
кова травма та множинні переломи 
кісток тазу. 
 Їй потрібна допомога, підтрим-
ка і позитивна енергетика. Адже 
попереду — непростий тривалий час 
складних операцій, лікування та ре-
абілітації. І Настя знову буде такою 
ж життєрадісною, щирою і запаль-
ною; зможе втілити у реальність свої 
задуми і мрії.
 Кошти для лікування Насті 
можна надіслати на картку: 
5168 7554 3784 9496 Віра Супру-
ненко.
Призначення платежу: для лікуван-
ня Насті Супруненко.
 Віримо, що Настя вийде пере-
можницею із складної битви із трав-
мами. Побажаємо їй швидкого оду-
жання і повернення до активного 
способу життя! ■

КОНКУРС

Невмируще слово
У Новограді-Волинському три 
дні тривало міжнародне свято 
«Лесині джерела» 
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Житомирська область

 У рамках «Лесиних джерел», що тривали три 
дні, в Музеї родини Косачів у Новограді-Волинсь-
кому Житомирської області проходив XIV Всеук-
раїнський конкурс виконавців художнього слова 
імені Лесі Українки. Саме тут, на гостинній звя-
гельській землі, народилася письменниця, яка 
прославила свій край та Україну далеко за її межа-
ми, вже своїм псевдонімом окресливши свої прина-
лежність і позицію.
 — Сім років я опікуюся цим конкурсом, — роз-
повідає Людмила Онищук, членкиня організацій-
ного комітету Міжнародного свята літератури і 
мистецтв «Лесині джерела», які вже 31-ші за лі-
ком. — Автором ідеї є заслужений працівник куль-
тури і багаторічний режисер дійства Микола Мар-
тинюк. Голова оргкомітету — заступниця місько-
го голови Оксана Гвозденко. Працюємо ми не від 
свята до свята. Це процес творчий, клопіткий і без-
перервний. Щойно роз’їжджаються по домівках 
учасники конкурсу, як ми розпочинаємо готува-
тися до наступного. Допомагають мені колеги Оле-
на Кобрина та Валентина Соломончук. 
 До слова, у літературно-меморіальному музеї 
найзнаменитішої уродженки Звягеля — тепер Но-
вограда-Волинського — Людмилі Онищук, дирек-
торці міської централізованої бібліотечної систе-
ми Новограда-Волинського, вручили обласну лі-
тературно-мистецьку премію імені Лесі Україн-
ки в номінації «Дослідження і пропаганда творчої 
спадщини Лесі Українки». Відзнак удостоїлися ще 
шестеро достойників.
 А участь у конкурсі виконавців художнього 
слова цьогоріч узяли 23 учасники. Серед них — 
професійні актори театрів та концертних органі-
зацій, студенти навчальних закладів. До Лесиної 
оселі приїхали конкурсанти з Києва, Запоріжжя, 
Житомира, Харкова, Луцька, Чернігова, Рівного, 
Сiверськодонецька... І оживали Лесині слова. Май-
стерно, самобутньо, впевнено, переконливо. 
 «Вже вдруге мені пощастило оцінювати кон-
курсантів, — розповідає Петро Ільченко, відомий 
театральний режисер. — Цього року вони добре 
підготовлені. Але конкурс є конкурс. Перемагають 
ті, кому аплодують гучніше, кому лунають слова 
«Браво».
 Головну нагороду — гран-прі та приз чотири 
тисячі гривень — отримав Денис Контурський iз 
Житомира, студент Коледжу культури і мистецтв 
імені Івана Огієнка. Він блискуче виконав літера-
турно-музичну композицію за твором «Самсон». 
Перше місце та грошову винагороду три тисячі 
гривень виборов Остап Жежерун із Луцька, актор 
театру-студії «Коло Лесі». В його виконанні про-
звучав монолог Саула з однойменної легенди. 
 Друге місце та приз дві тисячі гривень розділи-
ли студентка Анастасія Назарова з Києва та актри-
са Анастасія Бортнік із Луцька; третє місце й одну 
тисячу гривень — актриси Юлія Гаврилюк із Лу-
цька та Віолетта Домарєва з Сiверськодонецька. 
 «Це був мій перший конкурс і точно — не остан-
ній, — поділилася Віолетта Домарєва. — Відчуваю, 
що могла виступити краще. У виступі хотіла наго-
лосити на тому, що саме за допомогою мистецтва 
ми можемо змінювати, покращувати, об’єднувати. 
Що Слово — це найсильніша зброя, найцінніший 
скарб. Вважаю, що подібні конкурси дуже потріб-
ні. Це і навчання, і розвиток, і досвід». ■

■

Відбувся чотирнадцятий Всеукраїнський конкурс 
виконавців художнього слова імені Лесі Українки 
у будинку, де народилася письменниця 
у Новограді-Волинському (раніше Звягелі).

❙
❙
❙
❙

КРИМІНАЛ

Ліс рубають по-чорному
Зловмисники наживаються, а суд не бачить 
протиправних дій

■

Анастасія Супруненко до аварії.❙

SOS!

Зібрати 
щастя
Анастасії Супруненко 
потрібна допомога

■

Малюнок Володимира СЛОБОЖАНСЬКОГО.❙

«ДОНБАСНАШ»

На два 
боки 
З початку року 
на пунктах 
пропуску з «ДНР» 
померло 25 людей 
похилого віку

■
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Катерина БАЧИНСЬКА

 І поки у ЦВК чекають на про-
токоли з мокрими печатками, щоб 
оголосити остаточні результати ви-
борів, партії, які проходять до Ради, 
вже готуються до нового політич-
ного сезону. Нагадаємо, за даними 
електронних протоколів, у Верховну 
Раду потрапляють: «Слуга народу», 
«Опозиційна платформа — За жит-
тя», «Європейська Солідарність», 
«Батьківщина» та «Голос». Усі інші 
політичні сили набрали менше 5%, 
тому не проходять до ВР.
 Ті, хто отримав омріяний ман-
дат, уже почали підготовку до пер-
шого засідання Верховної Ради. 
Поки остаточно невідомо, коли ж 
воно відбудеться, адже все зале-
жить від дати оголошення офіцій-
них результатів ЦВК. Проте остан-
ній термін, визначений законом для 
оголошення результатів — 5 серп-
ня. Саме до цієї дати ЦВК має опри-
люднити список тих, хто пройшов до 
парламенту. До 10 серпня результа-
ти повинні надрукувати в офіційних 
виданнях — газетах «Голос Украї-

ни» та «Урядовий кур’єр». Публіка-
ція має вийти впродовж п’яти днів 
після того, як ЦВК оголосила під-
сумки підрахунку голосів. Після 
цього депутати мають п’ять днів, 
щоб сформувати підготовчу де-
путатську групу, яка займатиметь-
ся організацією першого засідан-
ня Верховної Ради дев’ятого скли-
кання. Хто ж входитиме до складу 
такої групи? Кожна партія з тих, які 
пройшли в Раду, делегує в групу по 
одній людині від 15 своїх новообра-
них нардепів. Таким чином загалом 
у групі має бути 28 депутатів разом 
із представниками «мажоритарки». 
Від «Слуги народу» буде представ-
лено 16 осіб, від «Опозиційної плат-
форми — За життя» три людини, 
дев’ять осіб між собою поділять 
«ЄС», «Батьківщина», «Голос» та 
самовисуванці. 
 До 20 серпня депутати сфор-
мованої групи мають зібратися на 
засідання, яке скликає спікер по-
передньої Ради восьмого скликан-
ня — Андрій Парубій. На цьому за-
сіданні обговорять проведення уро-
чистостей вже дев’ятого скликання. 

Що ж має напрацювати робоча гру-
па? Перш за все, обговорити і ви-
рішити деталі першого засідання 
і першої сесії Ради, серед яких: як 
розмістяться народні депутати на 
дебютному засіданні, як пройде 
урочисте відкриття першої сесії но-
вого скликання, яким чином будуть 
сформовані комітети в новому пар-
ламенті. І врешті, один із головних 
моментів — присяга народних де-
путатів на вірність народу України. 
Якщо враховувати дати проведен-
ня, то на перше засідання депута-
ти мають зібратися до 9 вересня. 
Традиційно текст присяги зачитує 
найстарший депутат у парламенті. 
Скоріше за все, це буде Юлій Іоф-
фе — 78-річний представник «Опо-
зиційної платформи — За життя», 
депутат шести скликань Ради. 
 Проте поки ЦВК дораховує го-
лоси, президент Володимир Зе-
ленський вирішив не гаяти часу і 
провів непублічну зустріч з новооб-
раними депутатами від «Слуги на-
роду» в своєму офісі. Зустріч від-
бувалася за закритими дверима 
i присвячувалася знайомству Зе-
ленського з майбутніми парламен-
тарiями. Основні тези, які озвучив 
президент, — не красти, не бреха-
ти та не відступати. Якщо ж дехто, 
за словами президента, йшов гра-
бувати країну, радить відразу здати 
мандат. Загалом, за словами депу-
татів, які були присутні на зустрічі, 
основним завданням Зеленського 
було мотивувати їх на роботу.
 Але це не все. У команді Зе-
ленського напередодні першого 
засідання Верховної Ради вирішили 
провести експрес-навчання. За тиж-
день слуг народу навчать основним 
навичкам парламентаріїв. Допомо-
жуть їм у цьому викладачі Київсь-
кої школи економіки. Навчання три-
ватиме тиждень. Проте організато-
ри запевнили, що за цей час депу-
тати отримають основні знання, які 
їм будуть необхідні під час роботи у 
парламенті. Що цікаво, вчитися 254 
«слуги народу» поїхали до Трускав-
ця, де зупинилися у найдорожчому 
готелі міста i де доба перебування 
коштує від 3500 гривень на одного. 
Скільки ж коштує загалом навчання 
депутатів, у Київській школі еконо-
міки відмовилися повідомляти, за-
значивши, що вартість навчання — 
це комерційна таємниця. Водночас 
стало відомо, що за знання майбут-
ніх депутатів платить партія «Слуга 
народу», тому вартість можна буде 
побачити вже у звітах партії. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

Вибори пройшли, маємо результати. Ми 
вирішили нагадати, чим здивували ці пере-
гони, які партії розчарували, а які, навпа-
ки, стали феноменом голосування. І чи 
можна говорити про те, що партія «Слуга 
народу» об’єднала країну? 

Феномен «слуг народу» чи таки 
Зеленського?
 Сенсаційні, непередбачувані, рекорд-
ні та унікальні. Можна підібрати ще низ-
ку слів, які охарактеризують парламент-
ські вибори 2019 року. Проте хто б що не 
казав і яку б оцінку не давав волевияв-
ленню українців, вибір зроблено. Впер-
ше в історії країни у Верховній Раді буде 
створено монобільшість. Давайте ж роз-
беремося, у чому головний феномен цих 
виборів? Почнемо з рекордсменів — пре-
зидентської партії «Слуга народу». Жод-
на партія в Україні не отримувала біль-
ше 40% за партійними списками і жодна 
партія не отримувала стільки перемож-
ців в одномандатних округах. Більше 
того, загалом одна партія ніколи не за-
водила у парламент більш як 250 депу-
татів. І якщо партійну перемогу партії 
Зеленського пророкували експерти та со-
ціологи, то «мажоритаркою» були здиво-
вані навіть самі «слуги народу». За сло-
вами політолога Володимира Фесенка, на 
парламентських виборах країна й надалі 
спостерігала за феноменом Володимира 
Зеленського. «На цих виборах ми спос-
терігали продовження електоральної ре-
волюції Зеленського. У дещо інших фор-
мах і трохи менших масштабах, ніж під 
час президентських виборів, однак, судя-
чи з усього, феномен Зеленського продов-
жує працювати, широкий загал виборців 
готовий підтримати його. Насамперед, це 
перемога саме Зеленського, а вже потiм 
— його партії», — зазначив політолог.

Зміни на Донбасі
 Уперше на підконтрольній Україні те-
риторії Донецької та Луганської областей 
партії колишніх «регіоналів» хоч і здобу-
ли більшість, але не таку переконливу, 
як раніше. Споконвiку Донбас голосував 
за своїх: спочатку за «Партію регіонів», 
потім — за «Опозиційний блок» і завж-
ди більшістю. Цього разу вони хоч і взяли 
більшість округів, але не так упевнено, як 
це робили раніше. Те, що вони втратили 
частину підтримки своїх виборців, мож-
на пояснити тим, що напередодні виборів 
партія «Опозиційний блок» розкололася 
на дві частини — «Опозиційну платфор-
му — За життя» та «Опозиційний блок». 
А от їхнiй виборець таки залишився гра-
ти на одному електоральному полі, тому 
партії просто перетягували голоси одне в 
одного. Також міг відіграти чинник того, 
що мешканці східних регіонів не встиг-
ли розібратися, хто є хто, і голосували за 
тих, кого частіше бачили на рекламі та 
по телевізору. Адже риторика що «Опо-
зицiйної платформи — За життя», що 
«Опоблоку» дуже близька. Ба більше, на 
їхню територію зайшла партія «Слуга на-
роду», яка теж забрала частину «синьо-
білого» електорату, особливо в мажори-
тарних округах. Проте хто втратив най-
більше, так це найбагатша людина Украї-
ни Рінат Ахметов. Він уперше не матиме 
своєї групи депутатів у парламенті. Лише 
сiм представників, яких асоціюють з олі-

гархом, пройшли до Ради дев’ятого скли-
кання. Окрім Донецької та Луганської об-
ластей, унікальною виявилась і Львівсь-
ка. Там більшість голосів віддали партії 
Святослава Вакарчука «Голос». У всіх ін-
ших регіонах країни першість за партій-
ними списками віддали «Слузі народу». 

Карколомна «мажоритарка»
 Саме так, без перебільшення, можна 
назвати парламентські вибори-2019 у ма-
жоритарних округах. Адже більшість де-
путатів-мажоритарників, які не одне скли-
кання просиділи в парламенті, не змогли 
перемогти бренд «Слуги народу». Апогей 
цього — факт, що багаторічний депутат 
і директор заводу «МоторСіч» В’ячеслав 
Богуслаєв, який програв свій округ невідо-
мому весільному фотографу Сергію Штепі, 
який представляв партію «Слуга народу». 
Утім декому з одіозних політиків, які оби-
ралися за «мажоритаркою», таки вдало-
ся «пригріти» своє місце. Серед них Олесь 
Довгий, Андрій Деркач, Віктор Балога, 
Олександр Герега та Антон Яценко. До 
речі, саме він, а не хтось із представників 
«нових облич», встановив рекорд цих ви-
борів на «мажоритарці». Депутат без під-
тримки жодного партійного бренду набрав 
69% голосів, випередивши найближчого 
переслідувача, кандидата від «Слуги на-
роду», на 55%. Варто зазначити, що для 
Яценка це вже буде третє скликання Вер-
ховної Ради.

Шарій, Ляшко та Гройсман без 
мандатів, але з грошима
 Феноменом цих виборів стала партія 
Анатолія Шарія. Агітуючи лише в iнтер-
неті, записуючи відеоблоги щодо ситуації 
в Україні, Шарію вдалося отримати під-
тримку понад 320 тисяч голосів. З іншо-
го боку, це в сiм разів менше, ніж його під-
писувачiв на «Ютубі». Можливо, рiзни-
ця пояснюється тим, що значна частина з 
них живе за межами України. Та, врешті, 
хоч він і не пройшов до Ради, але, набрав-
ши 3%, тепер отримає державне фінансу-
вання з українського бюджету. І хтозна, 
якою буде його підтримка на місцевих ви-
борах. 
 А ще не потрапили до Ради «радика-
ли» Олега Ляшка, які не змогли подо-
лати п’ятивiдсотковий бар’єр. Так само 
не потрапляє до парламенту феномен ви-
борів 2014 року — партія «Самопоміч». 
П’ять років тому, користуючись запи-
том на нові обличчя, вони отримали по-
над 10% підтримки на виборах. А цього 
разу не змогли набрати і 1%. Можливо, 
причина програшу — не зовсім зрозумі-
ла стратегія їхнього лідера Андрія Садо-
вого. Спочатку він iшов на президентсь-
кі вибори одноосібно, згодом об’єднався 
з Гриценком. Чіткого меседжу, з яким 
iти на вибори, «Самопоміч» так і не змог-
ла сформувати. Тому і їх участі у кампанії 
ніхто не помітив.

Хто буде в Раді?
 Серед п’ятірки переможців, що по-
долали п’ятивiдсотковий бар’єр, є нові 
політичні сили, які свідомо зробили став-
ку на оновлення, в тому числі й у своїх 
списках. Ні «Голос», ні «Слуга народу» 
не вносили до свого списку колишніх де-
путатів. Але якщо «Слузі народу» це зіг-
рало на руку, то «Голосу» мало допомог-
ло. Адже рейтинги партії впродовж усiєї 
кампанії динамічно змінювалися — то 
зростали, то падали. Але що варто зро-
зуміти: якщо перемога «Слуги народу» 
— це успіх президента Зеленського, то 
майже 6% підтримки «Голосу» — це пе-
ремога команди, запевняє політолог Во-
лодимир Фесенко. Адже саме виступи 
Вакарчука на телевізійних шоу згодом 
і зіграли проти нього злий жарт. Лідер 
«Океану Ельзи» не зміг гідно протисто-
яти у ток-шоу динозаврам української 
політики, у таких випадках досвід пе-
ремагає молодість. І як результат, рей-
тинг iз 9% не просто перестав рости, а на-
віть упав до 6%. «Саме те, що спочатку 
Вакарчук занадто часто намагався ви-
конувати соло, в результаті зіграло про-
ти нього, а ось коли почала діяти коман-
да, в тому числі й на телевізійних ефірах, 
ситуація виправилась. До того ж, ми по-
бачили нову політичну зірку — Сергія 
Притулу, думаю, він став одним iз від-
криттів цієї виборчої кампанії», — за-
значив пан Фесенко. ■

Володимир ТУТОВ
Донецьк

 Звісно, будь-яку хворобу легше попередити, ніж 
потім iз нею боротися. Цією відомою медичною істиною 
вимушено керуються і ватажки «ДНР». Вони вже ре-
ально відчувають, що в народі визріває невдоволеність 
самопроголошеною владою. Все більше донецького 
люду усвідомлює, що в 2014 році місцеві верховоди з 
подачі і за допомогою московських кураторів баналь-
но їх ошукали чи, як тут зараз кажуть, — «взули», на-
обіцявши повний мішок задоволень. Нині покійний За-
харченко провіщав, що життю в «ДНР» буде заздрити 
вся Європа, бо всі тут будуть вільними і багатими. Та це 
виявилось банальним базіканням: життя в «республіці» 
якщо і змінюється стрімко, то лише у зворотний бік. Не-
вдоволеність підданих фіксують і ватажки «ДНР». Тому 
намагалися вжити запобіжних заходів, коли громадсь-
кість Донецька запланувала на минулу суботу на голо-
вній площі міста акцію під гаслом «Путін, прийми виб-

ір Донбасу!». Організатори запевняли, що це не про-
тест, а швидше, підтримка місцевої влади. Та Пушилі-
на і К° спонтанна активність підконтрольних цивільних 
наполохала: як би чого не вийшло! Тому вирішили на 
всяк випадок підстрахуватися. Забороняти ініційова-
ний «з низів» мітинг начебто негарно, а от захопити і 
контролювати площу — те, що треба. Тому оголосили, 
що саме в цей день і в ту ж годину на площі проводи-
тимуть навчання добровільних народних дружин міс-
та. Таким чином влада вбивала двох зайців: і неузгод-
жений мітинг зривали, і готували дружинників, які, без-
сумнівно, допоможуть розганяти неорганізованих про-
тестувальників, якщо такі «намалюються»!
 І це не єдиний запобіжний захід, яких у Донецьку 
почастішало. Щойно голова так званої республіки ви-
дав указ про ще одне свято на 14 травня — День конс-
титуції республіки. Це теж повинно охолодити занадто 
гарячі голови невдоволених: проти Конституції не всяк 
насмілиться виступити. А задля повної гарантії у неді-
лю видано ще один указ — про створення у лавах пра-
воохоронних органів особливого підрозділу, який пови-
нен буде спеціалізуватися на силовому гасінні безладу 
та розгоні несанкціонованих мітингів.
 Тільки чи допоможе це самапроголошеній владі 
стати довговічною? Навіть найхитріші політики у сві-
товій історії такими методами не могли продовжи-
ти життя створеного насиллям режиму, якщо його не 
сприймав народ. ■

ПІСЛЯМОВА

Блиск 
i провали 
кампанії-2019
У чому сила «Слуги 
народу» та чому вiдразу 
кiлька партiй не змогли 
повторити результати 
2014 року

■ПАРЛАМЕНТ

За крок до присяги
У ЦВК опрацювали 100% 
електронних протоколів, проте 
ще чекають частину результатiв з 
округів iз мокрими печатками

■

Готель, у якому зупинилися депутати від «Слуги народу», 
вартість номера за добу — від 3500 грн.
Фото з сайта lb.ua.

