
В Україні 

зареєстрували понад 

півмільйона нових 

безробітних — 

найважче знайти місце 

праці у регіонах
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Начальником служби безпеки 

заводу імені Малишева був 

призначений полковник поліції, 

який на початку війни тікав до 

РФ і кликав в Україну «російські 

танки-визволителі»
стор. 2»

Цинічно нехтуючи 

попередніми 

домовленостями, росіяни 

відновлюють свої колишні 

позиції неподалік лінії 

розмежування

Зіпсований поліграф

стор. 5»стор. 2»

Ми відходимо — вони підходять

Каналізаційні мережі багатьох міст України виявилися не готовими до такої кількості небесної вологи.
Фото з сайта unian.net.

❙
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Шукаю роботу!

стор. 3»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,868 грн 

1 € = 29,927 грн

1 рос. руб. = 0,381 грн

То в жар, 
то в холод

Літо 
цього 
року 
таки буде
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«Відомства, які відповідають за безпеку, не розуміють своєї місії. Факт із Поляхом 
— це демонстрація безпрецедентної недбалості й бездарності посадових осіб, 
починаючи від СБ заводу і завершуючи СБУ в Харківській області».

Юрій Бутусов
журналіст

УКРАЇНА МОЛОДА

СКАНДАЛ

Зіпсований 
поліграф
Начальником служби 
безпеки заводу імені 
Малишева був призначений 
полковник поліції, який на 
початку війни тікав до РФ і 
кликав в Україну «російські 
танки-визволителі»
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Державний концерн «Укроборонпром» 
потрапив до гучного кадрового скандалу, 
призначивши відповідальним за безпеку 
вітчизняного «танкограду» відвертого сим-
патика країни-окупанта Вадима Поляха. Як 
відомо, Харківський завод імені Малишева 
спеціалізується на випуску та модернізації 
військової бронетехніки, що постійно над-
ходить до бойових частин ВСУ. Тож поява 
на цьому підприємстві колишнього втікача 
до РФ викликала чималий резонанс.
 Правда про керівника служби безпеки 
заводу викрилася завдяки російському бло-
гу, який ведуть в інтересах кремлівських 
спецслужб співробітники Центру аналізу 
стратегій і технологій. Саме там було над-
руковане інтерв’ю з Поляхом шестирiчної 
давності, де він розповідає про свій переїзд 
до Орловської області в надії отримати там 
роботу за фахом. 
 Це «одкровення» втікача потрапило 
на очі відомому журналісту Юрію Бутусо-
ву, який звернувся до «Укроборонпрому» з 
проханням перевірити благонадійність но-
вопризначеного начальника. Там підтвер-
дили той факт, що Полях пройшов кон-
курсний відбір, але при цьому повідомили 
про його звільнення через появу «нових да-
них». Загалом, відвертий сепаратист, який 
в інтерв’ю російському виданню «Орел-ре-
гіон» кликав в Україну «російські танки-
визволителі», пропрацював на своїй посаді 
кілька місяців, маючи прямий доступ до 
найвищої державної таємниці. «А в тому 
інтерв’ю Полях заявив, що отримує посвід-
ку на проживання в РФ, що збирається за-
брати в Росію сім’ю й отримати роботу в уп-
равлінні МВС Орловської області РФ. Про 
це він домовлявся з начальником міліції Са-
венковим», — написав Юрій Бутусов. 
 Свій кадровий ляп в «Укроборонпро-
мі» переадресували компетентним орга-
нам. Мовляв, саме там не догледіли сум-
нівний факт у біографії кандидата. «Полях 
перед призначенням пройшов усі перевір-
ки: поліграф і спеціальну перевірку служ-
би безпеки, — відповів на запит Бутусова 
начальник служби безпеки концерну Кос-
тянтин Бушуєв. — Спецперевірка нічого не 
показала. Перевіряло СБУ Харківської об-
ласті. Але як тільки вчора ми отримали ін-
формацію, приблизно в 17.00 було ухвале-
но рішення про звільнення. Усі матеріали 
ми негайно передали в департамент контр-
розвідки СБУ, будемо співпрацювати з роз-
слідуванням. Проводимо на підприємстві 
службову перевірку». 
 За даними «Цензор.нет», інформацію 
про перебування в РФ і контакти з росія-
нами Полях свідомо приховав. Мабуть, був 
упевнений, що про його плани на роботу в 
російській міліції та сепаратистські одкро-
вення ніхто не дізнається. «Це ще один до-
каз того, що система управління в Україні 
померла, — переконаний Юрій Бутусов. — 
Відомства, які відповідають за безпеку, не 
розуміють своєї місії. Факт із Поляхом — це 
демонстрація безпрецедентної недбалості й 
бездарності посадових осіб, починаючи від 
СБ заводу й завершуючи СБУ в Харківсь-
кій області. Схоже, у нашому випадку дійс-
но треба все зруйнувати, а вже потім...» ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Поблизу Чонгару на ад-
міністративному кордоні 
з окупованим півостровом 
був схоплений росіянами ук-
раїнський десантник Євген 
Добринський. Про версію 
викрадення першою повідо-
мила Військова служба пра-
вопорядку ЗСУ. «30 травня 
близько п’ятої години ран-
ку, в районі півострова Чон-
гар, під час несення служби 
на спостережному посту було 
виявлено відсутність військо-
вослужбовця одного з підроз-
ділів Збройних сил України. 
З моменту зникнення відра-
зу розпочалися пошукові за-
ходи, однак вони не дали ре-
зультатів». Військовослуж-
бовець на телефонні дзвінки 
не відповідає, місцезнаход-
ження його не відоме. За по-
передньою інформацією, його 
під час несення служби було 
викрадено. Неподалік спос-
тережного посту були вияв-
лені сліди боротьби з невідо-
мими особами.
 31 травня начальник 
служби зі зв’язків із громад-
ськістю командування Де-
сантно-штурмових військ 
ЗСУ Валентин Шевченко під-
твердив, що зник Євген Доб-