❙
❙
❙

ЗВІДТАМ

ДНРункул може прорвати 
зсередини

■

Очільники самопроголошених 
недодержав намагаються 
гасити внутрішні запалення
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Катерина ШУМИЛО
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Нам потрібно продовжувати зміцнюва-
ти армію і посилювати коаліцію на За-
ході проти Росії. Оскільки самостійно 
перемогти Україна не може. Тільки за 
підтримки ЄС і НАТО можна протисто-
яти нашому войовничому північному 
сусідові, заявив у цій частині інтерв’ю 
«Апострофу» радянський дисидент, го-
лова Асоціації єврейських громадських 
організацій та громад України Йосип Зі-
сельс.

 ■ Дуже багато зараз говорять про різ-
ні формати переговорів щодо повернен-
ня Донбасу. Хтось каже, що потрібно 
безпосередньо спілкуватися з Росією, з 
представниками сепаратистських фор-
мувань «ДНР», «ЛНР», хтось каже, що 
потрібен будапештський формат перего-
ворів, нормандський. Який Україні вар-
то вибрати? Який буде найоптимальні-
ший?
 — Тут напрошується аналогія з бай-
кою Крилова, що «як сідати — сварки 
марні, бо з вас музики незугарні». Сили 
надто нерівні. Розмовляти на рівних, 
тобто будувати якісь компромісні рішен-
ня, можна, коли у вас однакові умови в 
переговорах. Росія вважає себе набага-
то сильнішою, що вона може реалізува-
ти будь-який сценарій, і вона не зважає 
на те, що хоче Україна. Тобто, якщо ми 
хочемо помиритися з Росією, це можна 
зробити тільки на умови капітуляції, я 
в цьому переконаний. Чи хочемо ми цьо-
го? Я не хочу.
 Перемогти військовим шляхом ми не 
можемо, оскільки у нас недостатньо сил. 
Хоча Афганістан переміг Радянський 
Союз, але з величезними жертвами, і це 
зовсім інша історія. На мій погляд, пот-
рібно слідувати тій же тактиці, яку виб-
рав президент Порошенко проти Росії — 
максимально зміцнювати армію, незва-
жаючи на всі проблеми і корупцію. Тому 
що нам потрібно вирівнювати військову 
силу, нам потрібно вирівнювати дипло-
матичні сили, які також у нас поки слаб-
ші, ніж у Росії. Нам потрібно продовжу-
вати те, що робив Порошенко — створю-
вати і зміцнювати коаліцію на Заході 
проти Росії, оскільки самостійно ми пе-
ремогти не можемо. Ми можемо перемог-
ти разом з ЄС і з НАТО, куди прагнемо.
 ■ Так наші європейські друзі повер-
нули право голосу Росії в ПАРЄ.
 — Так, повернули. Це їм економічно 
вигідно. Але, тим не менш, новий склад 
Європарламенту підтвердив санкції 
щодо РФ, підтвердив те, що Росія — аг-
ресор, і вона повинна повернути і Крим, 
і Донбас Україні, і тільки тоді можливі 
якісь зміни. Це неоднозначна політика.
 Парламентська Асамблея Ради Євро-
пи, насправді, це така іграшкова організа-
ція, яка не відіграє великої ролі в європей-
ській політиці. Європарламент — так, Єв-
рокомісія — так. ПАРЄ — це просто три-
буна для різних розмов, заяв, думок. Це 
ніби навчальний заклад, у якому політи-
ки країн, що не ввійшли до Європи, вчать-
ся поводитися, вчаться європейського 
типу дискусій і вираження думок, ідей. 
Це такий ось початковий клас.

 ■ У Кремлі вже чітко сказали про те, 
що не претендують на Донбас, а просто 
хочуть «захистити» російськомовних 
жителів регіону. Навіть серед деяких ук-
раїнських політиків є думка, що було б 
добре дати автономний статус цьому ре-
гіону в складі України. Це гарна ідея, на 
вашу думку?
 — На мій погляд — ні. По-перше, я 
не вірю словам, тим більше — словам 
Росії. По-друге, це якась ракова пухли-
на, яка створена Кремлем на тілі Украї-
ни, і, якщо дати їй автономію, вона буде 
розростатися і прогресувати. Включен-
ня Донбасу до складу України в його сьо-
годнішньому стані — з цими бандами, 
з російськими військами — це просто 
фантастична ідея, яка призведе до жах-
ливих наслідків. Я не вірю в цю ідею.
 Я вірю в те, що потрібно зміцнювати-
ся, об’єднувати Захід навколо політики, 
яку проводить російська влада, поступо-
во збільшуючи санкції... До речі, кож-

на нова санкція, яких вже було декіль-
ка, не загрожує Росії. Але поступове на-
копичення цих санкцій протягом 20-30 
років — душить. Я думаю, що це свідо-
мо робиться Заходом для того, щоб не 
озлоблювати Росію, щоб вона не поча-
ла кидатися ракетами і бомбами, а ство-
рити ілюзію, що кожна санкція сильно 
не шкодить Росії. Хоча вже за підсумка-
ми п’яти років, як ввели санкції, росія-
ни кажуть, що відчувають їхній вплив 
на свій холодильник.
 ■ Проте настрої там ще дуже далекі 
від бунтарських.
 — Це ж поступовий еволюційний про-
цес. В Україні теж дуже повільний ево-
люційний процес. Нас кожного разу мо-
тає з боку в бік, кожні п’ять років ми на-
магаємося щось змінити, не розуміючи, 

де ж наше місце в цьому житті. Тобто пе-
реважна більшість громадян не вірять у 
те, що європейський шлях — єдино пра-
вильний для України. Для цього потрі-
бен якийсь консенсус, припустимо, 70-
80% громадян України мають бути в 
цьому переконані. А зараз відсотків 15-
20 — за цей європейський вибір. Вони ак-
тивні, їх уже досить багато, щоб не допус-
тити відкату до Росії, але цього недостат-
ньо, щоб сформувати чіткий європейсь-
кий вектор і прискорити рух по ньому.
 ■ Чи є ризик, що в наступні п’ять 
років буде продовжуватися така млява 
ситуація на Донбасі?
 — На жаль, так. Я іноді хочу поми-
лятися у своїх прогнозах, але 20 лю-
того 2014 року, коли йшов розстріл на 
Майдані, я виступав у «Свободі слова» 
на ICTV, і я єдиний з експертів, які там 
були, сказав, що ми відкрили ящик Пан-
дори і зло вийшло у світ. Нам буде дуже 
нелегко, і займе дуже багато часу, щоб 

його загнати назад. Тобто я був переко-
наний, що ця війна надовго, хоча війни 
ще не було, був тільки розстріл на Май-
дані. Я не радий, що мав рацію, тому що 
це погано для України.
 ■ Все-таки повернуся до питання, чи 
не варто починати якісь переговори з 
«ДНР», «ЛНР»? Адже якщо війна три-
ватиме ще п’ять років, то ментальність 
людей зміниться повністю. Тобто діти, 
яким було 12 років, зараз їм уже 17-18 
років, через п’ять років це будуть уже 
дорослі люди, які звикли жити без Ук-
раїни.
 — Ви маєте рацію. Це дійсно відбу-
вається. Ми бачимо це по В’єтнаму, де 
десятки років йшла війна, по інших вій-
нах бачимо, що ментальність людей змі-
нюється. Діти виростають у ситуації вій-

ни, і ця війна сидить у їхній менталь-
ності так глибоко, що вони не можуть 
від неї позбутися.
 З іншого боку, ми бачимо, як діє 
Росія. Наприклад, Придністров’я було 
створено в 1992 році, і досі ця пухлина 
існує на тілі Молдови. Абхазія і Півден-
на Осетія — 2008 рік, і теж — досі. Вес-
ти переговори безпосередньо з «ДНР» і 
«ЛНР» означає давати їм легітимність. 
Тобто змиритися і погодитися з тим, що 
це громадянська війна, що є якісь внут-
рішні сили, які воюють з українською 
владою і з українською армією. Це аб-
сурд. Наш основний ворог — це Росія. 
Не було б Росії, не було б і цієї війни.
 Тобто, я вважаю, немає сенсу вес-
ти прямі переговори з цими фейковими 
республіками. Тільки в руках у Росії є 
важелі впливу на ситуацію, якщо вони 
ще є. У конфліктів є особливість: вони 
починають розвиватися за своїми зако-
нами, і я не впевнений вже, що Путін 
може зупинити цей конфлікт. Навіть 
якщо він виведе регулярні російські 
війська, залишаться російські добро-
вольці, найманці. Знайдуться сили, які 
захочуть фінансувати цей конфлікт, 
російські олігархи з мовчазної згоди 
Путіна будуть вливати туди гроші, зб-
рою тощо. При цьому Росія буде гово-
рити: ми вивели свої війська.
 ■ А якщо Україна буде контролюва-
ти кордон із Росією?
 — А як вона буде його контролюва-
ти? В України недостатньо сил, щоб його 
контролювати.
 ■ Якщо дати автономію, то Донбас 
стане українською територією, і ми бу-
демо контролювати весь кордон.
 — Це фантастичний варіант. Я не 
вірю, що це можливо.
 ■ Що корисного може зробити пре-
зидент Володимир Зеленський? Зокре-
ма, він сказав: «Паралельно закінчуємо 
війну, але паралельно ми повинні дума-
ти про наших людей та <...> інвестувати 
в Донбас, щоб люди на тимчасово оку-
пованих територіях бачили, що дійсно 
країна змінюється». А потім слід відро-
дити ментальність людей на Донбасі. 
Але як вони будуть бачити зміни, якщо 
ми все-таки програємо інформаційну 
війну там?
 — Щодо програшу інформаційної 
війни, я б не став поспішати робити 
такі висновки. Дійсно, дуже потуж-
ні інформаційні сили зі сторони Росії, 
зі сторони так званих «ЛНР», «ДНР» 
діють. Але правда-то не в них. Є відо-
ме прислів’я, що можна один раз об-
дурити багатьох або багато разів обду-
рити одну людину, але не можна бага-
то разів обманювати мільйони людей. 
Тобто правда все одно проявиться. Ця 
інформаційна війна вже втрачає силу, 
незважаючи на те, що на неї витра-
чається все більше і більше грошей. 
Для того щоб підтримувати той самий 
рівень довіри, потрібно все більше і 
більше вливати коштів.
 Я не вірю, що президент Зеленський 
добре розуміє те, про що він сказав. Про 
яку ментальність він говорить? У чому 
відмінність ментальності донецьких жи-
телів? Із цього окупованого регіону виї-
хала половина населення — два мільйо-
ни. З них півтора мільйона вибрали Ук-
раїну, і в цьому проявилася, може, їхня 
українська ментальність. Півмільйона 
виїхало до Росії, і в цьому проявилася 
їхня російська ментальність. Яку мен-
тальність Зеленський хоче розвивати 
на Донбасі — російську чи українську? 
Української там практично не залиши-
лося. І хто йому дасть її там розвивати? 
Керівництво «ДНР», «ЛНР» — з їхніми 
репресивними методами впливу на насе-
лення, з їхніми апаратами безпеки, які 
придушують будь-яку вільну думку? Це 
фантазії.
 Може, Зеленський навіть щиро в це 
вірить, адже вірив же Порошенко в трав-
ні 2014 року, що йому вдасться поми-
ритися з Росією і досягти миру. Я точ-
но знаю, що він вірив, я тоді відмовляв 
його від цього. Я говорив, що це немож-
ливо, і Путін не для того починав війну, 
щоб через два тижні помиритися з Ук-
раїною. Весь апарат президента вірив у 
те, що їм вдасться домогтися миру. Хіба 
мало у що щиро вірять люди, вони так 
само можуть щиро помилятися. ■

Йосип Зісельс: «Наш основний ворог — це Росія».
Фото з сайта apostrophe.ua.

❙
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ОЦІНКИ

Зеленський не розуміє, 
що він говорить про 
Донбас та його мешканців
Відомий дисидент Йосип 
Зісельс — про способи і 
можливості закінчити війну 
на Донбасі

■

Вести переговори безпосередньо з «ДНР» і «ЛНР» означає 
давати їм легітимність. Тобто змиритися і погодитися з тим, що 
це громадянська війна, що є якісь внутрішні сили, які воюють 
з українською владою і з українською армією. Це абсурд. Наш 
основний ворог — це Росія. Не було б Росії, не було б і цієї війни.
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Ігор ВІТОВИЧ

У центрі Москви в суботу, 20 лип-
ня, відбувся мітинг «За допуск на 
вибори» на підтримку незалеж-
них кандидатів на виборах до 
Московської міської думи. Захід 
був організований членами не-
зареєстрованої Лібертаріанської 
партії Росії. Як повідомило неко-
мерційне об’єднання волонтерів 
«Білий лічильник», на акцію 
вийшли понад 20 тисяч людей.

Безпідставна жорстокість 
 Вибори до Москміськдуми від-
будуться 8 вересня. Документи на 
реєстрацію до 7 липня здали 290 
осіб, але Московська міська ви-
борча комісія зареєструвала лише 
233 кандидати. Офіційно біль-
шість iз них — від партії ЛДПР 
(45), КПРФ (44) та «Справедливої 
Росії» (40). Це пов’язано з тим, що 
члени «Єдиної Росії» реєстрували-
ся як самовисуванці.
 Відмови у реєстрації отрима-
ли 57 осіб — представники опози-
ції. Більшість iз них приєднали-
ся до суботньої акції, серед них і 
найпомітніша особа з недопуще-
них на вибори  — юристка Фонду 
боротьби з корупцією (ФБК) Лю-
бов Соболь.
 Влада Москви визнала суботні 
демонстрації, організовані на за-
хист вільних виборів, незаконни-
ми. Поліція жорстоко розігнала 
протестувальників і затримувала 
кожного, хто намагався наблизи-
тися до будинку столичної мерії. 
За словами правозахисників, се-
ред затриманих — особи різно-
го віку, зокрема, й неповнолітні. 
До відділків доставили також де-
яких журналістів та представни-
ків інтелігенції, що вийшли на 
протест. Раніше поліція превен-
тивно затримала лідерів опози-
ції.
 Портал ОВД-Інфо, що стежить 
за ситуацією у столиці Росії, піс-
ля суботнього протесту опозиції 
повідомив про затримання 1388 
осіб. І це найбільша кiлькiсть за-
триманих на протестних акціях 
за останні 7 років. При цьому си-

ловики зовсім не церемонилися з 
протестантами, жорстоко б’ючи 
беззбройних людей кийками. За 
даними видання Baza, загальна 
кількість постраждалих на мі-
тингу сягнула 77 осіб.
 Європейський Союз оцінив су-
ботні затримання демонстрантів у 
Москві як «непропорційне вико-
ристання сили». Про це повідо-
мила офіційна представниця ЄС 
Майя Косьянчич. Вона зазначила 
у своїй заяві, що затримання і не-
пропорційне використання сили 
щодо мирних демонстрантів пос-
лідували «за серіями арештів та 
поліцейських рейдів проти опо-
зиційних політиків». Вона наго-
лосила, що дії російської влади 
вкотре підривають основні свобо-
ди: слова, зібрань та організацій. 
У заяві Косьянчич звернула ува-
гу, що ці основні права прописані 
у російській Конституції, а ЄС очі-
кує їх захисту.
 ЄС також сподівається, що 
влада Росії під час майбутніх 
місцевих виборів буде поважати 
зобов’язання щодо ОБСЄ та інші 
міжнародні зобов’язання. В ор-
ганізації «Міжнародна амністія» 
визнали, що російська поліція 
діяла жорстоко безпідставно 
щодо демонстрантів.
 Напередодні проведення мі-
тингу в опозиціонерів у Москві 
провели обшуки. Так, правоохо-
ронці обшукали квартиру муні-
ципального депутата Іллі Яши-

на, штаби незареєстрованих кан-
дидатів Дмитра Гудкова, Юлії Га-
ляміної, Любові Соболь та Івана 
Жданова. Крім того, співробітни-
ки СКР обшукали квартири бать-
ків політика Костянтина Янка-
ускаса та бабусі зареєстрованого 
кандидата Дмитра Клочкова. Про 
це повідомили в соцмережах уве-
чері в п’ятницю, 26 липня, кіль-
ка опозиційних політиків. Яшин 
був затриманий озброєними опе-
ративниками в масках і вивезе-
ний до Троїцька. 
 За даними російського телека-
нала «Дождь», 77-річному бать-
кові Янкаускаса правоохоронці 
погрожували і викручували йому 
руки. У політиків вилучали носії 
інформації. Обшуки проходили 
за кримінальною справою про 
перешкоджання роботі виборч-
комів, яку за три дні до обшуків 
порушив Слідчий комітет Росії.
 Перша хвиля обшуків відбу-
лася вночі у середу, деяких опо-
зиціонерів викликали на допити. 
За даними РБК, до розслідування 
підключилася Федеральна служ-
ба безпеки Росії (ФСБ), яка шукає 
зв’язок кандидатів із Заходом.

Навального отруїли? 
 Саме в середу, 24 липня, за 
заклики вийти на мітинг був за-
арештований на 30 діб провідний 
російський опозиційний політик 
Олексій Навальний. 17 липня На-
вального доправили з ізолятора 
тимчасового утримання до Мос-
ковської міської лікарні імені 
В. Виноградова з підозрою на го-
стрий напад алергії, хоча до цьо-
го він ніколи не мав жодної алер-
гії, хіба що на російську владу. У 
політика набрякло і почервоніло 
обличчя. 
 У ніч iз неділі на понеділок 
московська поліція заарештува-
ла не менше 20 осіб iз числа тих, 
хто прийшов до будинку лікарні 
висловити солідарність iз Наваль-
ним.
 Офтальмологу Анастасії Ва-
сильєвій, яка є лікарем Наваль-
ного, не дозволили відвідати її 
пацієнта в лікарні. Вона повідо-
мила, що клінічна картина, яку 
їй описали співробітники мед-
закладу, не відповідає симптома-
тиці алергічної реакції. «Жодної 
алергії в Олексія немає і ніколи не 
було», — наголосила вона. 