ринський – військовослужбо-
вець 95-ї десантно-штурмової 
бригади. 
 Журналіст Юрій Буту-
сов оприлюднив інформацію 
про те, що Добринський — у 
руках співробітників російсь-
ких спецслужб, які «телефо-
нували в батальйон». «Він пе-
ребуває на окупованій Росією 
території в Криму... Приблиз-
но о 10:00 представник росій-
ських спецслужб зателефону-
вав у батальйон, уточнювали 
особисті дані солдата», — на-
писав Бутусов у «Фейсбуці».
 За словами Бутусова,  Єв-
ген Добринський — стар-
ший солдат 13-го батальйо-
ну 95-ї десантно-штурмової 
бригади ДШВ ЗС України, 
а його викрадення відбуло-
ся на спостережному пункті 
«Берлога» поблизу залізнич-
ного мосту на лінії контролю 
з Кримом. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі чотири доби збройні фор-
мування Російської Федерації, їхні 
посіпаки та найманці 31 раз поруши-
ли режим припинення вогню та обстрі-
ляли наші позиції з мінометів каліб-
ру 120 мм та 82 мм, також озброєння 
БМП, гранатометів різних систем i ве-
ликокаліберних кулеметів. 
 На донецькому напрямку ворог за-
стосував по наших опорних пунктах 
ручні та станкові протитанкові грана-
томети біля Новотроїцького, Водяного, 
Гнутового, Богданівки, Невельського, 
Павлополя, Березового. Поблизу Лебе-
динського і Старогнатівки окупанти ви-
користали ще й великокаліберні куле-
мети та стрілецьку зброю. Неподалік 
Авдіївки та Широкиного росіяни за-
діяли міномети калібру 82 мм.
 У соцмережах повідомляють про 
ідеологічну атаку дронами противни-
ка залізничної станції у Костянтинів-
ці. З повітря скинули пачки листівок 
із пропагандистськими закликами.
 На Луганщині російські найман-
ці відкривали вогонь з озброєння, яке 
давно мало б бути відведеним від лінії 
бойового зіткнення. Противник ви-
пустив у бік українських оборонних 
укріплень міни калібру 82 мм поблизу 
Оріхового, Богданівки, Хутора Вільно-
го, Гладосового, Новгородського. Не-
подалік Луганського та Кримського 
росіяни неодноразово вели вогонь по 
наших військовослужбовцях зі 120 мм 
мінометів. З окупованого Первомайсь-
ка збройні формування РФ цілеспря-
мовано обстріляли ділянку розведен-
ня № 2 Золоте зі станкових протитан-
кових гранатометів. 
 Унаслідок ворожих обстрілів 30 
травня один військовослужбовець 
Об’єднаних сил отримав поранення.
 Для блокування злочинної діяль-
ності підрозділи Об’єднаних сил дава-
ли противнику результативну та вмо-

тивовану відповідь.
 За даними розвідки, за ці чотири 
доби українські оборонці знищили 
двох та поранили дев’ятьох окупан-
тів. Також було знищено один міно-
мет противника.
 Згідно зі зведеннями пресцентру 
штабу Об’єднаних сил, iз 25 по 31 трав-
ня російсько-окупаційні війська 60 
разів обстріляли українські оборонні 
позиції (загалом минулого тижня було 
зафіксовано 81 ворожий обстріл).
 Спеціальна моніторингова місія 
ОБСЄ зафіксувала земляні та будівель-
ні роботи з боку російських окупацій-
них сил на ділянці розведення сил біля 
Петровського. Цинічно нехтуючи по-
передніми домовленостями, вони від-
новлюють свої колишні позиції непо-
далік лінії розмежування. 
 Нагадаємо, 25 травня поблизу насе-
леного пункту Софіївка в Донбасі Спе-
ціальною моніторинговою місією ОБСЄ 
було зафіксовано десять танків iз боку 
бойовиків. Спостерігачі ОБСЄ виявили 
також розташування реактивної сис-
теми залпового вогню «Град», три са-
мохідні гаубиці «Гвоздика» і сім гау-
биць невстановленого типу за межа-
ми місць зберігання озброєння з боку 
бойовиків. А буквально за пару днів, 
29 травня, патруль Місії ОБСЄ потра-
пив під обстріл бойовиків. Як зазначе-
но у пресрелізі Місії, п’ять співробіт-
ників на двох автомобілях перебува-
ли на блокпосту збройних формувань 
на відстані близько 1,7 км на півден-
ний захід від н. п. Молодіжне (непід-
контрольного урядові України). Один 
із членів патруля СММ вийшов з ав-
томобіля. Він спілкувався з членами 
зброй них формувань щодо пропус-
ку через блокпост, який було забло-
ковано саморобним загородженням. 
Як ідеться в повідомленні, спостеріга-
чі почули вибух невизначеного поход-
ження орієнтовно за 100 м, а член пат-
руля ззовні відчув ударну хвилю у той 

час, коли члени збройних формувань 
біля блокпоста сховалися в укритті. 
«Спостерігачам не вдалося визначити 
тип застосованого озброєння чи напря-
мок вогню. Член збройних формувань 
прибрав загородження, патруль СММ 
одразу залишив цей район і безпечно 
повернувся до своєї бази в непідконт-
рольному урядові Луганська», — ска-
зано в пресрелізі. ■

НА ФРОНТІ

Ми відходимо — вони підходять
Цинічно нехтуючи попередніми домовленостями, росіяни відновлюють свої 
колишні позиції неподалік лінії розмежування

■

Кордон не на замку.
Фото з сайта gordonua.com.

❙
❙

КІДНЕПІНГ

Заробляють на Гаагу
Росіяни викрали нашого десантника на кордоні 
з анексованим Кримом

■

ДО РЕЧІ 

 Із 1 червня контрольні пункти в’їзду-виїзду 
в районі проведення операції Об’єднаних сил 
переходять на літній режим функціонування та 
працюватимуть із 06:00 до 20:00.
 Зокрема, на літній режим роботи будуть пе-
реведені:
 КПВВ «Золоте» — дорожній коридор 
«Стаханов — Золоте — Гірське — Лиси-
чанськ»;
 КПВВ «Майорське» — дорожній коридор 
«Горлівка — Бахмут»;
 КПВВ «Мар’їнка» — дорожній коридор 
«Донецьк — Курахове»;
 КПВВ «Новотроїцьке» — дорожній кори-
дор «Донецьк — Маріуполь (через Маріу-
поль)»;
 КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик) — дорожній 
коридор «Новоазовськ — Покровськ — Та-
лаківка — Маріуполь»;
 КПВВ «Станиця Луганська» — дорожній 
коридор «Станиця Луганська — Щастя — Но-
воайдар».
 Проте нагадаємо, що з 22 березня 2020 
року з метою ефективної протидії та недопу-
щення занесення на підконтрольну уряду Ук-
раїни територію коронавірусної інфекції тимча-
сово припинено пропуск через лінію розмежу-
вання осіб та транспортних засобів.
 У виняткових випадках, за наявності кри-
тично важливих життєвих обставин та відповід-
них підтверджуючих документів, особі може 
бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежу-
вання. Про відновлення пропуску через КПВВ 
буде повідомлено додатково.

■
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Нам скоро 
відкриють 
небо
В Україні дозволили 
міжобласне сполучення 
та роботу спортзалів
Катерина БАЧИНСЬКА 

 Ще на крок вільнішими стали українці. 
Третій етап послаблень карантину запусти-
ли відучора. За словами урядовців, ситуа-
ція із захворюваністю загалом по країні не 
погіршується. Проте лишаються регіони, де 
кількість хворих щодня зростає. Уже з по-
неділка безперешкодно можна подорожува-
ти Україною. Дозволили як залізничне, так і 
автобусне міжобласне сполучення. «Як тіль-
ки дізналася про те, що запустять Укрзаліз-
ницю, відразу взяла квиточки. Я за весь час 
карантину не бачила батьків. Тому для мене 
відновлення міжобласного сполучення — як 
свято», — розповіла «УМ» студентка Києво-
Могилянської академії Світлана Божко. 
 Однак, за словами міністра охорони 
здоров’я Максима Степанова, якщо ситу-
ація із захворюваністю в якомусь регіоні 
значно погіршиться, транспортне сполучен-
ня з ним може бути обмежене або ж узагалі 
припинене. Тому наполегливо радить пере-
візникам дотримуватися всіх правил. Окрім 
міжобласного сполучення, урядовці дозво-
лили відкрити спортзали, фітнес-центри, 
басейни, курси та навчання групами до 10 
осіб. Поступово Україна відкриває й кордо-
ни. На міжнародних КПП вже утворилися 
величезні черги. Зокрема, у пункті пропус-
ку «Тиса» понад 50 мікроавтобусів не могли 
потрапити в Україну. Причина — водії чека-
ли на оформлення. Туди прибули вже резерв-
ні сили прикордонної служби. «Водії мікро-
автобусів, які наразі перебувають на митно-
му посту, окрім особистих речей громадян, 
переміщують посилки на замовлення. Деякі 
з них відмовляються письмово декларувати 
переміщувані товари та подавати документи 
до митного контролю. Складено кілька кар-
ток відмов. Це унеможливлює перетин кор-
дону на законних підставах», — зазначили у 
пресслужбі Держприкордонслужби. 
 Щоб розвантажити наземні кордони, 
вже з 15 червня Україна планує відкрити 
небо. Тому українці почали активно плану-
вати відпустки. «Цього року планую тіль-
ки подорожі Україною. Хоча раніше нада-
вала перевагу таки Європі, Єгипту або ж Ту-
реччині. Але, зважаючи на ситуацію у світі, 
ризикувати не буду», — поділилася з «УМ» 
своїми планами киянка Ірина Білоножко. 
Але дехто таки готує валізи і за кордон. «Я 
до коронавірусу купила квиточки до Пари-
жа. Не полетіла, але перевізник дозволив 
скористатися квитком після відкриття кор-
донів. Тому в серпні таки хочу полетіти на 
відпочинок», — сподівається туристка Мар-
гарита Стець. 
 Проте до третього етапу послаблень го-
тові не всюди. Наприклад, у Києві за попе-
редню добу зафіксували сплеск заражень ко-
ронавірусом — 81 новий випадок захворю-
вання на ковід-19, що в півтора раза переви-
щує середню статистику по місту за останні 
дні. Складною залишається ситуація і в За-
карпатській, Рівненській та Львівській об-
ластях. «Щодо припинення карантину чи 
його пом’якшення зарано говорити. Динамі-
ка погіршується. Все більше людей потрап-
ляють до медзакладів із важкими формами. 
У Львові захворюваність надзвичайно висо-
ка. Шпиталі завантажені хворими на коро-
навірус на 40%», — прокоментував керів-
ник лабораторного центру Львівщини Ро-
ман Павлів.
 Після кількох місяців ізоляції кожен 
етап послаблень дає відчуття повернення до 
звичного життя. Ситуацію на місцях стосов-
но послаблень карантину має регулювати 
місцева влада.  Утім, зважаючи на кількість 
українців на вулицях, важко уявити, що на-
віть збільшення кількості хворих може зно-
ву змусити людей лишитися вдома. ■

■Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Кожен iз нас через обставини, оче-
видно, неодноразово стикався з ситу-
ацією, коли пошук тієї чи іншої адре-
си затягувався й викликав роздрату-
вання через... банальну відсутність 
будь-яких розпізнавальних «знаків» 
на будинках. А що вже говорити про 
персонал швидкої медичної допомо-
ги, працівників пожежної безпеки 
або поліцейських, котрим маркуван-
ня на будівлях конче необхідне, адже 
допомагає оперативно ідентифікувати 
ваше домогосподарство і вчасно відре-
агувати на звернення.
 Тож нововведення, які почали діяти 
з першого дня літа, мають дисципліну-
вати безвідповідальних власників «без-
адресних» будинків — їх почнуть бити 
копійкою. Порушення правил благоус-
трою тягне покарання адміністратив-
ного характеру відповідно до ст. 152 
КУпАП «Порушення державних стан-
дартів, норм і правил у сфері благоуст-
рою населених пунктів, правил благо-
устрою територій населених пунктів». 
Штрафи за відсутність маркувань на 
домогосподарствах будуть досягати 
до 1 тис. 360 грн — для населення і до 