 Іншим медикам вдалось поба-
чити госпіталізованого Олексія 
Навального лише через двері, 
оскільки їх не пустили в пала-
ту. На їхню думку, він міг бути 
отруєний «невідомою хімічною 
речовиною» у спецприймаль-
нику «третьою особою». Про це 
на сторінці у соціальній мережі 
«Фейсбук» повідомила вже зга-
дана Анастасія Васильєва. Вона 
розповіла, що медики прийшли 
до лікарні, аби оглянути На-
вального, однак їх майже од-
разу випровадили з палати, за-
значивши, що політик перебу-
ває під арештом.
 За словами Васильєвої, го-
ловна лікарка медзакладу Оль-
га Шарапова, яка є депутаткою 
міськдуми Москви від партії вла-
ди «Єдина Росія», сказала, що 
консультації сторонніх лікарів 
заборонені. Однак лікарям На-
вального вдалося через двері ог-
лянути пацієнта, зібрати скарги 
та анамнез. «Що ж з ним трапи-
лося? Який можливий діагноз? 
Виражений набряк і різка гіпе-
ремія верхніх і нижніх повік, пе-
риорбітальної області (навколо 
очей), гнійне виділення з правої 
кон’юнктивальної порожнини, 
виражений свербіж. Множинні 
папульозні висипи на шкірі шиї, 
спини, грудей, ліктьових згинів 
рук. Клінічно скарги і симптоми 
відповідають гострому токсич-
ному керато-кон’юнктивіту і дер-
матиту, і загальній інтоксика-
ції (ураження шкірних покривів 
тіла)», — заявила Васильєва.
 Раніше адвокатка політика 
Ольга Михайлова заявила, що 
співробітники поліції деякий час 
не пропускали її в палату, а потім 
намагалися підслуховувати роз-
мову з опозиціонером. Речниця 
Фонду боротьби з корупцією Кіра 
Ярмиш також повідомила, що 
співробітники спецприймальни-
ка не відпускали Навального до 
лікарні, поки лікарі «швидкої» 
не влаштували скандал. Вони 
також не давали йому телефон, 
щоб повідомити про госпіталіза-
цію родину та захисників. ■

Ротації в команді Трампа
 Президент США Дональд Трамп 
має намір призначити конгресмена-
республіканця з Техасу Джона Рет-
кліффа директором Національної 
розвідки країни. Нинішній глава Нац-
розвідки США Ден Коутс подав у від-
ставку та залишить свою посаду 15 
серпня 2019 року, заявив Трамп на 
своїй сторінці у «Твіттері» в ніч на 
понеділок, 29 липня. Джона Реткліф-
фа вважають прихильником політи-
ки Трампа. Конгресмен, зокрема, 
запам’ятався тим, що минулого тиж-
ня «агресивно» допитував ексспец-
прокурора Роберта Мюллера, котрий 
виступав у Конгресі. У свою чергу, 
чинний керівник Національної роз-
відки США Коутс останнім часом 
неодноразово публічно висловлю-
вався протилежно від думки прези-
дента в низці питань стосовно нац-
безпеки. Зокрема, в січні 2019 року 
заявив, що, на його думку, Іран не 
веде розробку ядерної зброї. Реагу-
ючи на це, Трамп закинув службам 
розвідки погану поінформованість. 
Далі Коутс висловлював переконан-
ня, що російські хакери намагали-
ся втрутитися у президентські вибо-
ри 2016 року в США, щоб допомогти 
Трампу і очорнити його конкурентку 
Хілларі Клінтон. Нагадаємо, що ми-
нулого тижня, 23 липня, Сенат США 
також затвердив нового голову Пен-
тагону. Марк Еспер отримав 90 голо-
сів зі 100, вісім сенаторів виступили 
проти його призначення. Наприкінці 
2018 року генерал Джеймс Меттіс по-
дав у відставку з посади голови Мініс-
терства оборони США. Причиною від-
ставки Меттіса стала нібито незгода з 

рішенням президента США вивести 
американські війська з Сирії. 

Британія оштрафувала 
кремлівський телеканал 
 Британський медіарегулятор 
призначив кремлівському телеканалу 
RT, раніше відомому як Russia Today, 
рекордний штраф у розмірі 200 ти-
сяч фунтів стерлінгів. Як там пояс-
нюють, приводом   стало «серйоз-
не порушення принципу безсторон-
ності, що є основою довіри людей 
до інформаційних сервісів та інших 
програм». Торік виявлено сім ви-
падків порушення правил впродовж 
п’яти тижнів. Теми, яких стосували-
ся порушення, — конфлікт у Сирії 
та справа отруєння «новачком» у 
Солсбері. Представники RT назвали 
штраф «неадекватним і непропорцій-
ним покаранням». 

У Кабулі загинули 
20 людей, десятки 
поранених 
 У Кабулі під час нападу на офіс 
кандидата у віцепрезиденти Аф-
ганістану Амрулла Салеха 28 лип-
ня загинули щонайменше 20 лю-
дей, 50 отримали поранення. Про 
це повідомляє місцева влада. Сам 
Салех отримав легке поранення, за-
значає агенція «Рейтер». МВС Аф-
ганістану заявляє, що під час шес-
тигодинної операції було вбито чо-
тирьох бойовиків i врятовано понад 
150 мирних жителів. Напад стався 
у перший день агітаційної кампанії 
на виборах президента Афганістану. 
Відповідальність за нього наразі не 
взяло жодне угруповання.■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Минулої неділі восьмий тиждень ма-
сових протестів у Гонконзі закінчився ба-
рикадами і спробою штурму китайсько-
го представництва. Поліція застосувала 
сльо зогінний газ проти демонстрантів, які 
вийшли на несанкціоновані мітинги, пові-
домляє Бі-Бі-Сі. В акціях брали участь де-
сятки тисяч людей.
 У суботу протести пройшли на пів-
ночі Гонконгу в районі Юньлон, де тиж-
день тому на демонстрантів напала гру-
па озброєних людей в масках. Вважають, 
що це були завезені з території континен-
тального Китаю «тітушки». Поліцію зви-
нуватили в бездіяльності та співробітниц-
тві з нападниками. Правоохоронці це за-
перечують.
 Ці акції — ще один прояв суспільного 
невдоволення, яке почалось у травні через 
оприлюднення поправок до законопроєк-
ту про екстрадицію, за яким місцевих опо-
зиціонерів могли передавати органам кон-
тинентального Китаю (Гонконг, нагадаємо, 
є особливою адміністративною одиницею 
КНР, під владу цієї країни перейшов 1997 
року). З того часу уряд відмовився від цих 
пропозицій, але демонстранти вже вима-
гають розгляду справи про жорстокість 
поліції, демократичних реформ та відстав-
ки глави Гонконгу Керрі Лама.
 Цього разу мітинги пройшли без доз-
волу поліції, що вкрай незвично для Гон-
конгу, де протести, як правило, не заборо-
няють. У поліції кажуть, що таким чином 
хотіли запобігти можливим зіткнення про-
тестувальникiв iз місцевими жителями. 
Попри це, тисячі демонстрантів вийшли 
на головні вулиці міста, вигукуючи анти-
поліцейські гасла.
 Минулої суботи на учасників мітингу 
біля станції метро Юньлон напали близь-
ко 100 людей в білих футболках. Вони по-

били дерев’яними і металевими палиця-
ми не тільки протестувальникiв, а й жур-
налістів та простих перехожих.
 Увечері в суботу поліція пустила сльо-
зогінний газ, щоб розігнати натовп. У ре-
зультаті постраждало 45 людей. У нападі 
підозрюють членів одного зі злочинних 
угруповань, так званої тріади. Судячи з 
усього, їхніми жертвами були саме де-
монстранти. Відомий активіст Джошуа 
Вонг заявив у інтерв’ю «Німецькій хвилі», 
що влада діє в інтересах лише китайсько-
го керівництва, а не людей Гонконгу.
 Учасники мітингу заявили, що пра-
воохоронні органи і проурядові депута-

ти знали про підготовку нападу. За їхніми 
словами, поліція не поспішала на виклик і 
з’явилася тільки тоді, коли злочинці зник-
ли. У поліції ж кажуть, що в цей день їхні 
сили були задіяні під час заворушень в ін-
ших регіонах, і відкидають звинувачення 
у співпраці зі злочинцями. Правоохоронці 
заявляють, що у справі про напад уже за-
тримано 12 підозрюваних, дев’ять з яких, 
за їхніми словами, пов’язані з тріадою. 
Заступник глави адміністрації Гонконгу 
Метью Ченг вибачився за те, що поліція 
не виправдала очікування жителів. Його 
заява викликала бурхливе невдоволення 
серед поліцейських. ■ 

НОВИНИ ПЛЮС■ ГАРЯЧА ТОЧКА

Китай з характером 
У Гонконзі — «тітушки» і поліція «не з народом»

■

Гонконгці не такі сумирні, як решта китайців: протести тут тривають майже два місяці.❙

ПРОТЕСТ

За право мати право
Поліція у Росії 
жорстоко розігнала 
мирну акцію 
і затримала майже 
1400 осіб

■

Кiлькiсть затриманих у Москві — найбільша за останні сім років. ❙
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Чума переповзла на Тернопільщину
 Черговий спалах захворювання на африкансь-
ку чуму свиней (АЧС) минулого тижня зареєструва-
ли в особистому селянському господарстві смт Вели-
ка Березовиця Тернопільської області. Застереження 
опублікувала пресслужба Держпродспоживслужби. 
Випадок підтверджено результатами дослідження 
Івано-Франківської регіональної державної лабора-
торії Держпродспоживслужби. При Тернопільській 
районній державній адміністрації провели позачер-
гове засідання Державної надзвичайної протиепізо-
отичної комісії, узгоджуючи заходи для ліквідації та 
попередження небезпечних спалахів. «Ситуація на 
контролі Держпродспоживслужби області та райо-
ну. Вживаються заходи з локалізації та недопущення 
поширення збудника АЧС», — запевняють у відомс-
тві. Нагадаємо, в Житомирській області зареєструва-
ли черговий випадок АЧС незадовго до тернопільсь-
кого.

Документ на худібку
 За півроку в Єдиному державному реєстрі тва-
рин зареєстровано 452 тис. голів великої рогатої ху-
доби, 47,5 тис. голів дрібної рогатої худоби та 390 
тис. свиней фізичних осіб. Про це повідомив дирек-
тор державного підприємства «Агентство з іден-
тифікації і реєстрації тварин» Ігор Клименок. Зага-
лом, на початок липня поточного року, за даними 
Реєстру тварин, кількість наявного поголів’я в Ук-
раїні складає 3 млн 275 тис. голів великої рогатої ху-
доби та 450,3 тис. голів дрібної рогатої худоби. За 
словами Ігоря Клименка, з моменту впровадження в 
дію Єдиного державного реєстру ветеринарних до-
кументів на території України через програмний про-
дукт видано понад 257 тис. ветеринарних докумен-
тів. Для належного функціонування системи обліку 
сільськогосподарських тварин в Україні важлива го-
товність власників тварин вести прозоре, чесне, від-
повідальне господарювання. А імплементація зако-
нодавства України до законодавства Європейського 
Союзу, зокрема — щодо ідентифікації та реєстрації 
тварин, впровадження новітніх технологій, розроб-
ка сучасних інформаційних систем, покликаних за-
безпечити державного інспектора необхідною інфор-
мацією, сприяє створенню належної системи просте-
жуваності обігу і продукції тваринного походження. 
Впровадження ж Єдиного державного реєстру вете-
ринарних документів і Національної бази результатів 
лабораторних досліджень, модернізація Єдиного дер-
жавного реєстру тварин якісно впливають на акту-
алізацію даних реєстрів Держпродспоживслужби, та 
мінімізують можливі зловживання.

Посуху компенсують
 У зв’язку з настанням у низці європейських країн 
рекордної спеки і пов’язаної з нею посухи Євроко-
місія надасть додаткову допомогу агровиробникам, 
які постраждали внаслідок несприятливих погодних 
умов. Допомога полягатиме у збільшенні авансів 
щодо отримання субсидій і послабленні низки пра-
вил озеленення. Наприклад, тваринникам можуть 
дозволити випас худоби на територіях, які зазвичай 
заборонені для цього. За повідомленням телеканала 
RTBF, у Бельгії в кількох районах загорілися поля, від 
найменшої іскри спалахує солома. А 25 липня вста-
новило температурні рекорди: 40,7 °С у Фландрії і 
39,7 °С у Брюсселі.

Аграрії затягнуть пояси?
 В Україні подорожчало виробництво сільсько-
господарської продукції. Як повідомляє Міністерство 
аграрної політики і продовольства України, у січні-
червні 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 
попереднього року, витрати на виробництво сільгосп-
продукції зросли на 5,8%. Зокрема, витрати на ви-
робництво продукції рослинного походження — на 
19,1%, а тваринницького — на 1,9%. Уточнюється, 
що витрати вітчизняних підприємств на виробництво 
сільгосппродукції за рік зросли на 13,2%, а витрати 
господарств населення скоротилися на 1,1%. Теоре-
тично розвиток вітчизняного агропромислового ком-
плексу підтримується державою шляхом виділення 
так званих дотацій. Вони відрізняються за напряма-
ми: за утримання молодняку, за покупку вітчизняної 
сільськогосподарської техніки, за розвиток галузі у 
вигляді будівництва нових або реконструкції старих 
тваринницьких комплексів. Торік побудували нові і 
реконструювали старі тваринницькі об’єкти 15 вітчиз-
няних аграрних компаній, які займаються виробниц-
твом м’яса і молока. Тим часом тільки в 2016 році до-
тації на аграрне виробництво у 28 країнах ЄС в цілому 
становили 52,6 млрд євро або по 2 млрд євро в се-
редньому на країну. Українські ж аграрії у 2017 році 
від держави отримали загалом 6 млрд грн, що в 10 
разів менше, ніж в середньостатистичній європейсь-
кій країні. Як зазначав заступник голови Всеукраїнсь-
кої аграрної ради Михайло Соколов, той факт, що ук-
раїнські виробники в умовах мізерної держпідтрим-
ки примудряються конкурувати з іншими країнами і 
ще якось заробляти, — більше схоже на диво.■

НОВИНИ ПЛЮС■

Інна ТЕСЛЕНКО

 Навігатор так довго во-
див в об’їзд дорожніх ре-
монтів, що ми таки про-
пустили екскурсійний час. 
Чистенько виметене фер-
мерське обійстя, заквітча-
не різнокольоровими вазо-
нами, зустріло дзвінкою ти-
шею і ледь вловимим запа-
хом зів’ялого сіна. Виручив 
номер телефону на вітрині: 
нам чемно пояснили, що ро-
бочий день у суботу та неді-
лю тут трохи коротший, гос-
подарі й екскурсовод щойно 
від’їхали, на місці лише до-
яри. Але прохання мандрів-
ників, — чи не можна все-
таки якось придбати свіжо-
го буйволиного молока  — 
почули і попросили кілька 
хвилин обміркувати, чим 
можна допомогти. 
 За п’ятнадцять хвилин 
досі замкнені двері вироб-
ничого корпусу прочини-
лися, випустивши молодого 
хлопчину: «Доброго дня! Це 
ви молока питали? Літро-
вої пляшки вистачить?» За 
кілька хвилин ми — вже 
щасливі власники двох 
літрових пляшок iз теп-
лим буйволячим молоком 
— чимчикували до літнього 
стійла на імпровізовану екс-
курсію від доглядачів.
 Темношкірі велетні один 
за одним неспішно поверта-
ли до нас круторогі голови, 
не поспішаючи змінювати 
рятівну калабаню на сумнів-
них перспектив компанію 
чергових екскурсантів.
 «Це вони від сонця в ба-
юри поховалися?» — запи-
туємо в доглядача. «Та, біль-
ше від ґедзів, — пояснює. — 
Вони буйволам у таку пору 
дошкуляють більше, ніж сон-
це. От і занурюються макси-
мально в багнюку, щоб ті мен-
ше доступу до тіла мали».
 Приватна ферма «Кар-
патський буйвіл» зібрала 
з півсотні збережених у за-
карпатських селян бичків і 
корівок в урочищі Анциково 
під Виноградовом. Спочатку 
мета була суто благочинна: 
відновити популяцію уні-
кальних аборигенних тва-
рин, виштовханих на узбіч-
чя цивілізації. За десятиліт-
тя знайдених і звезених по-
одинці буйволів зібралося з 
півсотні. Карпатський буй-
віл як рухається, так і живе 
— чинно й неспішно, деся-
тиліттями. Але уваги і дог-
ляду серед шалених швид-
костей і змін довкілля таки 
потребує.
 Ферма «Карпатський 
буйвол» досі розвивається 
на благодійницьких заса-
дах. Звісно, для утримання 
такого солідного стада гос-
подарям доводиться шукати 
не лише природних пастів-
ників та сінокосів, а й брати 
землю в оренду. Коли кіль-
кість стада побільшала, ви-
рішили проводити плат-
ні екскурсії, знайомлячи 
приїжджих з автентични-

ми мешканцями закарпат-
ських долин. Налагодили 
молочне ековиробництво. А 
щоб краще ознайомити ту-
ристів iз ще одним закарпат-
ським виробником ексклю-
зивних молочних виробів, 
почали влаштовувати й де-
густації. 
 Буйволина ферма таким 
чином отримала додатко-
вий ресурс, аби продовжу-
вати відновлювати популя-
цію червонокнижних ко-
питних. 
 Сьогодні тут виготовля-
ють смачний сир моцарелу 
з молока буйволів, прово-
дять дегустації та продаж 
молока, сметани, сиру, мас-
ла, кефіру, йогуртів. За сло-
вами заводчиків, карпатсь-
кий буйвіл — це доброзич-
лива, розумна та сильна 
тварина, яка любить спілку-
вання, природу та відкриті 
простори. Поки що місцеві 
буйволиці дають близько 
100 літрів молока на добу, 
яке туристи залюбки спожи-
вають як свіжим, так і в пе-
реробленому вигляді. Щой-
но ми також перетворилися 
на його поціновувачів. Реко-
мендуємо! Смачне-е-е... ■

ВІДРОДЖЕННЯ

Незворушність 
карпатського буйвола
Найбільшу ферму рогатих велетів збирали з усіх закарпатських околиць

■

Традиційне вівчарське 
ремесло під Виноградовом
 трансформувалося 
в ковбойсько-буйволине.

❙
❙
❙
❙

На фермі-садибі туристи можуть познайомитися ще й з чималеньким 
раритетним «технічним парком», дбайливо відчищеним, відполірованим 
і прикрашеним імпровізованим в’юнким квітничком.

❙
❙
❙

Буйвіл Хан — істота суто доброзичлива й миролюбна. 
Особливо у стосунках з тими, хто про нього дбає.

❙
❙

Рогаті велетні ховаються від єдиних ворогів-ґедзів у спеціально викопаній і наповненій водою калабані.❙

«Карпатський буйвіл» запрошує щодня на екскурсії та дегустацію 
цілющої молочки.

❙
❙
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Ірина КИРИЧЕНКО

Полковник медичної служби, доктор ме-
дичних наук, професор, заступник на-
чальника Української Військово-медич-
ної академiї з клінічної роботи, кавалер 
ордена Свободи. 
Поєднуючи практичну та педагогічну 
діяльність iз клінічними дослідженнями, 
він працює на передньому краю вітчиз-
няної медичної науки. Засновник на-
пряму адаптивної медицини, це він ввів 
поняття «психофізичний дезадаптоз» 
у науковий обіг, розробив інноваційні 
методи лікування психосоматичних за-
хворювань та адиктивних розладів, про 
що свідчать десятки патентів, сотні на-
укових публікацій. Одним iз перших в 
Україні розпочав дослідження наслідків 
контузії у ветеранів цієї війни.