1 тис. 800 грн — для магазинів, ферм, 
бюджетних установ і церков.
 Не варто також забувати, що цьо-
горіч в Україні планується проведен-
ня Всеукраїнського перепису населен-
ня й, згідно з правилами благоустрою 
та методичними вимогами для прове-
дення «обліку» населення, домогоспо-
дарства та адміністративні будівлі по-
винні мати адресні таблички. Наяв-
ність адресних покажчиків регламен-
товано вимогами та рекомендаціями 
для статистичного та офіційного облі-
ку чисельності населення, яке прожи-
ває на території країни в цілому і на 
всіх рівнях її адміністративно-тери-
торіального устрою.
 Зауважимо, що не тільки житлові 
будинки повинні мати табличку з ад-
ресою, а й усі інші адміністративні 
будівлі (підприємства бюджетної сфе-

ри, адміністративні заклади, магази-
ни, банки, аптеки тощо). 
 Власники домогосподарств, керів-
ники приватних підприємств та під-
приємці малого та середнього бізне-
су зобов’язані встановити табличку з 
номером і назвою вулиці за своєю ад-
ресою на фасаді житлового будинку, 
підприємства, закладу торгівлі або со-
ціальної сфери.
 І хоч формально каральні санкції 
набули чинності з 1 червня, все ж у 
керівників підприємств, організацій, 
установ, незалежно від форм власності 
та відомчої належності, а також юри-
дичних та фізичних осіб ще є час «вип-
равитися» — їх зобов’язали забезпечи-
ти наявність на кожному будинку но-
мерних знаків із покажчиками назв 
вулиць, провулків відразу після за-
вершення дії карантину. ■

Ірина КИРПА

 Україну заллє зливами 
через циклон Isolde, який 
прийшов до нашої країни з 
Європи.
 Справжня снігова хурто-
вина накрила Карпати, де в 
перший день літа, 1 червня 
2020 року, синоптики за-
фіксували температуру 
повітря 0 градусів. Рясний 
снігопад вкрив білим 15-
сантиметровим простирад-
лом усі гірські схили, обме-
живши видимість на доро-
гах до 50 метрів. Природний 
катаклізм радує хіба що фо-
тохудожників, які встигли 
створити унікальні світли-
ни на тлі засипаних снігом 
карпатських гір.
 На самому початку літа 
центральні, східні та пів-
денні регіони нашої краї-
ни потрапили у полон до 
холодної стихії, яка щедро 
роздає такі «подарунки», 
як грози, град та ураганний 
вітер. 
 Дощі заллють всі при-
кордонні з окупованим 
Кримом території України, 
а шквалистий вітер у Хер-

сонській, Миколаївській та 
Одеській областях сягатиме 
20 метрів за секунду з пори-
вами до 22-25 метрів за се-
кунду.
 І якщо температура 
повітря вдень сягатиме ціл-
ком комфортних 14-16 гра-
дусів тепла, то ближче до 
вечора стовпчик термомет-
ра падатиме до 6-9 градусів 
вище нуля, що є аномалією 
на початку першого місяця 
літа.
 — Циклон Isolde прий-
шов до України, як прихо-
дить пізній гість, який не 
розуміє натяків та сидить 
на голові, всупереч протес-
там господарів, — із гумо-
ром прокоментувала катак-
лізми, що відбуваються у 
природі, синоптик Наталія 
Діденко. — Водіям слід 
обов’язково дотримуватися 

правил особливої обереж-
ності на дорогах, адже різкі 
перепади між нічною та ден-
ною температурою повітря, 
густі тумани значно погір-
шать видимість на дорогах 
країни.
 Директор Гідрометцен-
тру України Микола Куль-
біда заявив, що аномаль-
ні зміни погоди в Україні 
пов’язані з порушенням ат-
мосферних процесів по всьо-
му світу.
 Неприродно тепла зима, 
штормові вітри та посуха 
стали причиною того, що 
українські аграрії отрима-
ють у 2020 році урожай ни-
жче торішніх показників 
майже вдвiчi, хоча в цілому 
він буде близький до серед-
ньостатистичного за остан-
ні п’ять років.
 У червні та липні поточ-

ного року, за словами керів-
ника Гідрометцентру, опа-
ди прийдуть до норми, що 
дасть можливість аграріям 
надолужити згаяне.
 На щастя, українці все 
ж матимуть перспективи 
невдовзі поніжитися під 
літнім сонечком, адже, по-
чинаючи з 5-6 червня 2020 
року, тепло буде вже майже 
в усіх регіонах країни.
 На кiлька днів довше осе-
редок холоду затримаєть-
ся над Київською областю 
та Карпатами, де прохолод-
на погода з температурним 
показником 9-12 градусів 
тепла збережеться до 7-8 
червня. Та вже дуже скоро 
до України нарешті прийде 
літо, коли вдень темпера-
тура повітря сягатиме 23-
27 градусів тепла, а вночі 
не опуститься нижче 16-18 
градусів.
 Цікаво, що появі опадів 
у всіх регіонах України 
дуже зраділи екологи, адже 
наявність вологи зробить 
повітря набагато чистішим 
i не дозволить токсичним 
викидам накопичуватися в 
атмосфері. ■

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Не дім і не вулиця
Українців штрафуватимуть за «безіменні» будинки

■

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

То в жар, то в холод
Літо цього року таки буде

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Новий ангіограф, вар-
тістю 23,4 мільйона гри-
вень, придбали коштом об-
ласного бюджету у відділен-
ня інтервенційної радіології 
Черкаської обласної лікар-
ні. Окремо за 3,1 млн грн ка-
пітально відремонтували й 
саме відділення.
 Головний лікар Черкась-
кої обласної лікарні Олек-
сандр Дудник каже, що но-
вий ангіограф розширить 
діагностику судинних па-
тологій в організмі людини 
й дозволить, у разі необхід-
ності, проводити безболіс-
но дуже складні операції, 
які при відкритому способі 
були травматичні й спри-
чиняли тривалий період ре-
абілітації. 
 За його словами, в Чер-
каській обласній лікарні це 
другий ангіограф, але новий 
охоплює ширший спектр 
діагностики. «Відділенню 
інтервенційної радіології 
вже 31 рік. Сьогодні воно 
має потужний діагностич-
ний та хірургічний центр 
інтервенційної радіології — 

один із кращих в Україні», 
— розповідає Олександр 
Дудник. І додає: у відділен-
ні інтервенційної радіології 
Черкаської обласної лікарні 
працюють висококваліфі-
ковані фахівці, які прохо-
дили стажування і за кор-
доном, і в провідних кліні-
ках України. Тож сучасний 
ангіограф дасть змогу обсте-
жити та вилікувати значно 
більшу, ніж дотепер, кіль-
кість пацієнтів 
 «Зважаючи на потуж-
ності наших лікувальних 
закладів — обласних лікар-
ні, кардіоцентру та онко-
диспансеру, можемо з упев-
неністю сказати, що рівень 

медицини на Черкащині — 
один із найкращих у країні. 
Важливо, що для черкащан 
медична допомога безкош-

товна за направленням сі-
мейного лікаря», — наголо-
шує голова Черкаської ОДА 
Роман Боднар. ■

ДОБРА СПРАВА

Щоб спростити складне
В обласну лікарню 
придбали сучасний 
ангіограф 
за 23 мільйони

■

Новий ангіограф коштує 23,4 мільйона гривень.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙



4 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 2 ЧЕРВНЯ 2020 ПОЛІТИКА

ЗГАДАТИ ВСЕ

Хто чого 
вартий
Дебiлiємо — кремль працює
Ірина ПУГАЧОВА
(З «Фейсбук»-сторінки Tetiana KS 100% УКРАЇНЦІ)

 При Ющенку був найвищий показник 
зростання економіки за всю незалежність 
України. 
 При Ющенку розкрили архіви КДБ. Ми 
ахнули від жаху.
 Ющенко вперше заговорив про віднов-
лення Української Митрополії. Нашої Цер-
кви, незалежної від ФСБшної рпц. 
 Ющенко назвав на весь світ «голодуван-
ня під час неврожаю 32-33 рр.» Голодомором 
і геноцидом українського народу. 
 Збудував меморіал пам’яті.
 Дав нам усвідомлення того, що «мыше-
небратья». Там вороги, що знищують нас. 
Вони несуть смерть. І через 10 років ми пе-
реконалися.
 Заговорили про НАТО, євроінтеграцію та 
національну ідентичність, українську куль-
туру і т.д.
 Підтримали Грузію під час вторгнення 
росії на територію Грузії.
 Вперше Ющенко озвучив про газовий 
шантаж рф, про ринкову ціну на газ, про 
взаємовигідний газовий контракт.
 Заговорили про корупцію. При Кучмі про 
корупцію НЕ говорили. Боялися, тряслися і 
несли самі.
 Ющенко перший президент-демократ, 
інтелігентний, освічений. Такий західний, 
незрозумілий совкам. Мені часто говорили: 
«шо твій Ющ меле... нічого не зрозуміло».
 Сьогодні соцопитування показало 
найниж чий рейтинг його як президента. 
 Таки справа не в холодильнику. Справа в 
тупості — нас дебілізують газпромівські ка-
нали. Справа в пропаганді, справа в діяль-
ності російських медіа і ЗМІ, журналюг-
агентів типу Гордона, фсбшників з українсь-
ким громадянством.
 Нас одурюють серіалами і шоу. 
 У ВР ВІДКРИТО працюють російські 
ставленики, вони не ховаються. 
 Вся ригівська шобла продовжує працюва-
ти на кремль. І знущається над нами, циніч-
но плює нам в обличчя. 
 У нас скрізь кишать ці воші та гниди. 
Вони вже пожирають нас. Це як грибок, 
цвіль. А ми не боремося.
 У Кравчука і Кучми високі рейтинги. Ка-
пець нації... При цих шахраях-комуняках 
жерти було нічого, трусів не було.
 При Кравчуку грошової одиниці не було. 
Конституції України не було навіть. Процві-
тав рекет. Зароджувалася мафія. Знищува-
лися найбільші підприємства. 
 Такі як Чорноморське морське пароплавс-
тво і, відповідно, весь морегосподарський 
комплекс не тільки регіону, а й держави.
 Тупо продали і вкрали.
 Під підприємства брались величезні суми 
грошей.
 Почав Кравчук, закінчив Кучма. 
 Кучма збудував найпотужнішу мафіозну 
структуру, корупцію по всій вертикалі вла-
ди. 
 Мєнтовське і прокурорське свавілля. 
Маски-шоу по містах носились, у прямому 
сенсі знімали ДАНИНУ.
 Податківці просто знущались над бізне-
сом.
 Суддівські безчинства.
 Рейдерські захоплення бізнесу, держав-
них підприємств, у яких брали участь судді, 
можу нескінченно перераховувати.
 Дрібним шавкам, наприклад дільнич-
ним мєнтам, давали можливість «зароби-
ти» і принести «заробіток» слідчому і далі 
до судів. 
 Наприклад, зупиняли круту молодь в Ар-
кадії, заламували, в кишені — наркоту і по 
3000 доларів з батьків, щоб справу закрити.
 Кучма абсолютно знищив свободу слова і 
демократичні вибори.
 Сьогодні Нарід їх підняв на п’єдестал ... 
Найвищі рейтинги.
 Як важко жити серед такої кількості де-
білів. 
 Вони ні хр&на не зрозуміли! ■

■ Ярина КОРЧИНСЬКА

Виборча — до місцевих 
рад — осінь уже не так да-
леко. Однак експерти, як і 
рік тому, не перестають за-
стерігати: перш ніж іти на 
вибори, треба завершити 
децентралізацію, аби під 
час підготовки до виборів 
можна було точно пора-
хувати кількість виборців, 
а відповідно — і кількість 
мандатів. Влада переконує, 
що робота над перспектив-
ними планами формування 
території триває.