«Не вiрте, що АТОшники — небезпечнi. 
Небезпечнi люди, 
якi їх використовують»
 ■ Всеволоде Володимировичу, розка-
жіть, будь ласка, як розгорталося дослід-
ження проблеми контузії.
 — У 2016 році ми розпочали вивчення 
цієї проблеми і започаткували досліджен-
ня — спочатку це був пілотний проект, 
який був  нашою особистою ініціативою. 
Тоді в Ірпінському госпіталі ми обстежи-
ли трохи більше 200 ветеранів та зрозумі-
ли необхідність фундаментальних ком-
плексних досліджень. А з 2018 року, за 
сприяння президента Національної ака-
демiї медичних наук України академiка 
Віталія Івановича Цимбалюка, бере поча-
ток міжгалузевий проект, який базуєть-
ся на поєднанні зусиль Національної ака-
демiї медичних наук України, Українсь-
кої Військово-медичної академiї та за-
кладів Міністерства охорони здоров’я 
щодо фундаментальних досліджень проб-
леми контузії та її наслідків. На сьогодні 
ми маємо більше шестисот обстежень, тоб-
то понад шістсот учасників бойових дій, 
волонтерів, майданівців змогли пройти 
повноцінне обстеження, отримати вис-
новки і належне лікування. 
 Дуже важливо зазначити, що ми дійс-
но отримали інформацію, результати якої 
можуть слугувати проривом у медичній 
науці і практиці. Тому що досі віддале-
ним наслідкам мінно-вибухової травми в 
Україні не приділялося великого значен-
ня. А та інформація, що з-за кордону, була 
поодинока, тому що жодна країна з наших 
партнерів, тобто з країн НАТО, Європейсь-
кого співтовариства, не мала такого досвіду 
спостереження та лікування наслідків мін-
но-вибухової травми, як Україна, адже на 
своїй території вони воювали останній раз 
у Другу світову війну. Тому отримана ін-
формація є унікальною, і, сподіваюся, що 
наступного року побачить світ фундамен-
тальна Національна настанова, науково 
обґрунтована, на засадах доказової меди-
цини, присвячена протоколам діагности-
ки, лікування, реабілітації постраждалих 
iз наслідками мінно-вибухової травми, зок-
рема з контузією та постконтузійним син-
дромом. Але найголовніше, мабуть, те, що 
ми зрушили у свідомості й у професійному 
середовищі, і в широкому загалі розумін-
ня того, що контузія — це дійсно тяжкі на-
слідки, і це не суто медична, а скоріше ме-
дико-соціальна проблема. 
  Нами проведені дослідження і фі-
зичного стану здоров’я, і психоемоцій-
ної сфери пацієнтів, вироблені методичні 
рекомендації і схеми лікування. Ми по-
казали, що нелікована контузія має над-
звичайно негативні наслідки щодо мен-
тального (психічного) здоров’я, розумо-
вої праце здатності, щодо можливостей 
адаптуватися людині в цьому світі. Адже 
зниження інтелектуальних здатностей, 
зниження пам’яті, уваги, розумової пра-
цездатності — це надзвичайно соціально 
значущий фактор: люди не можуть пра-
цювати так, як працювали до цього, ви-
никають складнощі з адаптацією до но-
вих видів діяльності і, відповідно, вини-
кає соціальна дезадаптація, що може ви-
ливатися і в аутоагресивну поведінку, і в 
суїцидальні спроби, і в агресію, спрямова-
ну на суспільство. Також варто зазначити, 
що одними з психологічних особливостей 
чи, скажімо, особливостей психоемоцій-

ної сфери осіб, які зазнали контузії, — це 
теж якраз на цих дослідженнях доведе-
но, — є підвищена імпульсивність, заго-
стрене почуття справедливості та схиль-
ність до дій, спрямованих на подолання 
несправедливості. І причому саме імпуль-
сивність робить небезпечним цей стан, 
тому що можливі викиди агресії, спрямо-
вані на оточуючих, на кривдників, і дуже 
часто такi особливостi людей, що перенес-
ли контузії,  зокрема серед ветеранів, мо-
жуть використувати люди, які зацікав-
лені у дестабілізації суспільної ситуації. 
Коли вам кажуть, що всі АТОшники — 
це потенційно небезпечні люди, не вірте 
— небезпечні не вони. Небезпечні ті люди, 
які планують i можуть використати хво-
робливий стан, помножений на запит на 
справедливість, покладений на реальну 
ситуацію, — і скористатися цим, зокрема 
в брудних політичних цілях. На жаль, ми 
маємо такі приклади, коли, прикриваю-
чись святим ім’ям ветерана, чинять без-
законні дії. Хоча якщо розібратися, саме 
ветеранів АТО/ООС у цих угрупованнях, 
які під гаслами патріотизму чинять безза-
конні дії, найменше. Але — це викорис-
товується. Так само як можуть викорис-
товуватися психологічні особли вості осіб, 

які перенесли мінно-вибухову травму. 
 На сьогодні ми виробили схеми ліку-
вання і практичні методичні рекоменда-
ції щодо ведення цієї патології — це над-
звичайно важливо, починаючи з минулого 
року майже в усіх обласних центрах вда-
лося прочитати лекції для лікарів сімей-
ної медицини, для неврологів, психіатрів, 
також було багато доповідей на конферен-
ціях, де ми доносимо наші погляди на па-
тологію і, що важливо, на схеми лікуван-
ня. При цьому ми спираємось на те, що є 
абсолютно доступні вітчизняні препара-
ти, і це дійсно так, — наша фармацевтич-
на галузь надзвичайно потужна, і біль-
шість великих гравців фармацевтичного 
ринку України працюють за міжнарод-
ними стандартами, вони сертифіковані 
за системою GMP (це міжнародна сертифі-
кація належної фармацевтичної практи-
ки виробництва). І сьогодні є препарати, 
які виробляються у нас в Україні і які по-
казали свою ефективність. Застосування 
цих препаратів дозволяє значно зменши-
ти як головні болі, так і агресивність, ім-
пульсивність, покращити пам’ять. Але 
надзвичайно важливо, щоб ці препарати 
були доступні, тому вони є в Національно-
му переліку препаратів, які можуть заку-
повуватись за кошти державного бюдже-
ту, і вони повинні надаватись безкоштов-
но учасникам бойових дій. Ми на цьому 
наголошуємо, коли працюємо з нашими 
пацієнтами. 
 Тобто за останні два роки нам вдало-
ся зробити немало. Можливо, шістсот па-
цієнтів серед потенційно десяти тисяч тих, 
які могли отримати контузію, чи тих, які 
зазнали мінно-вибухової травми, за ста-
тистичними розрахунками, — це начебто 
мало, а з іншого боку,  інформація, яку ми 
поширюємо серед лікарів — це досить ба-
гато, і це формує можливості надання ме-
дичної допомоги, реабілітації. 

 Ще один дуже важливий висновок, 
якого ми дійшли, — це особливий підхід 
у медико-психологічній реабілітації цих 
осіб. Адже замало просто звичайних пси-
хологічних заходів, медитацій, якихось 
тренінгів: чого грішити, інколи в нас під 
виглядом психологічної реабілітації від-
буваються просто якісь дружні вечірки 
за присутності психолога, чи пікніки з 
шашликами, з коньяком, але за присут-
ності психолога, і це вже називається за-
ходами психологічної реабілітації. Це не 
так. Що стосується саме цієї категорії, це 
має бути виважена медико-психологічна 
реабілітація. 
 І головне — робота з родиною. Нау-
ковим співробітником Інституту ней-
рохірургії імені Ромоданова Національ-
ної академiї медичних наук, магістром 
психології Катериною Пронозою розроб-
лені рекомендації для родин і доведена 
ефективність саме родинної реабіліта-
ції. Адже ветеран, який переніс мінно-ви-
бухову травму, змінюється, змінюється 
його адаптація до звичайного життя в ро-
дині, і родина повинна це сприймати, тому 
необхідно навчати родини жити разом 
iз ветеранами. Дуже важливо для дру-
жини розуміти, що внаслідок мінно-ви-
бухової травми людина може трохи гір-
ше чути, тому йому треба голосніше вми-
кати телевізор, а це може дратувати. Ве-
терану, можливо, потрібно більше часу 
на виконання ще звичної в минулому ро-
боти, порушення сну — також характер-
на ознака — треба допомагати, розумі-
ти, що людину хвороба або травма змі-
нила. Є рекомендації, розроблені для ді-
тей, поради: «твій тато любить тебе так 
само, як і було до війни, але через трав-
му, якої він зазнав, йому треба більше 
часу на відпочинок, йому треба більше 
часу побути самому, він не одразу може 
включитися в твої ігри» і т. ін. Це є ці-

ДІЙОВІ ОСОБИ■

«Маємо забезпечити 
військово-цивільного

Один iз найавторитетніших лікарів в українському 
війську Всеволод Стеблюк — про стан медицини, 

пiдпорядкування її потребам вiйськового часу i науковi 
дослiдження наслiдкiв контузiї та її лiкування 

у ветеранiв вiйни 

Президент Національної академії наук України Б. Є. Патон вітає лавреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. 
Останній у ряду — Всеволод Стеблюк.

❙
❙

Всеволод Стеблюк здійснює 
електроенцефалографічне обстеження бійця. 

❙
❙
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лий перелік рекомендацій і він теж має 
ввійти у Національну настанову з ліку-
вання та реабілітації контузії.
  Тобто зроблено багато, ще багато тре-
ба зробити. Головний ворог у нас — це, 
на жаль, неповоротка система управлін-
ня охороною здоров’я. Тому треба це змі-
нювати.

«Втручання полiтикiв у вiйськову 
медицину шкодить не менше, 
нiж обстрiли на передовiй»
 ■ Скільки лікарів лікують контуже-
ного бійця і які науково-медичні закла-
ди ви до цього залучили?
 — В ідеалі первинну інформацію 
щодо пацієнта, який переніс контузію 
або легке травматичне ушкодження го-
ловного мозку, має зібрати сімейний 
лікар. Він повинен визначитись,  зна-
ти основну симптоматику контузії та 
постконтузійного синдрому, і далі він 
спрямовує пацієнта до фахівців — серед 
них обов’язково мають бути невролог, 
психіатр і отоларинголог, можливо, 
додається ще окуліст, тому що уражен-
ня, як правило, це коморбідна патоло-
гія якраз цих систем. Для консультацій 
на найвищому рівні у нас працювали ін-
ститути НАМН України: Інститут ней-
рохірургії, клініка черепно-мозкової 
травми професора Ніко Каджаї; Інсти-
тут отоларингології, клініка професій-
них ушкоджень слуху і вестибулярно-
го апарату (професор Тетяна Шидловсь-
ка); Інститут неврології, психіатрії та 

наркології (директор — професор Ігор 
Лінський, відомий нарколог), оскіль-
ки для цієї категорії пацієнтів дуже 
характерним є адиктивна поведінка, 
тобто розвиток залежностей, зокре-
ма зниження толерантності до алкого-
лю, швидке формування залежності від 
психоактивних речовин.
 Найбільш важких пацієнтів ми на-
правляли до клініки нейрореабілітації 
Інституту геронтології НАМН України, 
чудова клініка, якою керує член-корес-
пондент академiї медичних наук Украї-
ни Світлана Михайлівна Кузнецова, — 
це взагалі унікальний заклад, що три-
мається на доброті, теплоті і водночас 
на найвищому професіоналізмі фахів-
ців, які там працюють. Скрізь по всіх 
цих закладах Національної академiї 
медичних наук усі наші пацієнти без-
коштовно отримували діагностику, лі-
кування, в тому числі стаціонарне, і за-
раз вони проходять це лікування,  жод-
них відмов не було. Ще варто  згада-
ти київський Центр мікрохірургії ока, 
зокрема професора Сергія Рикова, який 
є надзвичайним патріотом і професіона-
лом. Не було жодної відмови отримати 

консультацію такого рівня, який ми за-
вдяки цьому проекту змогли надавати. 
Люди про таке навіть мріяти не могли, 
тому що, на жаль, у нас досі для просто-
го пересічного громадянина передбаче-
ний досить складний доступ і дуже дов-
гий шлях до висококваліфікованої вузь-
коспеціалізованої допомоги. 
 ■ Чи відзначає держава ваші наукові 
розробки?
 — До військової медицини в державі  
сьогодні особлива увага. Цього року Де-
ржавної премії України в галузі науки 
та техніки удостоєні дві роботи — хірур-
гів, під керівництвом генерал-майора 
медичної служби, члена-кореспондента 
НАМН України Ігоря Хоменка, і наша 
— «Стрес-асоційовані розлади здоров’я 
в умовах збройного конфлікту». Це ре-
зультат роботи нашої великої коман-
ди фахівців iз Військово-медичної ака-
демiї, з установ Національної академiї 
медичних наук. Зокрема, представник 
Національного iнституту кардіології 
імені Стражеско Василь Михайлович 
Корнацький, який займається пробле-
мами серця, судин і стресу дуже давно, 
зробив величезний внесок у діагностику 
та лікування у переселенців, у ветеранів 
АТО/ООС стресзалежних захворювань;  
Медико-психологічна та психіатрична 
служба МВС України, В’ячеслав Гічун, 
який її очолює, теж у нашій команді. А 
з Військово-медичної академiї — це я і 
молодий, але досвідчений і талановитий 
науковець Андрій Швець, який був до 

цього лауреатом премії президента для 
молодих учених, тобто це наше майбут-
нє, наша надія на розвиток військово-
медичної науки. В нашій команді про-
фесор-акустик Сергій Найда (НТУУ КПІ 
ім. Сікорського), де дослідили вплив му-
зикотерапії, різних звукових коливань 
на фізіологічні стани ветеранів та розро-
били реабілітаційні програми, і профе-
сор, завідувачка кафедрою терапії Інс-
титуту традиційної та нетрадиційної ме-
дицини Алла Кириченко з Дніпра, яка 

запропонувала комплексну систему ре-
абілітації ветеранів, що нині впровад-
жується. З нами в команді начальник 
Гуманітарного інституту Університету 
оборони імені Черняховського Василь 
Осьодло, який досліджував саме пси-
хологічні проблеми у Збройних силах, 
учасників АТО, а також Георгій Мяс-
ников, головний терапевт Міністерства 
оборони України, який очолив практич-
ний напрям досліджень. 
 Такий у нас колектив, і це результа-
ти нашої роботи, надзвичайно важлива 
праця, яка показала, що війна торкаєть-
ся всіх: і тих, хто на фронті, і тих, хто в 
тилу, і переселенців, і родини, — і якщо 
не приділяти належної уваги охороні 
здоров’я, — а саме на сьогодні необхідне 
створення національної стратегії охоро-
ни здоров’я, і її розвиток, — буде велика 
біда.
 ■ Радше ваші розробки рухають стан 
медицини в державі. 
 — Я є представником і поважним чле-
ном Координаційної ради української 
медичної експертної спільноти. Це гру-
па абсолютно незалежних від політич-
них партій, бізнесу чи капіталу фахів-
ців. Більшість у цій спільноті — доктори 
та кандидати наук, практики та науков-
ці, які розробляють національну страте-
гію охорони здоров’я. Це те, чого нам не 
вистачає, щоби здійснювати медичну ре-

форму. І нам потрібно нести цю ідею та 
конкретні напрацювання у законодав-
чу владу. Я за ці п’ять років, перебува-
ючи у військовій медицині, спостерігав 
втручання некомпетентних політиків у 
повсякденну діяльність та перспектив-
не планування військової медицини. Це 
шкодило не менш, ніж обстріли на пере-
довій! 
 Питання охорони здоров’я — це пи-
тання національної безпеки, адже де-
ржаву формує народ, а від його здоров’я, 
від соціально-демографічної ситуації за-
лежить саме існування нації, існування 
дер жави.
 Система охорони здоров’я потребує 
змін. Але змін не заради красивих сел-
фі чи вирішення особисто-корпоратив-
них інтересів, у тому числі міжнародно-
го рівня. 
 Метою змін у національній системі 
охорони здоров’я має стати максималь-
но можливе здоров’я громадян i збіль-
шення людського капіталу нації. 
 Для цього необхідно розробити та 
впровадити через закони національну 
стратегію охорони здоров’я на засадах 
безперервного вдосконалення. І це спра-
ва не політиків, це справа професіоналів 
від медицини: працівників практичної 
ланки, науковців, організаторів, профс-
пілкових активістів.

«Кожна лiкарня — потенцiйно 
вiйськовий шпиталь»
 ■ Як ви оціните стан медицини ?

 — Перше: ми маємо недбалу компі-
ляцію планів реформування з різних 
систем — континентальної, північно-
американської, — це відчувається на ос-
нові закладених ще в 2010 році пілотних 
проектів. Друге: це спосіб перерозподі-
лу грошових потоків. Третє: абсолютна 
відсутність бачення перспектив розвит-
ку висококваліфікованої і високоспе-
ціалізованої допомоги, включаючи ме-
дичну науку. Четверте — катастрофіч-
ний відтік кадрів iз галузі...

 ■ У чому вихід? 
 — Як має виглядати медична система? 
У світі не існує універсальних, сталих мо-
делей організації та фінансування охоро-
ни здоров’я. Всі системи є динамічними та 
змінюються у відповідності до вимог  со-
ціуму, досягнень науково-технічного про-
гресу, соціально-політичних умов та фі-
нансових  спроможностей країни.
 Для України сьогодні ця система має 
бути багатоскладовою. Мають бути дер-
жавні гарантії надання безоплатної ме-
дичної допомоги первинного рівня, екс-
треної медичної допомоги, допомоги ва-
гітним та при пологах, лікування соціаль-
но-значущих патологій (серцево-судинна 
патологія, онкологія, орфанні захворю-
вання тощо). При цьому щодо екстреної 
медичної допомоги важливо зберегти та 
розвинути існуючу — лікарську (на ок-
ремих напрямах — фельдшерську) мо-
дель бригади. З повною модернізацією 
відповідно до раніше прийнятого Зако-
ну «Про екстрену медичну допомогу» від 
2012 р., постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 21 листопада 2012 року №1114 
«Про затвердження Типового положення 
про бригаду екстреної (швидкої) медич-
ної допомоги», які, на жаль, не викону-
ються і їх хочуть відмінити. 
 Парамедиками повинні бути полі-
цейські, рятівники, військові медики 
тактичного рівня — власне, ті, про кого 

говорять: «перший на місці події». Про 
американську модель — «приїхав-поба-
чив-транспортував» можна говорити за 
умови створення мережі сучасних ліка-
рень інтенсивного лікування, транспор-
тної інфраструктури, щоб час на доїзд iз 
будь-якого місця події виклику складав 
до 20 хвилин (з моменту виклику).
 Друга складова — це загальн о-
обов’язкове медичне страхування щодо 
певного випадку (ризикове страхуван-
ня). Для дітей, пенсіонерів, тих, хто не 
працює — це повинна забезпечити де-
ржава. Для працюючих — роботодавець. 
Тобто загальнообов’язкове медичне со-
ціальне страхування з реформою систе-
ми оподаткування. Також повинні залу-
чатися кошти меценатів-благодійників 
з їх популяризацією (згадаймо київсь-
ких благодійників, які будували та ут-
римували лікарні — Терещенко, Зай-
цев), плюс кошти від акцизних зборів 
на тютюн та спиртне. Ну і, безумовно, 
особисті кошти громадян. При цьому 
державна капіталізація галузі повинна 
складати не менш 70%.
 На сьогодні ми маємо ще одну пробле-
му — втрату медичних кадрів. Наші ме-
дичні коледжі працюють на закордон, лі-
карі, навіть без великого досвіду — виїж-
джають. І проблема не тільки в зарплаті. 
Проблема у знеціненні праці медиків. 
 Дефіцит кадрів долається:
 1) цілеспрямованою комплексною 
дер жавною політикою щодо престиж-
ності праці медика та підвищення за-
рплатні з одночасною відповідальністю 
за якість та вчасність надання медичної 
допомоги; 
 2) запровадженням лікарського са-
моврядування з оцінкою колег iз боку 
фаховості медиків, а не чиновників; 
 3) законним унормуванням гаран-
тів правового та соціального захисту ме-
дичних працівників (у тому числі стра-
хуванням відповідальності);
 4) за рахунок відповідного матеріаль-
но-технічного забезпечення медичних 
закладів; 
 5) крім цього, важливо змінити сис-
тему підготовки медичних кадрів, роз-
починаючи з прийому (психологічне тес-
тування) та з введенням програм навчан-
ня з наголосом на практичну складову. 
 ■ А щодо фармакології?
 — Наприклад, система міжнарод-
ної закупівлі, яку намагалися провес-
ти, — це величезна боротьба фармацев-
тичних виробників. Фактично заблоку-
вали нормальний розвиток вітчизняної 
фармацевтичної галузі. А вона в нас по-
тужна. Економія дуже сумнівна: заку-
повують оригінальні препарати (а вони 
у виробника дійсно дешевші), а не гене-
рики. А можна було б закуповувати віт-
чизняні генерики. Тривала процедура 
перераховування коштів. Плюс — при-
дбання препаратів з обмеженим термі-
ном придатності. Це міжнародна змова 
фармацевтичних картелів. До мене над-
ходили пропозиції закордонних вироб-
ників забрати препарати, де через рік 
виходив термін придатності — лише за 
транспорт заплатити. І завдяки волон-
терам ми ці препарати отримували та 
спрямовували до лікувальних закладів 
на схід. Люди турбуються, щоби утилі-
зувати препарати! А ми сьогодні є якраз 
країна, де утилізуються ці ліки ще й за 
наші з вами гроші.
 ■ Яка ваша позиція щодо привати-
зації державних та комунальних ліку-
вальних закладів?
 — Говорити про приватизацію дер-
жавних чи комунальних лікувальних 
закладів у країні, яка веде війну, —  не 
на часі, на мою думку.  Ми маємо на сьо-
годні забезпечити функціонування єди-
ного військово-цивільного медичного 
простору, на принципах «кожен медич-
ний працівник — потенційно військо-
вий медик», «кожна лікарня — потен-
ційно військовий шпиталь», як це фун-
кціонує в Ізраїлі, наприклад. І це окре-
ма тема для обговорення. Тому говоримо 
«ОК» державним закладам, зберігаємо 
державну систему екстреної медичної 
допомоги, науково-практичні устано-
ви, якими ми можемо сьогодні пишати-
ся, а комунальним закладам гарантує-
мо повну автономію під стовідсотковим 
контролем громад через опікунські та 
громадські ради. ■

функціонування єдиного
медичного простору

Я за ці п’ять років, перебуваючи у військовій медицині, спостерігав 
втручання некомпетентних політиків у повсякденну діяльність та 
перспективне планування військової медицини. Це шкодило не 
менш, ніж обстріли на передовій! 