Законодавчі ножиці
 Окрім цього, справж-
нім камінцем спотикан-
ня були різні варіанти змін 
до вибо рчого законодавс-
тва. Над хисткими нюан-
сами сперечались і диску-
тували з владою як вітчиз-
няні, так і закордонні екс-
перти. Зрештою, більшість 
iз них дійшла висновку, що 
новий Виборчий кодекс час-
тково вирішує питання ок-
ругів без депутатів та пар-
тизації місцевих рад. Однак 
«відкритість виборчих пар-
тійних списків» експерти 
ставлять під сумнів. І схо-
дяться на думці, що кодекс 
лише частково усуває про-
блеми попереднього зако-
ну про місцеві вибори, тому 
потребує доопрацювання.
 Нагадаємо, 1 січня 2020 
року набув чинностi Вибор-
чий кодекс, витіснивши За-
кон «Про місцеві вибори». 
Апробувати Виборчий ко-
декс українці зможуть на 
місцевих виборах, які від-
будуться, згідно з Конститу-
цією, 25 жовтня цього року.
 Серед нововведень — по-
вернення «мажоритарки» 
на місцевий рівень (для гро-
мад до 90 000 виборців), це 
має на меті зменшити пар-
тизацію місцевої влади. Та-
кож з’являється новий фор-
мат бюлетеня, а кандидати 
не можуть балотуватися, до 
прикладу, на посаду місько-
го голови та одночасно боро-
тися за мандат депутата. Ок-
рім того, вперше внутріш-
ньо переміщені особи отри-
мують право змінити свою 
виборчу адресу і на цій під-
ставі брати участь у місце-
вих виборах.

Технічні партії — виборчий 
транзит
 Раніше законодавчі но-
вовведення стосувалися в 
першу чергу міст, облас-
тей i районів. Цього ж разу 
вперше зміни торкнулися 
також сільських i селищ-
них рад. На думку експер-
та Інституту політичної ос-
віти Олександра Солонтая, 
це добре, адже концепція 
сутності місцевого самов-
рядування, що закладена 
у Конституції України, по-
лягає у тому, що кожна міс-
цева громада повинна мати 
свою раду, і вона має одна-
кові права, незалежно від 
того, чи вона сільська, се-
лищна або міська.
 «Згадаймо правила по-
передніх виборів. Зокрема, 
на виборах 2006 i 2010 років 
навіть у найменші містечка, 
де лише декілька тисяч ви-
борців, балотуватися можна 
було тільки від політичних 
партій, — пояснює Олек-
сандр Солонтай. — Уперше 
таке сталося в історії Ук-
раїни у 2006 році, повтори-
лося у 2010-му. Винятком 
були лише вибори у трав-

ні 2014 року, які відбулися 
після Євромайдану і прохо-
дили одночасно з президент-
ськими. Там у половині ок-
ругів дозволялося самови-
сування у мажоритарні ок-
руги до міських рад. Але ж 
потім, уже буквально че-
рез рік, у 2015 році, партій-
на монополія повернулася, і 
знову сталося так, що бало-
туватися у міські й районні 
ради можна було тільки на 
базі політичних партій».
 І тоді, продовжуючи дум-
ку експерта, через необхід-
ність іти на вибори винят-
ково під політичним прапо-
ром, а чимало кандидатів не 
хотіли відкрито співвідноси-
ти себе з уже відомими полі-
тичними брендами, народи-
лась низка так званих «тех-
нічних партій», більшість з 
яких після виборів просто 
зникали. Значною мірою ще 
й тому, що всі вони були про-
єкціями тих самих відомих 
великих партій. 

А без «мажоритарки» 
вибори неможливі
 Виборчий кодекс запро-
ваджує багатомандатну ма-
жоритарну систему в сільсь-
кі, селищні, міські та район-
ні ради. Інші правила діяти-
муть для обласних і міських 
рад iз населенням 90 тисяч 
і більше виборців. Це нова 
для України система про-
порційного представниц-
тва з відкритими списка-
ми кандидатів. Ідеться про 
52 ради, 30 з яких — місь-
кі та 22 — обласні. Тут буде 
винятково партійне вису-
вання. Такі правила діяли і 
в Законі України «Про міс-
цеві вибори».
 У кодексі для ок-
ругів, менших, ніж 90 ти-
сяч виборців, знімається 
обов’язковість балотувати-
ся лише під прапором пар-
тії. Олександр Солонтай го-
ворить, що це одна з важли-
вих переваг Виборчого ко-
дексу. Другою перемогою 
документа експерт вважає 
те, що кожна територія, 
включена в громаду, мати-
ме своє представництво у 
місцевій раді.
 Виборчий кодекс, який 
набув чинностi з 1 січ-
ня 2020 року, департизу-

вав усі місцеві ради, крім 
30 міських і 22 обласних. 
Із точки зору того, що біль-
шість громад зараз в Ук-
раїні об’єднуються, розши-
рюються, вони включають у 
себе різні населені пункти, 
саме така система набагато 
краще дозволить предста-
вити кожне село, кожне се-
лище, кожний закуточок у 
складі місцевої ради. Адже 
територія буде розподіля-
тися на округи, які між со-
бою більш-менш рівні, за 
винятком 15% за кількістю 
виборців, де населені пунк-
ти є нерозподільними. Тоб-
то, якщо населені пункти є 
маленькими (хутори, стан-
ції або дуже маленькі села), 
то вони «збиваються» в один 
округ, і цей округ матиме 
більше, ніж одного місце-
вого депутата. Це набагато 
краща система, ніж систе-
ма партійних списків».
 Як зазначають експерти, 
така система вирішує пи-
тання «порожніх округів» 
— iдеться про ті території, 
які не мали жодного пред-
ставника громади в раді. 
 Цікаво, що балотувати-
ся до обласної ради стало 
дорожче, ніж у президен-
ти. Порівняно з виборчою 
кампанією 2015 року заста-
ва зросла майже у 40 разів. 
Це стосується кандидатів на 
посади міських голів у міс-
тах, де 90 000 та більше ви-
борців. Також для партій, 
місцеві організації яких 
реєструватимуть свої спис-
ки до обласних та міських 
рад із кількістю виборців 
від 90 тисяч і більше.
 Щодо механізму введен-
ня порогу 90 тисяч у екс-
пертів є запитання. Напри-
клад, екс-заступник голови 
ЦВК Андрій Магера вказав 
на відсутність у кодексі точ-
ки відліку — з якого момен-
ту варто рахувати кількість 
виборців, і це, на його дум-
ку, може спричинити под-
війне трактування. 
 Виборчий кодекс неаку-
ратно виписав норми щодо 
часу, з якого вихідною точ-
кою вважається цифра 90 
тисяч виборців. За місяць до 
початку виборчого процесу? 
За 6 місяців до дня почат-
ку виборчого процесу? Від-

штовхуючись від дати прий-
няття парламентом рішення 
про призначення чергових 
виборів? Попередній Закон 
«Про місцеві вибори» пере-
дбачав певну точку — публі-
кація Центральною вибор-
чою комісією у газетах «Го-
лос України» та «Урядовий 
кур’єр» переліку міських 
громад, де кількість вибор-
ців становить понад 90 ти-
сяч. Це було своєрідне виз-
начення точного переліку 
громад, де вибори відбудуть-
ся за іншою, відмінною від 
інших міських громад, ви-
борчою системою. Зараз та-
кої точки немає. Одні міські 
виборчі комісії будуть вирі-
шувати від дати призначен-
ня виборів Верховною Ра-
дою. Інші — від дня початку 
виборчого процесу. Треті — 
ще від чогось іншого. Єди-
ного уніфікованого підходу 
тут, на жаль, немає», — ре-
зюмував Андрій Магера.
 Серед усього іншого в пе-
ресічного українця виникає 
резонне запитання: зважаю-
чи на те, скільки доказових 
списів було зламано в су-
перечках за відміну мажо-
ритарної системи, навіщо її 
відстояли на місцевих вибо-
рах?
 На думку аналіти-
ків, мажоритарна систе-
ма сприяє представництву 
громад у місцевих радах. 
Мовляв, на місцевих вибо-
рах мажоритарна система 
є більш природною. Адже 
це вибори до органів місце-
вого самоврядування, які 
жодного відношення до де-
ржавних інститутів не ма-
ють. Тоді як на парламент-
ських виборах має існувати 
чиста пропорційна виборча 
система — з огляду на спе-
цифіку Верховної Ради як 
політичного державного за-
гальнонаціонального пред-
ставницького органу.
 А тим часом хочеться ві-
рити, що завдяки мажори-
тарній системі люди обира-
тимуть кращого, а не «ла-
гідне теля, що одночасно 
в кількох мам годується». 
І тут застереження навіть 
не в обміні шила на мило, 
а в тому, аби не застовпити 
нинішню Земонополію не-
вігластва на місцях. ■

ВИБОРИ-2020

Не все що мандат 
— партiям
Мажоритарнiй системi — знову «зелену» дорогу

■

За своїх делегатів до місцевих рад українці 25 жовтня голосуватимуть за новим Кодексом.❙
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У нашій державі масово 
з’являються незатребувані 
фахівці: їх кількість уже 
перевищила минулоріч-
ну на 67%. Найважче пра-
цевлаштуватися у регіонах, 
за статистикою, найгірша 
ситуація на Чернігівщині. 
Водночас падає і заробіт-
на плата: за травень серед-
ньостатистичний українець 
заробив на тисячу гривень 
менше, ніж у квітні.
Виправитися ситуація зможе 
не раніше кінця року. Хоча 
чекати повного відновлення 
ринку праці доведеться ще 
довше.

Ресторани вже вийшли з 
кризи, енергетика — ні
 В Україні, як і прогнозу-
вали, стрімко зростає без-
робіття. Упродовж остан-
нього тижня кількість за-
реєстрованих безробітних 
продовжила зростати, пере-
вищивши 500 тис. осіб. Для 
порівняння: рік тому, в ос-
танні дні травня, кількість 
безробітних була майже на 
67%, або на 202 тис. осіб, 
меншою.
 Усього ж із початку ка-
рантину, тобто з 12 берез-
ня нинішнього року, на об-
лік у відповідній службі за-
реєструвалися 236 тис. без-
робітних. Це майже вдвічі 
більше, ніж було торік. При 
цьому допомогу з безробіття 
з початку карантину випла-
чено 179,708 тис. громадя-
нам.
 Знайти роботу сьогод-
ні все важче. За даними Де-
ржавного центру зайня-
тості, за період карантину в 
його базі даних налічувало-
ся 112 тис. вакансій, що на 
55% менше, ніж за відповід-
ний період минулого року. 
Станом на 20 травня 2020 
року кількість вакансій ста-
новила 51 тис. одиниць, що 
на 40% менше, ніж станом 

на відповідну дату минуло-
го року. При цьому серед-
ній розмір заробітної плати 
на цих вакансіях становив 7 
тис. грн. 
 Із пом’якшенням каран-
тинних обмежень ситуація 
потроху, але поліпшуєть-
ся. Так, за останній тиж-
день реєстрація безробітних 
дещо скоротилася: якщо на 
початку травня щодня в 
службі зайнятості реєстру-
валися від 5 до 7 тис. осіб, 
то за останній тиждень пе-
ред минулими вихідними 
— від 3 до 4 тисяч. Сприяє 
цьому і поступове віднов-
лення попиту на робочу 
силу. 
 «Інтерес до пошуку ро-
боти відновився до докаран-
тинного рівня. Попит на ро-
бочу силу також відновлю-
вався у всіх сферах, але все 
ще залишався суттєво ни-
жчим, ніж до карантину», 
— повідомили в Національ-
ному банку України, зазна-
чивши, що за тиждень еко-
номічна активність у низці 
секторів відновлювалася, 
однак наразі досить повіль-
но.
 Серед таких галузей — 
енергетична. Спад у вироб-
ництві електроенергії в Ук-
раїні, за даними НБУ, сьо-
годні стабілізувався, і за 
минулий місяць це падіння 
становитиме мінус 10,6% у 
порівнянні з минулим ро-
ком. Що, як стверджують 
банківські аналітики, свід-
чить про все ще слабкі по-
казники промисловості.
 Серед галузей-лідерів 
щодо відновлення свого по-
тенціалу — громадське хар-
чування. Сьогодні, як фік-
сують у Нацбанку, триває 
відновлення роботи кафе 
та ресторанів, водночас  
зростає кількість реєстра-
ції ФОП, що, за офіційною 
оцінкою, є ознакою активі-
зації малого бізнесу та сек-
тору послуг. 