Наукова робота «Стрес-асоційовані розлади
здоров’я в умовах збройного конфлікту»
удостоєна Державної премії України 
в галузі науки та техніки. 

❙
❙
❙
❙
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«Рід цей, який бажає свободи, воїнствує своєю волею».
(про українців — із послання російському царю). 

Лазар Баранович
чернігівський архієпископ ХVII ст.

УКРАЇНА МОЛОДА

Віталій МАМАЛАГА,старший 
науковий співробітник 
Національного історико-
культурного заповідника 
«Гетьманська столиця»

Гетьманом Лівобережної Ук-
раїни Дем’яна Ігнатовича було 
обрано 17 грудня 1668 року. За-
вдяки саме його старанням Ба-
турин відзначає нині 350-річчя 
Гетьманської столиці. А тоді, від 
самого початку каденції, перед 
новообраним гетьманом постала 
найважливіша проблема — вре-
гулювання відносин із Москвою. 

Дипломатія з жорсткими 
вимогами
 Навесні 1668 року на Лівому 
березі Дніпра вибухнуло черго-
ве велике повстання проти мос-
ковських намагань поглинути 
Україну. Знекровлена 20-річною 
безперервною війною Українсь-
ка козацька держава не мала сил 
для продовження повномасштаб-
них бойових дій. І тому Ігнатович 
вирішив вдатися до дипломатич-
них методів. Гетьман розпочав пе-
ремовини з командуванням мос-
ковського війська, а пізніше пос-
лав повномасштабне посольство 
до Москви. Наступні три місяці 
пройшли в надзвичайно напру-
женій боротьбі за столами пере-
мовин.
 Від самого початку гетьман 
Ігнатович висунув дві жорсткі 
вимоги — виведення з українсь-
ких міст московських гарнізонів 
разом з їх воєводами та повер-
нення загального рівня прав та 
вольностей часів Богдана Хмель-
ницького. 
 За декілька років до цього 
його попередник гетьман Іван 
Брюховецький уклав із царем чи 
не найгірший за всю історію взає-
мовідносин договір, за яким було 
створено паралельну українсько-
му державному апарату систему 
влади московських воєвод. Саме 
відтоді Москва вперше почала 
пряме втручання в життя Украї-
ни, перейшовши від формального 
визнання царя головою Українсь-
кої держави (на що погоджувався 
Богдан Хмельницький) до спроб 
поглинути Україну. 
 Московські воєводи розгорну-
ли бурхливу діяльність у тому ж 
стилі, в якому звикли керувати 
в себе вдома чи навіть гірше. На 
той час ще навіть у росіян не було 
фантазій про «адіннарод» і воєво-
ди ніяк не приховували свого іс-
тинного ставлення, називали ук-
раїнців «черкасами» і «хохлами» 
та поводили себе зверхньо, як на 
завойованій території. Українці 
виявилися неготовими спокій-
но дивитись на все це — завору-
шення почались одразу після ук-
ладення такого договору, а за три 
роки через свавілля воєвод вибух-
нуло загальне повстання.
 Висунувши згадані вище ви-
моги, налаштований дуже рішу-
че гетьман Ігнатович наголошує, 
що «ми при вольностях наших 
і вмерти готові». А чернігівсь-
кий архієпископ Лазар Барано-
вич (який разом із гетьманом був 
головною дійовою особою з ук-
раїнського боку) пише царю про 
українців: «рід цей, який бажає 
свободи, воїнствує своєю волею». 
Москва ж вимагала від Украї-
ни «склонитися» і, відповідно до 
тамтешніх традицій, «по-холоп-
ськи» визнати владу царя.

Із тодішніх «медведчуків» — 
ніжинський Семен Адамович
 Перемовини між українським 
урядом і царем відбувалися в ре-
жимі активного листування. На-

стільки активного, що гетьман од-
ного разу навіть зауважував Бара-
новичу, щоб той не посилав гінців 
до царя, не дочекавшись відповіді 
на попередні листи. Окрім цього, 
гетьман двічі надсилав до Моск-
ви великі посольства. Перемови-
ни тривали в дуже напруженій та 
нервовій атмосфері. Навколо них 
часто відбувалися зов сім не дип-
ломатичні події. Москва затягу-
вала час, тиснула морально і фі-
зично. Одного разу навіть затри-
мала послів. Гетьману довелося 
писати царю з вимогою терміно-
во їх відпустити з Москви, погро-
жуючи припиненням перемовин 
та можливим союзом України з 
Кримським ханством.
 Але спротив своєму диплома-
тичному поступу гетьман відчу-
вав не лише із зовні. Чи не біль-
ше клопоту створювали українсь-
кі «поціновувачі» царської вла-
ди. Так, чи не найактивнішим із 
тодішніх «медведчуків» був ні-
жинський протопоп Семен Ада-
мович. Ще коли гетьманські пос-
ли були в Москві, він писав до 
царя: «ещё бы ныне, пока пос-
ланцы у вашего царского вели-
чества на Москве, послать бы буд-
то в Киев на перемену, три или че-
тыре стрелецких полка» — тоді б 
українці стали поступливішими. 
Інакше кажучи, цей «син Украї-
ни» просто радив ввести додаткові 
війська на свою рідну землю. Далі 
він обурювався, що гетьман та ко-
заки «добиваются таких свобод 
каких никогда не бывало — как 
будто они победу одержали». 
 У наступному листі радить 
царю: «а посланых к вам от гет-
мана казаков изволь задержать», 
«а людей Бога ради из наших го-
родов не вели выводить». Звісно 
ж, як і в усі часи, це обставляло-
ся бажанням самих українців, 
які протистоять «гетьманській 
хунті»: «и не нужно всем жите-
лям того чтоб воеводы из горо-
дов ушли, того хотят только Ла-
зарь Баранович да гетман Игнато-

вич. Еще бы надо больше приба-
вить, а не этих выводить, потому 
что в нашей стороне нет ничего 
доброго. Люди плачут и желают 
чтоб жить под властью царской, а 
не под казацкой, а все другое вы-
думка гетмана Игнатовича, врага 
Божия». 
 І це в той час, коли власні мос-
ковські агенти доповідали про ба-
жання українців узагалі «с рус-
скими людьми в одних городах 
не жить». Але деякі звинувачен-
ня звучать як справжня похвала 
українським керівникам. Адамо-
вич доповідає в Москву: «архи-
епископ Лазарь говорил: надобно 
нам того, чтоб у нас и нога мос-

ковская не стояла». Звісно, що ні 
про яку відкритість позиції мос-
ковського «доброхота» не йдеть-
ся, листи зав жди завершуються 
застереженням «не вели этого мо-
его письма объявлять», «а я здесь 
сколько Христос поможет вели-
кому государю нашему его царс-
кому пресветлому величеству, по 
прежнему работать должен».
 Не сиділа склавши руки й 
наша розвідка. Український 
гетьман мав агентів у Москві. 
Той самий Семен Адамович пи-
сав царю: «чтоб письма моего кто 
простой не переводил, потому что 
переводчики у вас есть такие, что 
переведши, нашим людям сооб-
щают».
 Врешті-решт, гетьман заареш-
тував Адамовича. Та останній був 
такий не один. Під час цих самих 
перемовин гетьмана з Москвою 
відомості про українські спра-
ви туди постачав ієромонах Ме-
жигірського монастиря Анатолій. 

І це лише те, що нам відомо з опуб-
лікованих джерел. Як можна по-
мітити, найактивнішими «добро-
хотами» були служителі церкви, 
та це не дивно — вона ж завжди 
була «внєпалітікі».
 Із матеріалів роботи по-
сольств відомо, що першочер-
говим епізодом перемовин ста-
ли розлогі історичні екскурси 
з боку московських урядовців, 
покликані довести «благодіяння 
царя» та «патологічну невдяч-
ність» з боку України. В подаль-
шому подібні балачки супровод-
жували увесь хід перемовин.

На Глухівській раді був 
присутній Путін
 Багато тижнів тривали пе-
ремови. Обговорювався увесь 
спектр проблем відносин між ца-
рем і Україною: від присутності 
московських гарнізонів у наших 
містах до повернення цінностей, 
захоплених московськими воя-
ками, в тому числі й церковного 
начиння. «Битва» йшла по кож-
ному питанню, і врешті-решт за-
для остаточного рішення 3 берез-
ня 1669 року зібралася козацька 
Рада в Глухові.
 На Раді розгорнулися не 
менш жорсткі дипломатичні ба-
талії, в яких брав участь тепер 
уже гетьман власною персоною. 
Цар надіслав до Глухова числен-
не військо. В Москві казали, що 
задля забезпечення порядку. 
Військо оточило місце проведен-
ня Ради. Не зважаючи ні на що 

Ігнатович не поступався, а його 
непоступлива, але аргументо-
вана позиція принесла плоди — 
Москва почала повільно, але йти 
на поступки.
 Зокрема, під час останніх пе-
ремовин гетьман на конкретних 
прикладах викладав претензії 
щодо свавілля воєводських ад-
міністрацій. Характерною була 
відповідь московських послів: «а 
до сих пор великому государю на 
воевод ни каких жалоб не было». 
Це було явною неправдою, ос-
кільки збереглися чисельні від-
повідні скарги. Цинічна гра долі: 
в московському архіві зараз ці 
документи лежать поряд зі згада-
ною брехливою відповіддю мос-
ковських послів. 
 А історія взагалі часто де-
монструє нам свою іронію: на 
Глухівській раді був присутнім 
Путін! Щоправда, звали його 
Ігнатій і він був з українсько-
го боку — це був один із козаць-

ких полкових хорунжих. До на-
шого часу текст договору дійшов 
лише у російській версії, тому 
припустимо, що це так московсь-
кі писарі традиційно на свій ма-
нер познущалися з якогось Гната 
Пута чи Гната Путька.
 Отже, московські послан-
ці прибули до Глухова з перелі-
ком статей, отриманих від царя. 
22 основні статті мали бути при-
йняті без умов і ще 9 були додат-
ковими, по них була прописана 
можливість поступок та їх межі. 
Так от, майже всі додаткові статті 
ввійшли до кінцевого документа 
зі змінами на користь Українсь-
кої держави!
 Яскравим прикладом може 
слугувати еволюція рішення 
щодо участі козацьких послан-
ців у майбутніх перемовинах 
між Москвою та Річчю Посполи-
тою. Цар казав: «как перегово-
ры начнутся, казацким послан-
цам на них говорить можно, но 
при этом не сидеть». Пояснюва-
лося це несприйняттям польсь-
кими послами козаків за рівних 
собі. Гетьман кмітливо запере-
чував. Московські посланці від-
повідали, що не проти, якщо ко-
заки будуть сидіти на рівних, але 
після того, як це буде узгоджено 
з поляками. На жаль, невідомо, 
що там з московськими послами 
під час перемовин робив гетьман, 
але у Глухівських статтях читає-
мо: «на з’їзді козацьким послан-
цям сидіти, тому що за служби 
мають честь дворянську. А хто 
заслужив шляхетство, той сидіти 
може». Причому навіть було про-
писано право козаків відстоюва-
ти свою честь у випадку відмови. 
Є підстави припускати, що авто-
ром такого вишуканого повороту 
справи був особисто гетьман. А в 
ті часи подібні питання соціаль-
ного символізму, як відомо, були 
чи не на найпершому місці.
 Але правки на користь Ук-
раїни були внесені і до основних 
надісланих царем статей. Зокре-
ма, вдалося конкретизувати на 
користь України розмите царське 
бажання «воеводам быть в тех го-
родах в которых царь скажет». 
В договір внесли чіткий перелік 
лише з п’яти міст.
 Гетьману вдалося відстояти 
базові принципи існування неза-
лежної держави. Царський уряд 
більше не втручався в судові спра-
ви в Україні, податки на користь 
царя не збиралися, московських 
воєвод та гарнізонів стало в чоти-
ри рази менше. Глухівські статті 
стали нормативною базою для всіх 
наступних договорів гетьманів з 
царями, базою того, що Українсь-
ка козацька держава проіснувала 
ще майже століття. Бажання Мос-
кви швидко поглинути Україну, 
що явно позначилось за поперед-
нього гетьмана Івана Брюховець-
кого, було зупинено. ■

ГЕТЬМАНСЬКІЙ СТОЛИЦІ — 350

«Ми при вольностях наших і вмерти готові»
Переможний досвід ведення перемовин із Москвою гетьмана Дем’яна Ігнатовича

■

Глухівські статті стали нормативною базою для всіх 
наступних договорів гетьманів із царями, базою того, 
що Українська козацька держава проіснувала ще 
майже століття.

Портрет гетьмана Дем’яна Ігнатовича з Літопису Самійла Величка.❙

Факсиміле підпису гетьмана Дем’яна Ігнатовича.❙
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Повний «Котарсис»
 Ідея створити Клуб належить відо-
мому сатирику Михайлу Жванецькому, 
який і понині є його незмінним президен-
том. З Одеси метр так остаточно і не виї-
хав, бо рівно половину року проводить на 
березі рідного моря. Простір Маразлієвсь-
кої, 7 (цю адресу знають і теперішні оде-
сити, і ті, що не визнають себе колишні-
ми) зберігає ненав’язливий культ заснов-
ника. Між першим і підвальним рівнями 
закладу висить його портрет у формі до-
тепного шаржу, а при центральному вході 
на підвіконні дрімає його ж знаменитий 
котисько, опершись на фірмовий порт-
фель. Правда, вже пам’ятником, вили-
тим з імітованої бронзи скульптором Те-
тяною Штикало. Вухатий красень мав 
кличку Моріс, важив 15 кілограмів, про-
жив у сатирика 10 років і, зрештою, з по-
дачі завсідників Клубу став персонажем 
арт-програми «Одеські коти», витримав-
ши чималу конкуренцію. Судіть самі: в 
рамках цього проекту в місті муніципаль-
ним коштом було встановлено більше де-
сяти «монументів» хвостатим, які точно 
відображають певну місцеву колористи-
ку або ввійшли в історію реальними персо-
нажами. Скажімо, біля входу до м’ясних 
рядів Нового ринку царствено сидить ог-
рядна Базарина, що запам’яталася вмін-
ням бути живою рекламою товару, який 
регулярно споживає сама. Кажуть, ця 
колоритна гігантська киця важила 20 кі-
лограмів, тому коли здиралася на стілець, 
їй автоматично підставляли другий. 
 Всесвітній Клуб одеситів підтримав 
«кошачий» проект невипадково. «Старі 
двори-колодязі у нас просто кишать цими 
тваринами, — каже директор iз розвитку 
ВКО Олена Павлова. — Вони живуть ве-
ликими сім’ями разом iз мишами та па-
цюками і вважаються частиною екосисте-
ми міста. Серед них були навіть легендар-
ні персонажі, до яких належить і кіт Жва-
нецького». 
 До речі, Моріс на підвіконні одразу став 
знаменитим, оскільки хтось розповсюдив 
новий одеський міф про магічні властиво-
сті скульптури. Кажуть, якщо котиська 
потерти за вуха та ніс, то тоді одразу прибу-
де щастя. А якщо ще й погладити по спині, 
то додасться розуму. Чи варто дивуватися, 
що після такої реклами хтось взяв і поцу-
пив монументальний талісман, аби везін-
ня завжди було під рукою. Тепер на підві-
конні дрімає вже новий Моріс, пiд захис-
том противандальної системи охорони. 
 Коти у день нашого візиту теж запо-
лонили один із залів Клубу, бо там про-
ходила виставка молодої художниці Оль-
ги Ярової «Котарсис». Герої мозаїчних 
колажів — дотепні, кумедні, кмітливі, 
по-одеському персоніфіковані, а заодно і 
красномовно демонструють той факт, що 
у ВКО люблять підтримувати початків-
ців з усіх можливих галузей і напрямків. 
Тут постійно проходять найрізноманіт-
ніші мистецькі виставки і концерти поки 

що мало відомих груп, діє клуб молодих 
літераторів «Зелена лампа», регулярно 
влаштовуються гарячі філософські та іс-
торичні диспути з притаманним їм світог-
лядним конфліктом батьків та дітей чи на-
віть дідів та онуків. Олена Павлова каже, 
що у Клубі нічого не робиться за для «га-
лочки» або формально, бо він об’єднує 
тих, хто готовий ділом довести любов до 
рідної Одеси. Саме тому у ВКО узаконили 
віртуальне членство, об’єднавши одеситів 
з усіх куточкiв світу. 

Бабель як вічний одесит, просто сусід 
і знаковий пам’ятник
 У 2007 році в місті було вже чимало 
гранітних і бронзових монументів видат-
ним людям, але про Ісаака Бабеля, який 
у своїх оповіданнях увічнив автентичний 
дух дореволюційної Одеси з її колоритним 
Мішкою Япончиком, земляки чомусь за-
були. Першим озвучив цю явну неспра-
ведливість віцепрезидент Клубу, відо-
мий КВНщик і редактор журналу «Фон-
тан» Валерій Хаїт. Після консультацій 
iз чиновниками, які дали своє «добро», 
у ВКО оголосили по всіх філіях збір кош-
тів, а пізніше і умови конкурсу на кращий 
проект скульптури. Перемогла ідея мос-
ковського митця Георгія Франгуляна, 
який бабелівську тему зумів піднести до 
рівня символічної філософської концеп-
ції. Письменник у нього зображений си-
дячи на східцях, які можуть бути як поро-
гом його будинку, так і фрагментом знаме-
нитих Потьомкінських сходів. Поруч на 
імітованій старій бруківці — Колесо долі, 
в якому, на думку автора, можна розг-
ледіти і фрагмент тачанки з бабелівського 
оповідання «Конармія», і елемент транс-
портного засобу «извозопромышленного 
предприятия Мендель Крик и сыновья», 
і навіть саме колесо історії, здатне у будь-
які часи жорстоко перемелювати людсь-
кі життя, що, власне, і сталося з самим 
Бабелем. Як відомо, письменника зааре-

штували в 1939 році за шпіонаж на ко-
ристь Франції та свідоме викривлення у 
своїх творах радянської дійсності. Із стін 
НКВС він уже не вийшов і був похований 
у загальній могилі разом з іншими фігу-
рантами «розстрільного» списку. 
 Така багатовимірність нового 
пам’ятника автоматично спровокувала 
появу нових мистецьких програм. Серед 
них особливо знаковим став проект Клу-
бу одеситів Премія Бабеля, в рамках якої 
проводяться однойменні літературні тиж-
ні. Цього року 237 номінантів прислали 
на конкурс майже 300 оповідань. Геогра-
фія учасників широка — від США до Авс-
тралії. Премії теж достойні — від 15 до 
690 тисяч гривень. У рамках конкурсу пе-
реможцям також вручають пам’ятні зна-
ки, виготовлені у формі все того ж Колеса, 
адже вдалі символи приживаються швид-
ко й неминуче творять власну історію. 
 До речі, цього року в рамках вище-
згаданих заходів презентував свій фільм 
«Хто б міг подумати?» відомий інтелек-
туал Борис Бурда. «Бабель — мій сусід, 
бо стіни наших будинків стикаються, — 
сказав на презентації він. — Бронзовий 
Бабель дивиться на вікна власного будин-
ку уважно, доброзичливо і з легкою пос-
мішкою. У своєму фільмі я хотів глянути 
на своє місто саме так». 
 Гумору та винахідливості одеситам 
справді не позичати. У Клубі вдалося пос-
пілкуватися з його директором Григорієм 
Барацем, який, окрім абсолютно серйоз-
них кар’єрних заслуг, має у своєму пос-
лужному списку і такий винахід, як одесь-
кі гумористичні гроші. «Ця ідея виникла 
наприкінці 80-х під час наради на заводі, 
де я працював, — поділився він історією 
суто одеського проекту. — Члени правлін-
ня, до якого завдяки своїй посаді входив і 
я, шукали варіанти випуску нових товарів 
народного споживання. Коли поцікавили-
ся моєю думкою, я жартома запропонував 
викинути з формули Маркса «гроші — то-

вар — гроші» другу складову і почати ви-
пуск грошей задля того, аби на них заро-
бити ще більші гроші». 
 Нові банкноти були виготовлені за най-
вищими канонами світової нумізматики 
і мали настільки влучні назви, що швид-
ко завоювали славу на всій території Сою-
зу, який на піковій хвилі власного розпа-
ду вже міг дозволити собі навіть уїдливий 
одеський гумор. Продавали ці сувеніри 
по кілька купюр в одному конверті (на-
тяк теж красномовний), ставши одним із 
символів щойно народженого кооператив-
ного руху.

Палац для «Корпорації монстрів»
 Олена Павлова каже, що Клуб постій-
но співпрацює з молодими людьми, які 
часто творять справжні дива. Серед них 
— дівчата з «Корпорації монстрів», що 
звалили на свої тендітні плечі купу бла-
годійних проектів, рятуючи життя тяж-
ко хворим дітям. Наприклад, недавно їм 
усього лише за три дні вдалося зібрати 
мільйон гривень для проведення унікаль-
ної операції, яка повернула глухій дитині 
слух. Люди на їхній благодійний раху-
нок переказували чималі суми, оскільки 
альтруїзм, чуйність і порядність «монс-
тринь» підкорили чимало сердець. 
 А в липні сталося нове диво. Чоловік, 
який тривалий час підтримував волон-
терські та інші проекти «Корпорації», по-
дарував їм Сірий палац у парку на Фран-
цузькому бульварі. «Дивовижний доб-
родій, що побажав залишитися невідо-
мим, здійснив вчинок, який назавжди 
буде вписаний у новітню історію міста, — 
заявила керівник фонду Катерина Ножев-
никова. — Я настільки вражена і розгуб-
лена, що навіть не знаю з чого почати. Цей 
проект ми зможемо зробити лише разом. 
Закликаю всіх на мозковий штурм. Про-
понуйте будь-які (навіть божевільні) ідеї 
на тему правильного використання цього 
будинку». 
 Обстеження Палацу зсередини принес-
ло масу дивовижних архітектурних від-
криттів і неймовірних емоцій. Складаєть-
ся враження, ніби сама історія втрутила-
ся у меркантильне повсякдення, аби хоча 
б невеликим епізодом порушити усталену 
традицію нищення прекрасних старовин-
них особняків. «Григорій Маразлі, знаме-
нитий філантроп і міський голова у період 
iз 1898 по 1895 роки свого часу подарував 
місту величезний особняк для облаштуван-
ня музею, який сьогодні відомий як Одесь-
кий художній, — каже Катерина. — Про 
цей подарунок гіди розповідають на кож-
ній екскурсії. Минуло понад 100 років і 
стався схожий випадок. Дача Анатри (ще 
одна назва будівлі) мала всі шанси розва-
литися, поступившись місце черговій бага-
топоверхівці. Але в цю, здавалося б, уста-
лену закономірність втрутилися сили доб-
ра, і тепер будинок належить благодійному 
фонду». Тобто всій Одесі, де дива трапля-
ються з усталеною регулярністю. ■

Палац, що тепер належить «Корпорації монстрів». 
Фото з сайта Odessa-life.od.ua.
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НЕ ГУМОРОМ ЄДИНИМ

Нові історії «за Одесу»
Місто, засноване іммігрантами, давно перетворилося 
на мегаполіс емігрантів, але, на щастя, колишніх 
одеситів не буває

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

Заблудитися у старій Одесі практично неможливо, бо її вулиці прокладені гори-
зонтальними і вертикальними паралелями, у точці перетину яких часто стоять 
туристичні вказівники. Якщо зіб’єшся з курсу в якомусь квадраті, роззявивши 
рота на старий особняк за рогом, тебе неодмінно поправить роздоріжжя. Більше 
того, ці перехрестя — фактично магічні точки, бо на них часто виникає щось 
видатне. Скажімо, на перетині Базарної та Маразлієвської розташований буди-
нок, у якому вже два десятиліття «квартирує» Всесвітній Клуб одеситів (ВКО), 
що, у свою чергу, видає літературно-художній альманах «Дерибасівська—Рi-
шельєвська». 
«Дітище» Клубу — пам’ятник Ісааку Бабелю, кошти на який збирали всім світом, 
— встановлено на розі Жуковського та Рiшельєвської, а скульптура, присвячена 
катаєвським Петрику і Гаврику, — на перетині Преображенської та Буніна. Спи-
сок можна продовжувати далі. У цій особливості є щось від класичного життєво-
го перехрестя, на якому й понині стоїть чимало одеситів, обираючи місто свого 
майбутнього. Втім, куди б не привів їх пошук цікавішої долі, адресу будинку на 
перехресті Базарної та Маразлієвської вони не забувають ніколи. Це саме та 
точка перетину світів, куди повернутися ніколи не пізно.

Ісаак Бабель і Колесо долі.
Фото з сайта odportal.com.ua.
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Роман БЕРЕЗА

Наприкінці 70-х років ми-
нулого століття знавців, 
пошановувачів та мело-
манів оперного мистец-
тва вразив вихід у світ 
гігант-диска, випущено-
го всесоюзною фірмою 
«Мелодія», під назвою 
«Арії з опер зарубіжних 
композиторів. Співає Ана-
толій Солов’яненко». Тоді 
кожен, хто був обізнаний 
з класичним співом або 
ж небайдужим до ньо-
го, не йняв віри, що так 
майстерно, довершено 
і по-мистецьки ці добре 
знані кожному шануваль-
нику світового оперного 
мистецтва твори виконує 
не якийсь, можливо, на-
віть найвідоміший співак 
світової слави, а наш ве-
ликий співвітчизник Ана-
толій Солов’яненко.
Ім’я цього артиста вже на 
той час стало чи не голо-
вним серед найславет-
ніших тенорів України та 
СРСР. Його неймовірної 
тембральної краси, сили, 
експресії лірико-драма-
тичний тенор у другій по-
ловині ХХ століття став 
яскравим символом співу-
чої України. Його голосом 
захоплювалися великі Лу-
чано Паваротті та Пласідо 
Домінго. Він — оперний 
прем’єр, таланту якого 
підкорилися зоряні сцени 
«Ла Скала» в Італії і «Мет-
рополітен-опера» у США. 

Шахтарський Герцог
 Диво-дивне, в май-
бутньому неперевер-
шений майстер оперно-
го співу народився 25 ве-
ресня 1932 року на сході 
України в місті Сталіно 
(нині Донецьк), що свого 
часу стало столицею шах-
тарської слави. Анатолій 
Солов’яненко додав до 
тієї слави й своє ім’я, от-
римавши при цьому титул 
«Шахтарського Герцога», 
а після смерті удостоїть-
ся своїм іменем прикраси-
ти Донецький державний 
академічний театр опе-
ри та балету. Зрештою, 
він постав у скульптур-
ному образі єдиного в Ук-
раїні пам’ятника, вкри-
того сусальним золотом 
і встановленого 31 трав-
ня 2002 року в Театраль-
ному сквері біля Донець-
кої опери. Й образ Герцо-
га з «Ріголетто» обраний 
для композиції не випад-
ково. Свого часу Анатолій 
Солов’яненко дебютував 
на сцені Донецького теат-
ру опери і балету саме ним. 
А після гастролей в Іспанії 
з цією оперою одна з газет 
опублікувала статтю з на-
звою «Шахтарський Гер-
цог». 
 Його, Анатолія Соло-
в’яненка, загальновизнано-
го найавторитетнішою сві-
товою мистецькою крити-
кою найкращого Герцога 
(Дж. Верді «Ріголетто») ХХ 
століття радянська держава 

удостоїла найвищих наго-
род та звань — від Ленінсь-
кої премії до народного ар-
тиста СРСР. Утім він, попри 
несамовиті утиски, так і за-
лишився безпартійним (!).
 За все своє творче жит-
тя цей великий співак 
жодного разу не опустився 
до рівня блюзнірського ос-
півування перших осіб де-
ржави, ідолів комуністич-
ної системи, подвигів ко-
муністичної партії та ком-
сомолу, що в час, у якому 
він жив і творив, здава-
лося не реальним. Зреш-
тою, його, незрівнянно-
го українського соловія-
Солов’яненка не вдалося 
нікому, навіть найвищим 
партійним чинам, захова-
ти за залізною завісою со-
ціалізму від кращих опер-
них сцен Італії, Німеччи-
ни, Австрії, Японії, США, 
Канади, на яких цей вели-
кий українець здобув сві-
тову славу і визнання.
 Досконало опанував-
ши методику «високо-
го співу», що є основою 
італійської та французь-
кої вокальних шкіл, цей 
великий митець не розгу-
бив фундаментальну осно-
ву, закладену в його спів 
та манеру виконання ве-
ликим педагогом, відомим 
українським оперним спі-
ваком Олександром Коро-
бейченком.
 Мабуть, саме тому 
Анатолієві Солов’яненку, 
як нікому з інших його 
мистецьких побратимів, 
удалося своїм мистецтвом 
поставити в один ряд, гід-
ний найвищих оцінок, зву-
чання двох великих світо-
вих мов — української та 
італійської, які у форматі 
вокального мистецтва, за-
вдяки цьому унікальному 
співакові здобули справж-
нє всенародне визнання.
 Багатьох здивує те, 
що своє життя Анатолій 
Солов’яненко міг присвя-

тити педагогічній діяль-
ності, зокрема у галузі ін-
женерної геометрії, фах з 
якої він здобув, закінчив-
ши Донецький державний 
політехнічний інститут. 
Після закінчення загаль-
ноосвітньої школи пішов 
туди навчатися за напо-
ляганням батька Бориса 
— трударя гірничої шах-
тарської професії. Та по-
ряд із вимогами щодо ви-
бору майбутньої професії 
рідного батька ввійшла в 
життєву долю Анатолія і 
глибинна мудрість «дру-
гого батька», котрий став 
для Солов’яненка справж-
нім гуру у царині мистец-
тва, — Олександра Коро-
бейченка. Вокальний пе-
дагог упродовж десяти 
років копітких занять з 
Анатолієм зумів розкрити 
в ньому справжній вокаль-
ний талант і дати йому зо-
реносну перспективу для 
мистецького самоутвер-
дження в майбутньому.

Зоряна хода сценами
 Вокальна шко-
ла, засвоєна Анатолієм 
Солов’яненком у класі Ко-
робейченка, виявилася на-
стільки ґрунтовною, що 
тридцятирічного співака 
вже у 1962-му приймають 
до творчого складу Київсь-
кого державного академіч-
ного театру опери та бале-
ту імені Тараса Шевченка. 
І це попри те, що на той час 
співак не мав закінченої 
спеціальної освіти. Невда-
лою виявилася перша спро-
ба вступу на вокальний фа-
культет Ленінградської 
державної консерваторії 
імені Римського-Корсако-
ва ще у 1952 році. Диплом 
про вищу вокальну осві-
ту Солов’яненко здобуде у 
1978-му, після закінчен-
ня навчання у Київській 
державній консерваторії 
імені Петра Чайковського, 
вже будучи у статусі народ-

ного артиста СРСР (!). 
 Опісля зарахуван-
ня Солов’яненка в трупу 
Київського оперного теат-
ру на нього вже невдовзі 
чекатиме трирічне стажу-
вання в Мілані у класі відо-
мого італійського оперного 
співака і вокального педа-
гога Дженнардо Барра. Ці 
заняття довершили фор-
мування Солов’яненка як 
оперного співака європей-
ського класу, свідченням 
чому стала блискуча пере-
мога Анатолія на міжна-
родному вокальному кон-
курсі, який щорічно про-
водиться в Італії, — «Неа-
поль проти всіх».
 Повернувшись у 
1965 році в Україну, 
Солов’яненко став нез-
мінним прем’єр-тенором 
Київського оперного теат-
ру. Тут, на столичній сцені, 
він виконав оперні пар-
тії Андрія («Запорожець 
за Дунаєм» С. Гулака-Ар-
темовського), Герцога та 
Альфреда («Ріголетто» 
та «Травіата» Дж. Верді), 
Надіра («Шукачі перлів» 
Ж. Бізе), Фауста («Фауст» 
Ш. Гуно), Рудольфа («Бо-
гема» Дж. Пуччіні), Турі-
ду («Сільська честь» П. 
Масканьї), Ленського («Єв-
геній Онєгін» П. Чайковсь-
кого), Володимира («Князь 
Ігор» О. Бородіна) та інші. 
Вони стали в історії вітчиз-
няного оперного мистецтва 
еталонними.
 Незабутніми партне-
рами по сцені в цих операх 
в Анатолія Солов’яненка 

були, зокрема, такі відомі 
українські співаки, як Єв-
генія Мірошниченко, Гізе-
ла Ципола, Дмитро Гнатюк. 
Вони разом творили славу 
українського національно-
го оперного мистецтва.
 Неоціненним додат-
ком до широкої геогра-
фії гастролей Анатолія 
Солов’яненка став випуск 
із записом голосу співака 
доволі численної диског-
рафії, що в період із 1965 
по 1996 роки становила 
18 платівок та аудіодис-
ків з українською та світо-
вою класикою. Запис ук-
раїнських народних пі-
сень у виконанні артиста в 
супроводі Українського де-
ржавного оркестру народ-
них інструментів під керів-
ництвом Віктора Гуцала та 
Української державної ка-
пели бандуристів під керів-
ництвом Миколи Гвоздя 
стали в цьому переліку чи 
не найрозтиражованішим 
аудіонабутком у творчій 
спадщині співака.
 Тріумф, успіх, визнан-
ня і слава. Здавалося, що 
ці невідступні від постаті 
великого митця Анатолія 
Солов’яненка чесноти бу-
дуть якнайдовше супро-
воджувати його зоряну 
ходу сценами України та 
світу. Ходу, що в кожній 
так легко взятій, навіть 
найвищій ноті, цим, спов-
неним неповторної кра-
си, голосом справжнього 
соловія України, яка без 
жодних перешкод проля-
гала до кожного вдячно-

го за його мистецтво сер-
ця, котре, за кожної наго-
ди почути цей дивовижний 
спів цілковито закохувало-
ся у його звучання, аби вже 
ніколи й нізащо не відпус-
тити чар цих звуків зі своїх 
обіймів. 
 Найвідоміші оперні 
театри Італії, США, Ка-
нади, Росії неодноразово 
пропонували Анатолієві 
Солов’яненку захмарні го-
норари і контракти за одну 
лише згоду залишитися 
на їхній сцені. А він, ве-
ликий українець, завжди 
поспішав у рідну його сер-
цю Україну, туди, де йому, 
як ніде інде, на повні груди 
легко співалося про «Чор-
нії брови, карії очі», про 
місце «Там, де Ятрань кру-
то в’ється», і де «Стоїть 
гора високая», про землю, 
над якою у зоряному небі 
в пору настання дивовиж-
ного надвечір’я починала 
владарювати «Ніч яка мі-
сячна», подібної якій не 
зустріти ніде у світі…
 Утім, не в змозі знес-
ти після більш як тридця-
ти років самовідданої пра-
ці у рідному театрі інтриг 
та, як, можливо, здавало-
ся співакові, особистої не-
приязні до нього керівниц-
тва театру, а можливо, й 
заздрощів до його незмін-
ного сценічного успіху, 
зрештою, явищ, без яких, 
як відомо, ніде й ніколи не 
існував ще жоден мистець-
кий колектив, Анатолій 
Солов’яненко все ж вирі-
шує залишити столичну 
оперну сцену. 
 З того часу артист, 
який віддав театрові всьо-
го себе до останку, зосере-
дився здебільшого на єд-
нанні з неповторною при-
родою України, оазу якої 
найглибше відчував у своїй 
садибі, у містечку Козин, 
що за 25 кілометрів від 
Києва, на розкішному бе-
резі Дніпра. Там 29 липня 
1999 року раптово сценіч-
на завіса життя великого 
українського співака Ана-
толія Солов’яненка закри-
лася назавжди.
 А за якийсь час висо-
ко над землею, у сонячній 
системі одну з планет за но-
мером 6755 назвуть іменем 
Анатолія Солов’яненка. 
І відтоді диво-планета зо-
рить на увесь позаземний 
простір, кожним промін-
чиком свого космічного 
життя нагадуючи земля-
нам славне ім’я, що нале-
жить Україні. Слава цього 
великого імені повік нале-
жатиме світові! ■

ГОРДІСТЬ НАЦІЇ

Соловій Солов’яненко
Таланту тенора з Донецька підкорилися зоряні сцени 
«Ла Скала» і «Метрополітен-опера»

■

Тенор Анатолій Солов’яненко.❙

Анатолій Солов’яненко та Євгенія Мірошниченко.
Фото з сайта ukrinform.ua.

❙
❙

Могила Маестро у Козині Київської області.❙
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Костянтин РОДИК

Упродовж календарного року книжка 
Валерія Ананьєва «Сліди на дорозі» 
витримала чотири перевидання і на 
цьому шляху обросла відгуками. Ос-
кільки написав її боєць-десантник про 
російську війну — відгуки належать 
людям, відомим своїм антимосковсь-
ким спротивом. Один пише: «Блиску-
чий зразок не лише військового, а й 
художнього твору». Інший: «Мабуть, 
єдина неправда, допущена у книзі, 
— це про її «художність», яку декла-
рує автор».

 У самій книжці виголошення 
письменницьких амбіцій не знайшов, 
можливо, автор казав десь на презен-
таціях. Але «художність», безумов-
но, присутня в тексті. Очевидно, не-
філологи говорять про те, що фахівці 
називають стилем. А стиль — це єди-
не, що перетворює письмо на літера-
туру. Причому, пам’ятаймо: літера-
тура — то не лише «вигадана» проза, 
а й есеїстика та нонфікшн. І за те, і за 
друге дають навіть Нобелівську пре-
мію, як-от Чеславу Мілошу або Вінс-
тону Черчіллю. Англійцеві, зокрема, 
дали за «військово-критичні книги». 
А таке означення цілком пасує і «Слі-
дам на дорозі».
 Проте, книжка Ананьєва знач-
но ширша за жанрові рамки воєн-
них мемуарів. Перша половина текс-
ту — спогади про дитинство, школу, 
«важке життя на районі» і так 
само стрьом не виживання у довоєн-
ній армії серед усілякої тогочасної 
офіцерської «погані» і «покидьків» 
(«рівень моральності у людей падав 
одразу, як тільки вони вбиралися у 
форму»). Це — історія повсякдення 
порубіжжя століть. Вражає кількість 
зафіксованих на цих сторінках дріб-
ниць-деталей — ніби читаєш якого-
небудь Пруста. Та коли француз «у 
пошуках утраченого часу» розкошу-
вав зануренням у ностальгійне лі-
тепло, український автор шукає за 
причинами, що перетворили його осо-
бистий час на втрачений. Йому, на по-
чатках «супервмотивованому мрій-
нику», некомфортно усвідомлювати, 
що «став інертним… безхребетним… 
агресивним, хитрим і навченим тіка-
ти від проблем… став регулярно бре-
хати». 
 Коротше, «потроху починало до-
ходити, на яке дно я потрапив», і що 
колись «був про себе кращої думки». 
Причому «дном» Ананьєв вважає не 
конкретне оточення-ситуацію, а влас-
ну неспроможність розібратися в ній. 
А хлопцеві, що мав за плечима за-
мість університету ближнє коло алко-
голіків та наркоманів, геть не просто 
зорієнтуватися, коли «біле і чорне пе-
рестало існувати окремо одне від од-
ного, і з’явилося все більше градацій 
сірого».
 Авжеж, «мої внутрішні чорти на-
магалися знайти винних серед оточу-
ючих». Валерій Шевчук якось заноту-
вав: «Біс — це невидиме неосягнення» 
(Чотири романи. — К.: А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГА, 2013). Біс саме цього 
рангу повсякчас спокушає Валерія 
Ананьєва, але той так само постійно 
пильнує, щоразу намагається «збаг-
нути, які відчуття зараз вирують 
всередині». А це уже, вважай, май-
же класична формула психоаналізу. 
Отой стиль дедуктивної оповіді, який 
дозволяє говорити про художність 
(Фройда, до речі, поки не доробився 

медичного визнання, вважали за лі-
терата).
 Відтак «Сліди на дорозі» не так 
навіть спогади, як щоденник мис-
ливця за думками-інтегралами; звіт 
про сафарі на смисли. Попри позірну 
банальність, назва твору напрочуд 
адекватна: сповідь слідопита. «Час-
то мені здається, що справдешнє моє 
покликання не жити в цьому світі, 
а тільки спостерігати його», — це 
знову В.Шевчук. Книжка В.Ананьєва 
ніби написана наскрізним Шевчуко-
вим персонажем, котрого «жене по 
дорозі схожа на казку сподіванка» 
(Три листки за вікном. — К.: А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012). Літерату-
рознавиця Людмила Тарнашинсь-
ка інтерпретує цього персонажа, як 
«роль своєрідного Фройда — розібра-
тися у деформованій тоталітарним 
диктатом суспільній свідомості й 
психології» (Українське шістдесят-
ництво: профілі на тлі покоління. — 
К.: Смолоскип, 2010). Усе це дотичне 
й книжки Валерія Ананьєва. «Сліди 
на дорозі» — мовби ілюстрація того, 
як здатен регенеруватися «поневоле-
ний розум» Мілоша. 
 Ось, до прикладу, ланцюжок пер-
сональної психоаналітики, що пояс-
нює нашому авторові, звідки в нього 
з’являються небажані прояви: «Знач-
ну частину дитячого щастя вкрав 
садочок... Обмежені люди, наші вихо-
вателі, штучно створили собі поле 
застосування влади, аби занурити-
ся у п’янке відчуття, якого не мали у 
власному побуті... Спочатку я був не-
бажаним, а потім став агресивним… 
У мене склалося хибне переконання, 
що агресивним і злим бути круто і 
корисно... З такої системи виходять 
хороші солдати, але хрінові офіце-
ри… Те, що ці якості насправді не бу-
дують, а руйнують, я зрозумію надто 
пізно».
 Між рефлексіями над дитячими 
враженнями і похмурими воєнними 
констатаціями — уся книжка. Десь 
наприкінці діалог бійців-побратимів: 
«–Я вже давно не знаю, що мені ду-
мати стосовно всього, що тут від-
бувається. –Але ти ж іще не пере-
творився на тварину? –Я не знаю. 
Не впевнений. Справа не в межі між 
звіром і людиною, а в ситуації, коли 
людина перестає прикидатись і стає 
тим, ким є насправді… Стають інши-
ми. Добрими чи поганими… це вже дру-
ге питання. Головне, чесними… тут є 

абсолютно мерзотні люди, яким мож-
на доручати складні бойові завдання, 
а є добряки, яким ти ніколи не дові-
риш прикривати свою спину».
 Часом наш оповідач пробує ряту-
ватися від гнітючих розмірковувань 
гумором — але й той ніби від пото-
пельника: «Коли є наказ, тоді й жи-
веться легше. Сидимо, чекаємо, доки 
нас пристрелять». Зрештою, при са-
мому кінці сповіді — нетиповий уза-
гальнюючий висновок: «Армія — зло. 
Але сьогодні це потрібне зло. Благо-
получчя всього світу будується на 
крові, і ми — ті виродки, які проли-
вають кров заради цього світу. Ми 
— люди, що проливають кров зара-
ди миру, хоч як абсурдно це звучить. 
Ми — витратний матеріал. Ресурс. 
А коли вже виконаємо завдання, самі 
добровільно вирушимо в утиль… На-
певно, після того, що ми тут робили 
і бачили, там нам і місце».
 У пролозі книжки солдат готується 
до самогубства. Наприкінці розуміє-
мо, чому — «тяжкі думки несумісні 
з життям». Наприклад, «думка про 
те, що все це було даремно, комом 
стояла в горлі». А ще «усвідомив, як 
багато зла може зробити звичайна 
безхребетність, бездіяльність або 

байдужість… Чи давав я хабарі? Так. 
Чи пропонував їх сам? Так. Турбува-
ла мене ситуація в країні? Абсолют-
но ні. Я переймався лише своїм влас-
ним благополуччям, комфортом та 
амбіціями. Ось і настав час плати-
ти за свій особистий внесок».
 Останній слід на дорозі — заги-
бель. Але таки в бою. «Мамо… можеш 
не хвилюватися. У всіх ситуаціях я 
намагаюся чинити гідно, навіть коли 
за мною ніхто не дивиться».
 На початку Другої світової Альбер 
Камю ретельно препарував екзистен-
ційне зіткнення людини з воєнним аб-
сурдом: «Війну не заперечиш. На ній 
або помирають, або виживають. Так і 
з абсурдом: ним треба дихати, засво-
ювати його уроки і втілювати його. З 
цього погляду найвища радість абсур-
ду — то творчість. «Мистецтво, і 
нічого, крім мистецтва, — каже Ніц-
ше, — мистецтво нам дане, щоб не 
померти від істини» (Вибрані твори. 
— Х.: Фоліо, 1997).
 «Сліди на дорозі» — саме такий 
інструмент виживання. ■

ЛІДЕРИ ЛІТА: ОБРІЇ

  Далі публікуємо результати дистанційної експертної сесії Всеукраїнського рей-
тингу «Книжка року’2019» з визначення «Лідерів літа» — шорт-листи кожної 
підномінації: по сім найподієвіших книжок піврічного видавничого репертуару 
(за абеткою).

■НОМІНАНТ

Дао війни:
практикум виживання людського

■

Науково-популярна література 

Дін БЕРНЕТТ. Наш дивакуватий мозок. – Х.: Віват, 384 с.(п)
Роберт М.ГЕЙЗЕН. Історія Землі. Від зіркового пилу до живої планети. – Х.: Клуб 
сімейного дозвілля, 288 с.(п)
Володимир ДМИТРЕНКО, Михайло ВІДЕЙКО. Історія грошей. – Х.: Фоліо, 128 с.(п)
Станіслав КОМАРЕК. Чоловік як еволюційна інновація? – Л.: Апріорі, 432 с.(п)
Кайя НОРДЕНГЕН. Твій мозок – суперзірка. Використовуй на повну. – К.: Кі Фанд 
Медіа, 224 с.(п)
Дерек ТОМПСОН. Хітмейкери. Наука популярності та змагання за увагу. – К.: Yakaboo 
publishing, 432 с.(п)
Арі ТУРУНЕН. Дух сп’яніння. Алкоголь: історія звичаїв уживання алкогольних 
напоїв. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр, 248 с.(п)

Бізнес / економіка / успіх

Том ВЕЙНРАЙТ. Наркономіка. Як працює економіка картелів. – Х.: Клуб сімейного 
дозвілля, 304 с.(п) 
Адам ҐРАНТ. Давати і брати. Революційний підхід до успіху. – К.: Yakaboo publishing, 
432 с.(п)
Аві ЙОРІШ. Нехай будуть з вами інновації. Як ізраїльська винахідливість рятує світ. 
– К.: Yakaboo publishing, 272 с.(п)
Джон КЕРРЕЙРУ. Дурна кров. – К.: BookChef, 464 с.(п)
Юхан НОРБЕРГ. Прогрес. – Х.: Фоліо, 192 с.(п)
Джек ТРАУТ, Ел РАЙС. Маркетингові війни; Джек ТРАУТ. Диференціюйся або 
помри. – Х.: Фабула, 240+240 с.(п)
Андрій ЯНІЦЬКІЙ, Грехем СТЕК. Приватна історія. Злет і падіння найбільшого 
приватного банку України. – К.: Брайт Букс, 232 с.(п)

Публіцистика / сучасні мемуари

Валерій АНАНЬЄВ. Сліди на дорозі. – К.: б/н, 376 с.(п)

Позивний ВИРІЙ. Жадання фронту. – К.: Видавець Марко Мельник, 60 с.(п)
Славенка ДРАКУЛІЧ. Як ми пережили комунізм і навіть сміялися. – К.: Yakaboo 
publishing, 208 с.(п)

Валерій ПАЛЬЧИК. Перший посвист куль. – К.: Видавець Марко Мельник, 304 с.(п)
Игорь ПОМЕРАНЦЕВ. Вы меня слышите? – Чернівці: Meridian Czernowitz, 736 с.(с)
Костянтин РОДИК. Сізіф ХХ. Книжка vs. політика. – К.: Балтія-Друк, 352 с.(п)

Олексій СЕРЕДЮК. Сповідь провокатора. – К.: Zалізний тато, 512 с.(о)

Спеціальна література / довідкові видання

Без паніки! Як вижити, боротися й перемогти під час бойових дій. – Л.: Астролябія, 
160 с.(п)
Сильвіо КАТТАРІНА. Вогонь горить завжди. Як віднайти жагу до життя. – К.: Дух і 
Літера, 216 с.(о)
Євген КЛОПОТЕНКО. Зваблення їжею. – К.: Книголав, 192 с.(п)
Алін МАКЛІН. Мотивуюча школа. – Тернопіль: Богдан, 480 с.(п)
Артур РУДЗИЦКИЙ. Художественные журналы Василия Кульженко 1909-1915. 
Указатель содержания.  – Нью-Йорк–К.: Алмаз, 70 с.(о)

Аркадий ТРЕТЬЯКОВ. Купцы города Киева. – К.: Сучасний письменник, 484 с.(п)

Іван ЮЩУК. Словник української мови VI століття. – Л.: Астролябія, 496 с.(п)
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Григорій ХАТА

 Нова сторінка в протисто-
янні «Шахтаря» та «Динамо» 
розпочалася з їх уже тради-
ційного двобою  за Суперкубок 
країни. Минулий сезон, у яко-
му «Шахтар» зробив третій 
поспіль «золотий» «дубль», 
завершився заявою «гірни-
ків», що за кількістю вигра-
них за часів незалежності тро-
феїв вони обійшли «Динамо» 
і таким чином стали найтиту-
лованішим клубом в українсь-
кому футболі.
 Відтак підтекст у цьогоріч-
ного Суперкубка був макси-
мально гарячим. Хоча сам 
поєдинок і має напівофіцій-
ний статус, після фінального 
свистка переможці нинішньо-
го одеського «суперкласико» 
змогли порівнятися з конку-
рентами за кількістю трофей-
них відзнак.
 «Найприємніша річ у фут-
болі — це рахунок на табло», 
— заявив на післяматчевій 
пресконференції головний 
тренер «Динамо» Олександр 
Хацкевич. Як і рік тому, його 
підопічні знову виявилися 
сильнішими за «гірників» у 
суперкубковому двобої. Зага-
лом, за останні чотири роки 
динамівці тричі перемагали 
донецький колектив у матчі-
відкритті сезону. Щоправда, 
далі успішного початку спра-
ва у «біло-синіх» не йшла. 
Останні три «золоті» «дублі» 
«Шахтар» зробив під орудою 
португальця Паулу Фонсеки, 

котрий віднедавна працює з 
італійською «Ромою». Його 
співпраця з «гірниками» та-
кож розпочалася з поразки 
динамівцям у Суперкубку, од-
нак після тієї невдачі влітку 
2016 року Фонсека зміг кар-
динально змінити розстанов-

ку сил в українському фут-
болі.
 Новий наставник «Шах-
таря» — інший португалець, 
Луїш Каштру, також про-
грав своє перше всеукраїнсь-
ке «класико», хоча його підо-
пічні й вели перед у матчі за 

Суперкубок-2019. Однак, як 
відзначив наставник донеч-
чан, «усе зіпсував фатальний 
відрізок довжиною в три хви-
лини, впродовж якого дина-
мівцям удалося спочатку зрів-
няти, а згодом і забити пере-
можний у грі м’яч.

 За словами Олександ-
ра Хацкевича, в перерві поє-
динку, за мить до якої «біло-
сині» отримали «гол у роздя-
гальню», він нагадав своїм ви-
хованцям, що саме «Динамо» 
є чинним володарем трофея, 
відтак не варто його віддава-
ти запеклому опоненту. І не-
хай на полі стадіону «Чорно-
морець» у складі «Динамо» 
не було їхнього лідера Вікто-
ра Циганкова, котрий, нага-
даємо, в минулому сезоні став 
найрезультативнішим грав-
цем команди, столичні фут-
болісти знайшли в собі сили, 
аби змінити хід поєдинку на 
свою користь. «У другому тай-
мі хлопці дістали з себе харак-
тер, зіграли на морально-во-
льових якостях. Звісно, нам 
багато є над чим іще працю-
вати, проте є в команди й по-
тенціал для підсилення гри в 
атаці», — наголосив Хацке-
вич. Невдачі, котрих зазна-
ли динамівці в передсезон-
них спарингах, змусили ша-
нувальників «Динамо» неаби-
як хвилюватися. Однак після 
вольової перемоги над «пома-
ранчево-чорними» оптиміз-
му щодо майбутнього «біло-
синіх», зокрема й у третьому 
раунді кваліфікації Ліги чем-
піонів проти бельгійського 
«Брюгге», у їхніх уболіваль-
ників має побільшати. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Луганська «Зоря» першою з ук-
раїнських команд стартувала у 
кваліфікації Ліги Європи. У дебют-
ному матчі нового тренера Вікто-
ра Скрипника «біло-чорні» впевнено 
обіграли на виїзді чорногорську «Бу-
дучность», майже гарантувавши собі 
вихід до наступного етапу.
 Героєм зустрічі став хавбек Артем 
Громов, який уже до 20-ї хвилини гри 
встиг оформити «дубль». Спочатку 
він замкнув простріл iз лівого флангу 
від Богдана Михайличенка, а потім — 
скористався помилкою голкіпера чор-
ногорців. 
 Після перерви господарі відіграли 
один м’яч, але точку в поєдинку пос-
тавив «джокер» «Зорі» Леван Арве-
ладзе, який забив через дві хвилини 
після виходу на заміну. Таким чином 
луганчани зробили серйозну заявку 
на вихід до третього кваліфікаційно-
го етапу. Матч-відповідь пройде у За-
поріжжі 1 серпня. 
 Наставник «біло-чорних» Вік-
тор Скрипник залишився задоволе-
ний результатом. «Гра була важкою, 
ще нічого не ясно. Але та перевага, 
якої ми сьогодні досягли, дозволяє 
оптимістично дивитися вперед», — 
сказав він.

 Нагадаємо, що в разі успіху в до-
машньому поєдинку суперником 
«Зорі» у третьому раунді відбору стане 
переможець пари ЦСКА (Софія, Бол-
гарія) / «Осієк» (Хорватія). Потен-
ційного суперника отримав і «Маріу-
поль». Азовці, які стартують у кваліфі-
кації ЛЄ в серпні, поміряються сила-
ми з сильнішим у парі «АЗ Алкмар» 
(Нідерланди) / «Хекен» (Швеція).
 Є новини і зі складу бронзового 
призера минулого сезону — «Олексан-
дрії». Підопічні Володимира Шара-
на, які вперше гратимуть на груповій 
стадії Ліги Європи, домашні матчі про-
водитимуть у Львові. За словами пре-
зидента клубу Сергія Кузьменка, та-
кож розглядались варіанти з Дніпром, 
Полтавою і Кривим Рогом.
 «Намагались провести роботу, щоб 
грати якомога ближче до Олександрії. 
Працювали над варіантами з Дніпром, 

Полтавою та Кривим Рогом, але пози-
тивних сигналів від УЄФА щодо цих 
міст не було. Тому обрали Львів, де 
команда буде демонструвати Європі 
можливості українського футболу», 
— заявив Кузьменко.
 У другому раунді відбору другого 
за престижністю клубного турніру Єв-
ропи вдало відіграли й українські ле-
гіонери. Бельгійський «Гент» удома з 
хокейним рахунком (6:3) розгромив 
румунський «Віторул». «Дубль» та 
два асиста — в активі нападника на-
ціональної збірної Романа Яремчука, 

також повний матч відіграв захисник 
Ігор Пластун.
 А луганській «Зорі» через два дні 
після виїзної єврокубкової гри випа-
ла честь відкривати сезон і в УПЛ. Пі-
допічні Скрипника мінімально обіг-
рали у Полтаві місцеву «Ворсклу» — 
єдиний гол на рахунку півзахисника 
Богдана Лєднєва. Ще два матчі прой-
дуть у вівторок, а «Динамо» і «Шах-
тар», які минулого уїк-енду розігру-
вали між собою Суперкубок, свої поє-
динки першого туру чемпіонату про-
ведуть у середу. ■.

СУПЕРКУБОК

Плинність тріумфів
Показавши характер, динамівці вдруге поспіль перемогли в «Суперкубку» країни

■ ТАБЛО

 Суперкубок України. «Ди-
намо» — «Шахтар» — 2:1 (Бур-
да, 80, Гармаш, 83 — Патрік, 45; 
«Д»: Бойко, Кендзьора, Бурда, Ка-
дар, Миколенко, Шепелєв, Гар-
маш, Буяльський, Караваєв (Де 
Пена, 68), Вербич (Цитаїшвілі, 
74), Бесєдін; «Ш»: П’ятов, Болбат, 
Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Сте-
паненко, Соломон (Тете, 66), Мар-
лос, Патрік (Дентіньйо, 87), Тай-
сон, Мораес).

■

Переважаючи «Динамо» в більшості ігрових компонентів, «гірники» не змогли довести до переможного 
завершення матч за Суперкубок країни.
Фото з сайта УПЛ.

❙
❙
❙

ЄВРОКУБКИ

«Зоря» надії
Луганський клуб вдало стартував і в чемпіонаті, 
і на міжнародній арені

■

ТАБЛО

 Другий раунд кваліфікації Ліги Європи. 
Перший матч. «Будучность» (Чорногорія) — 
«Зоря» (Україна) — 1:3 (Перовіч, 60 — Громов, 
16, 19; Арвеладзе, 82).

* * *
 Українська прем’єр-ліга. 1-й тур. «Ворск-
ла» — «Зоря» — 0:1 (Лєднєв, 3)

■

Вдало стартувавши на євроарені, в 1-му турі ЧУ в Полтаві «Зоря» мінімально 
переграла «Ворсклу».
Фото з сайта vorskla.com.ua.

❙
❙
❙
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«Наша збірна шаблісток не має весь час сподіватись на одну Харлан. 

Вона не може самотужки наносити по 45 уколів. Для потрапляння в призи 
командних турнірів необхідна допомога інших членів команди».

Вадим Гутцайт
президент Національної федерації фехтування

УКРАЇНА МОЛОДА

Станіслав ГОЦУЛЯК
Будапешт — Київ 

На минулому тижні в Будапешті 
завершився чемпіонат світу з фех-
тування — найзначніше змагання 
передолімпійського року. Підбити 
його підсумки «УМ» попросила ві-
домих вітчизняних функціонерів, 
які брали безпосередню участь у 
його проведенні. На їхню думку, 
українська команда зробила крок 
уперед порівняно з європейсь-
кою першістю. В неофіційному 
медальному заліку ми ввійшли в 
п’ятірку кращих разом iз госпо-
дарями, південними корейцями, 
французами та росіянами. Це для 
нас — найкращий світовий форум 
за останні п’ять років.

Харлан потребує підтримки
 «На європейському чем-
піонаті ми малу одну медаль, 
— каже президент Національ-
ної федерації фехтування Ва-
дим Гутцайт, — і Ольга Хар-
лан підтвердила її, додавши до 
континетального «золота» ще 
й світове. Водночас мені не по-
добається, як виступають Оль-
жині колеги. Збірна не має весь 
час сподіватись на одну Харлан. 
Вона не може самотужки нано-
сити по 45 уколів. Для потрап-
ляння в призи неохідна допомо-
га інших шаблісток».
 Олімпійський чемпіон Бар-
селони-1992 у командній шаблі 
і діючий член НОК Вадим Гут-
цайт сподівається, що в рідному 
для нього виді спорту жіночій 
збірній все-таки вдасться вибо-
роти олімпійську ліцензію. 
 Він додає: «Попереду в нас 
Кубки світу, де є можливість 
виборювати очки, які дозво-
лять потрапити на Олімпіаду 
в Токіо. Наразі я маю питан-
ня як до тренера, так і до са-
мих спортсменок. Аліна Кома-
щук уже другий турнір поспіль 
провалює командні змагання, 
водночас непогано виступаючи 
в особистих. Вважаємо її силь-
ною спортсменкою і далі на неї 
розраховуємо, але за умови під-
тримки нею колег по збірній. 
Вже на найближчому Кубку 
світу в Орлеані треба показува-
ти результат».  
 Констатуючи відсутність по-
зитивної динаміки в рапірі, Ва-
дим Гутцайт відзначає олімпій-
ські перспективи вітчизняної 
шпаги: «Шпажистки стали чет-
вертими в командній першості, 

і ми отримали шанс далі боро-
тись за олімпійську путівку. Бо 
якби не потрапили у вісімку, то 
про неї можна було забути. Дуже 
мало шансів до цього чемпіона-
ту було у шпажистів. Вони зай-
мали 12-ту позицію у рейтингу, 
але, ставши срібними призера-
ми, ввірвались до чільної вісім-
ки. У них також з’явився шанс 
потрапити на Олімпіаду, але для 
цього знов-таки доведеться важ-
ко попрацювати на Кубках сві-
ту. Загалом же, дві бронзові ме-
далі в особистій першості і сріб-
на у командній — це дуже вели-
кий успіх української шпаги».
 Нагадаємо, що Олена Криви-
цька завоювала «бронзу» в жі-
нок, у командній першості Бог-
дан Нікішин, Роман Свічкар, 
Анатолій Герей та Ігор Рейзлін 
здобули «срібло», до якого ос-
танній додав ще й індивідуаль-
ну «бронзу».
 Таким чином Рейзлін (хоча і 
в іншому виді) повністю повто-

рив успіх самого Гутцайта май-
же 30-літньої давнини. 1991 
року на чемпіонаті світу в тому 
ж Будапешті нинішній очіль-
ник Федерації фехтування так 
само виборов срібну нагороду в 
командній першості і бронзову 
— в індивідуальній. 
 З Ігоря Рейзліна свою мову 
про чемпіонат розпочав прези-
дент Федерації фехтування Хар-
ківської області Андрій Макару-
щенко. 
 «Як шпажист я більше всьо-
го вболівав за рідний вид, — 
каже він. — І мене, звісно, по-
доброму здивував Ігор Рейзлін. 
Його перемога над Богданом 
Нікішиним в очній суперечці 
стала сюрпризом. Утім Ігор був 
гарно підготовлений, дуже доб-
ре рухався. Збірна шпажистів 
повторила успіх 2013 року, яко-
го досягли тут же, у Будапешті. 
Поступились лише французам, 
але до останнього бою боролись 
iз ними на рівних, аж поки в 

Янніку Борелі (багаторазо-
вий чемпіон світу, переможець 
Олімпіади в Ріо. — Авт.) не про-
кинувся звір. Тепер, аби потра-
пити в Токіо, нашим хлопцям 
треба ще добряче «відпахати» 
чотири турніри. В цілому, чоти-
ри нагороди — це результат, до-
стойний лідерів світового фех-
тування, до яких, переконаний, 
належить і наша країна».

У пошуках радикальних кроків
 Як спеціалісти, так і звичай-
ні глядачі відзначають високий 
технічний рівень проведення 
турніру. Окрасою головного залу 
чемпіонату стала величезна світ-
лодіодна стіна висотою 4 метри та 
довжиною 124 метри, що огорта-
ла собою змагальний простір. Ві-
деотрансляцію забезпечували 11 
камер із максимально можливою 
здатністю до уповільнення руху, 
завдяки чому можна було спос-
терігати найдрібніші деталі того, 
що відбувалось на майданчику. 

 Андрій Макарущенко був 
членом команди, що займалась 
технічним забезпеченням тур-
ніру. Він — один iз керівників 
української компанії СтМ, яка 
є офіційним партнером Міжна-
родної федерації фехтування 
(FIE), постачальником сертифі-
кованого високотехнологічно-
го обладнання для безпровідно-
го фехтування, що не має анало-
гів у світі. «Все організовано на 
високому рівні, і відео, і світло 
— продовжує український спе-
ціаліст, — також окремо відзна-
чу церемоніальну частину, фіна-
ли і нагородження. Я на чемпіо-
натах світу з 1997 року і це пер-
ше настільки яскраве видовище 
на рівні кращих шоу в інших ви-
дах спорту. Навіть торік у китай-
ському Усі все виглядало куцо 
порівняно з цим чемпіонатом. 
І це заслуга угорської бригади, 
найпрофесійнішої на даний мо-
мент. Вони знають, як дати гля-
дачам якісну картинку, вміють 
знімати і розуміються на фех-
туванні, бо це — спорт № 1 у їх-
нiй країні. Наразі головне — до-
сягнути такого ефекту, щоб на-
віть домогосподарка, яка просто 
перемикає пультом ТБ-канали і 
випадково потрапляє на трансля-
цію, затрималась на ній бодай на 
декілька хвилин». 
 Утім, на думку Андрія Мака-
рущенка, FIE ще є над чим пра-
цювати: «Міжнародна федерація 
поки ще не наважується на ради-
кальні кроки. Скажімо, відмови-
тись від доріжки, щоб спортсме-
ни фехтували в ринзі. Для почат-
ку проводити в такому форматі 
хоча б виставкові турніри. Прак-
тика інших видів спорту вказує 
на необхідність нестандартних 
рішень. Потрібні свіжі ідеї для 
залучення до фехтування нової 
аудиторії».
 Цікаво, що столиця Угор-
щини вперше прийняла світо-
ву першість з фехтування рів-
но 60 років тому. З того часу це 
вже п’ятий найбільший форум у 
Будапешті. В ньому взяв участь 
1071 атлет зі 118 країн світу. ■

Григорій ХАТА

 У зірку Михайла Романчука 
на чемпіонаті світу в Кванджу ві-
рили до останнього. Попри те, що 
у фіналі 800-метрівки вільним 
стилем титулований вітчизняний 
плавець фінішував на останньо-
му, восьмому, місці, від 22-річно-
го представника Рівного чекали 
медалі на його улюбленій 1,5-кі-
лометровій дистанції, де в минулі 
роки він здобував «срібло» на бу-
дапештському чемпіонаті світу та 
чемпіонаті Європи в Глазго.
 А те, що медальні сподіван-
ня мають усі підстави для справ-
дження і в Південній Кореї, Ро-
манчук продемонстрував під час 
кваліфікаційних запливів на 
1500 м, коли з третім часом про-
бився до фіналу.
 Законодавець мод на цій дис-
танції, володар олімпійсько-
го «золота» Ріо-2016 — італієць 
Грегоріо Пальтріньєрі та ново-
спечений чемпіон світу-2019 на 
відкритій воді на 10 км — німець 
Флоріан Уелльброк мали ста-

ти основними конкурентами ук-
раїнського стаєра в боротьбі за ви-
сокі місця на п’єдесталі.
 Упродовж фінального запли-
ву до певного часу здавалося, що 
на п’дестал спортсмени підні-
муться згідно зі своїми кваліфі-
каційними результатами, про-
те ближче до середини дистан-
ції стало зрозумілим, що сфор-
мована на попередньому етапі 
призова послідовність — Паль-
тріньєрі — Уелльброк — Роман-
чук — буде змінена.
 Спочатку італієць, який, до 
слова, також змагався за плане-

тарні медалі на відкритій воді й 
здобув там у змішаній команд-
ній естафеті «срібло», пропустив 
поперед себе німця, а на заключ-
них ста метрах дистанції дозво-
лив випередити себе й Романчу-
ку. У підсумку, трохи більше се-
кунди Михайло програв чемпіо-
ну («срібний» час українця — 14 
хв. 37,63 сек), й майже стільки ж 
виграв у Пальтріньєрі. При цьо-
му сьомий час у фінальному зап-
ливі (15:01,04) показав інший ук-
раїнський стаєр Сергій Фролов.
 Відтак завдяки старанням Ро-
манчука під завісу світового «ак-

ватичного» форуму в Кванджу у 
медальній скарбничці збірної Ук-
раїни з’явилася сьома нагорода. 
Нагадаємо, що шість попередніх 
відзнак «синьо-жовтим» принес-
ли синхроністки. Загалом же, у 
медальному заліку ЧС-2019 ук-

раїнська збірна, маючи в своє-
му активі одне «золото», одне 
«срібло» та п’ять «бронз», посіла 
14-те місце. Водночас першу трій-
ку збірних сформували команди 
Китаю (16-11-3), США (15-11-10) 
та Росії (12-11-7). ■

ФЕХТУВАННЯ

Більше уколів — ближче Токіо
Українські фехтувальники збільшили шанси на отримання олімпійських ліцензій

■

Шпажисти принесли фехтувальній збірній України найбільше нагород ЧС-2019.
Фото Станіслава ГОЦУЛЯКА.

❙
❙

Михайло Романчук став єдиним в українській команді плавців 
призером «акватичного» чемпіонату світу 2019 року.
Фото з сайта zik.ua.

❙
❙
❙

ПЛАВАННЯ

Зіркова віра
В останній день чемпіонату світу з водних 
видів спорту на п’єдестал пошани піднявся 
іменитий рівненський стаєр

■
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 Два старих футболісти домовилися: 
хто перший помре, повідомити іншому, 
чи є на небесах футбол. І ось один iз них 
помер і через три дні вийшов на зв’язок.
 — У мене для тебе дві новини: 
одна хороша, друга погана.
 — Кажи спочатку гарну.
 — У футбол тут грають.
 — А яка ж погана?
 — Гра в найближчу п’ятницю, ти 
в основному складі.

* * *
 Дружину депутата запитують:
 — Чому ви хочете розлучитися 
з чоловіком?
 — Він тільки й робить, що стоїть 
біля ліжка і розповідає, як мені буде 
добре.

* * *
 — Нещодавно купив собі праску 
зі штучним інтелектом.
 — І як?
 — Реально економить мій час. 
Коли я прасую сорочку для роботи, 
вона дозволяє мені попрасувати ко-
мірець і груди, а потім каже: «Навіщо 
прасувати спину? Під піджаком все 
одно не видно! » i відключається.

* * *
 Ізя винен Абраму 100 гривень, 
а тому нагадувати незручно.
 Зустрілися вони, Абрам i каже:
 — Ізю, який нині мороз!
 — І не кажи, градусів двадцять!
 — А пам’ятаєш, який був спекот-
ний день, коли я тобі позичив гроші?

Кому треба скрипка Страдіварі?
В Україні ініціюють створення Фонду раритетних музичних інструментів

По горизонталі:
 1. Буддійський храм. 7. Гене-
ральний писар Війська Запорозько-
го, батько Мотрі, яку любив гетьман 
Мазепа. 8. Тропічна рослина з дов-
гим гнучким стеблом. 9. «А вона, а 
вона сидітиме сумна. Буде пити — 
не п’яніти від дешевого вина» (ав-
тор слів). 10. Розплавлена маса ви-
сокої температури, що виривається з 
жерла вулкану. 11. Фігурні стовпчи-
ки, елемент балюстради. 14. Острів 
на Дніпрі, де була Чортомлицька Січ. 
17. «І все на світі треба пережити, 
і кожен фініш це, по суті, ... І наперед 
не треба ворожити, і за минулим пла-
кати не варт». (Ліна Костенко). 18. 
Людина, яка не розрізняє кольори. 
19. Ім’я народного месника, що діяв 
на Поділлі у ХІХ столітті. 20. Платон, 
Арістотель, Гегель, Кант. 21. Пред-
ставник козацької старшини на За-
порозькій Січі. 
По вертикалі:
 1. Прем’єр-міністр Швеції, за-
стрелений у 1986 році в центрі Сток-
гольма. 2. Столиця Шотландії. 3. 
Один із родів літератури. 4. Перевер-
тень, міфічна істота, яка може бути 
і людиною, і вовком. 5. Комедійний 
прийом, який полягає в пародіюван-
ні тем, про які говорять піднесено і з 
пієтетом. 6. Дуже дешево, практично 

задарма. 11. Російське місто за 70 
км від Харкова, де в 2014 році фор-
мувалася більшість загонів російсь-
ких бойовиків. 12. Воскоподібна ре-
човина, з якої роблять свічки. 13. 
Особлива форма рельєфу, глибока 
долина між кручами, звичайно ви-
мита річкою. 15. Місто під Києвом, 
де 1 грудня 1918 року було підписа-
но Передвступний договір, який пе-
редував Акту злуки УР та ЗУНР. 16. 
У Стародавньому Римі — загостре-
ний прут або палиця, якими підганя-
ли рогату худобу; заохочення, спону-
кання до дії. 17. Тварина, поширена 
в Північній Америці, яка відлякує во-
рога неприємним запахом.

Кросворд №81 
від 24 липня

Варка ВОНСОВИЧ

 Заяви про глобальне потепління вже не 
виглядають голослівними на тлі аномаль-
ної спеки, від якої цього літа страждає Єв-
ропа, навіть ті країни, що розташовані пів-
нічніше, та ще й на узбережжі, здавалося б, 
прохолодних морів. Так, цьогоріч Німеччина, 
Франція і навіть Нідерланди б’ють усі рекор-
ди: у німецькому містечку Лінген 25 липня 
стовпчик термометра піднявся до позначки 
42,6 (!) градусів за Цельсієм, що перевер-
шило всі температурні рекорди цієї країни, 
а у «прохолодній» Бельгії, у містечку Клей-
не-Брогель на термометрі зафіксували ре-
кордні 40,2 градуса — таких показників не 
було від початку метеорологічних спостере-
жень у цій країні — з 1833 року. Через це по-
годне пекло в Європі виникають пожежі, ги-
нуть люди, навіть довелося зупинити атом-
ні електростанції з огляду на безпеку.

 Ці аномалії торкнулися навіть таких, 
здавалося б, непорушних царин стабіль-
ного й законослухняного плину життя єв-
ропейців, як охорона правопорядку. Че-
рез надзвичайні погодні умови поліцей-
ські Голландії... відмовилися пересліду-
вати злочинців, адже вони також люди і 

бігати за порушниками порядку при пов-
ній амуніції досить важко навіть фізично 
здоровим і натренованим людям, якими і 
є стражі законності. Тож копи закликали 
злочинців не пробувати тікати від переслі-
дувань, а стояти на місці. Цікаво, ті послу-
хаються?.. ■

Дара ГАВАРРА

 Життя моделей здається барвистим, за-
хопливим, цікавим, але мало хто задумуєть-
ся над тим тернистим шляхом, який долають 
зірки подіуму по дорозі до успіху. Про свій 
непростий путь на світові модні майданчики 
та сторінки глянцю напередодні 25-річного 
ювілею розповіла незвична модель Вінні Хар-
лоу. Річ у тім, що канадійка має рідкісну, але 
від того не менш дошкульну, як для дівчини, 
та ще й моделі, хворобу — в неї захворювання 
шкіри «ветиліго». Лише наполегливість, силь-
ний характер і неймовірна харизма дозволили 
подолати дівчині непростий шлях до успіху.
 Ветиліго — це порушення пігментації 
шкіри, і коли білошкірі люди ще якось мо-
жуть це маскувати, то темношкірій дівчині це 
не вдасться за будь-яких обставин. Вінні роз-
повіла, що в дитинстві страждала від булінгу 
в школі і навіть подумувала про самогубство, 
адже на неї постійно показували пальцем од-
нокласники, обзивали образливими словами. 
Але потім вона зрозуміла, що від хвороби ні-
куди не дінешся і треба продовжувати жити.
 Усе, як це часто буває, змінив випадок, 
коли її фото, виставлене на сторінці Вінні у 
«Фейсбуці», помітив відомий влогер Шен-

нон Будрем і запропонував знятися у кліпі. 
Панні Харлоу не було чого втрачати, тож 
вона погодилася. Згодом вона опубліку-
вала на «Ютубі» відео під назвою «Ве-
тиліго: стан шкіри, а не руйнування жит-
тя», де поділилася розповіддю про своє 
життя з такою хворобою.
 Своєю кар’єрою у модельному біз-
несі Вінні завдячує автору і ведучій теле-
шоу «Топ-модель по-американськи» — ві-
домій американській моделі Тайрі Бенкс, 
яка розмістила її фото у своєму «Інстаг-
рамі». І хоча дівчина не дійшла до фіналу 
шоу, її помітили, запросили на різноманіт-
ні зйомки, в рекламу, що вселило в дівчину 
впевненість у своїй красі, своїх можливос-
тях. Уже через кілька років вона зніма-
лася для Cosmopolitan, згодом для сай-
та Vogue Italia, на обкладинку видання 
Ebony. У 2016 році Вінні Харлоу запро-
сили знятися у рекламі Sprite.
 Сьогодні Вінні Харлоу часта гостя 
не лише на показах мод чи сторінках 
глянцю, а й на різноманітних світських 
заходах, шоу. Своїм життям вона на-
дихає людей з фізичними вадами чи 
хворобами долати перепони і досягати 
успіху. ■

ОВВА!

Голландські стражі 
порядку «страйкують»
Нідерландські копи відмовляються 
переслідувати злочинців

■

Вінні 
Харлоу.

❙
❙ПОДІУМ

Хвороба — не 
перепона для успіху,
впевнена топ-модель Вінні Харлоу

■

31 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчний, 
5-10 м/с. Температура вночi +15...+17, удень +23...+25.

Миргород: без iстотних опадiв. Уночi +16...+18, удень 
+24...+26. Вiнниця: без iстотних опадiв. Уночi +16...+18, 
удень +25...+27. Одеса: короткочасний дощ. Уночi +21...+23, 
удень +29...+31.

29 липня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 23-27 градусiв, поблизу Одеси — 21 градус, 
у Днiпрi бiля Києва — 22.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочас-
ний дощ. Трускавець: уночi +15...+17, удень +23...+25. Мор-
шин: уночi +16...+18, удень +24...+26.
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