 На фінансовому рин-
ку — нічия. Іншими слова-
ми, впродовж тижня попит 
та пропозиція на валютно-
му ринку були збалансова-
ними, регулятор не був зму-
шений виходити з інтервен-
ціями. Зупинилося і надмір-
не укріплення гривні, яке 
сьогодні працює проти ук-
раїнської економіки: зараз 
обмінний курс гривні ско-
ригувався у бік невеликого 
знецінення.

Працювати треба у Києві
 Через обмежувально-ка-
рантинну тенденцію на руки 
українці отримують все мен-
ше. Так, за даними Держав-
ної служби статистики, за 
квітень середня заробітна 
плата українців знизила-
ся на 1016 грн. у порівнян-
ні з березнем і становила 10 
430 грн. І хоча така сума є 
майже вдвічі вищою від за-
твердженого урядом міні-
муму, загальний тренд є до-
волі очевидним. За квітень 
українці отримали на 8,9% 
менше, ніж у березні. При 
цьому за загальною динамі-
кою зростання виплат, від 
початку року рівень доходів 
громадян виріс на 1,6%.
 Зараз найбільше гро-
шей, як і в усі поперед-
ні роки, своїм робітникам 
платять у Києві: у березні 
середня сума становила 17 
990 грн, а у квітні до 15 278 
грн. Як не дивно, непогано 
заробляють у Донецькій об-
ласті: було 12 225 грн, ста-
ло 12 473 грн. Найменші 

зарплати отримують на Бу-
ковині: зараз це 7560 грн, 
а місяцем раніше було 8285 
грн. Саме цим, можливо, і 
пояснюється величезна 
кількість заробітчан, що 
працюють у західних краї-
нах, саме з цього регіону.
 При цьому і знайти робо-
ту значно простіше в Києві, 
ніж у регіоні. Так, станом на 
1 травня 2020 року кількість 
претендентів на одне робоче 
місце у Чернігівській області 
становила 28 осіб, а в Києві 
— всього лише 2 особи. Хоча 
й зростання обсягів реєст-
рації безробітних також 
найстрімкішим було в сто-
лиці і становило 3,5 раза у 
порівнянні з минулим ро-
ком. У Хмельницькій, За-
порізькій, Полтавській, 
Київській, Львівській, За-
карпатській областях кіль-
кість незайнятих наших 
співгромадян зросла у 2,1-
2,3 раза. 
 Утім кількість безробіт-
них, як прогнозують аналі-
тики, в Україні тільки зро-
статиме. І піку наша краї-
на досягне тільки за під-
сумками другого кварталу. 
«Ми очікуємо, що в нашій 
країні обумовлений коро-
накризою рівень безробіт-
тя досягне піку в другому 
кварталі. Це — 11,5% про-
ти 8,2% торік», — сказав го-
лова Нацбанку Яків Смолій. 
На спад же ця тенденція, за 
його словами, піде ближче 
до осені. Але при цьому за-
лишатиметься все одно біль-
шою, ніж торік. ■

ЗАЙВІ ЛЮДИ

Шукаю роботу!
В Україні зареєстрували понад 
півмільйона нових безробітних — 
найважче знайти місце праці у регіонах

■

У декого коронавірус відібрав здоров’я, а у більшості — роботу.
Фото з сайта zaxid.net.
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А ТИМ ЧАСОМ...

 Три кроки до виходу
 Кабмін нарешті оприлюднив комплексну програ-
му з відновлення вітчизняної економіки після того, 
як буде остаточно скасовано карантин, спричинений 
епідемією коронавірусу. Дітище прем’єр-міністра Де-
ниса Шмигаля складається із трьох пунктів. 
 Перший з них — це короткострокові ініціати-
ви у відповідь на COVID-19: безпечне функціону-
вання економіки, захист українських товарів, робіт, 
послуг від імпортних альтернатив. Другий — захо-
ди секторального напрямку: підтримка промисло-
вості, агросектору, енергетики, транспорту, інфра-
структури, сфери послуг, інформаційно-комуніка-
ційних технологій. Третій — підтримка економіки за 
функціональними напрямками: допомога малому і 
середнього бізнесу, сприяння міжнародній торгів-
лі, інвестиціям, інноваціям, створення робочих місць 
і розвиток ринку праці, розумне регулювання еконо-
мічної діяльності.
 Програма, як стверджують її автори, містить 
ініціативи за кількома головними напрямами: до-
ступ до фінансів, ринків, інфраструктури, дерегуля-
ція, модернізація і розвиток. Також уряд обіцяє зро-
бити акцент на підтримці вітчизняного виробника: 
створення робочих місць і сплата податків в Україні. 
Передбачає документ і широкий спектр методів під-
тримки: просування експорту, доступні кредити та 
грантові програми, розширення участі малого і се-
реднього бізнесу в державних закупівлях тощо.
 Таким чином, Кабінет Міністрів виявляє готов-
ність до скорочення ВВП, яке, за його ж прогнозами, 
за підсумками нинішнього року має становити мінус 
4-8% у порівнянні з 2019 роком. Це нова і значно пе-
симістичніша цифра, ніж  прогнозують у світі. Адже 
світова економіка, за підрахунками МВФ, має впасти 
на 3%. «Україна ж є традиційно вразливішою до еко-
номічних шоків», — пояснив свій песимізм Кабмін у 
новій комплексній програмі. Зазначивши при цьо-
му, що вітчизняне падіння економіки України є на-
слідком глобальних шоків: несприятлива ситуація 
на важливих сировинних ринках, закриття товар-
них ринків для українських експортерів, зміна гло-
бальних виробничих ланцюжків. 
 Відтак Україна очікує цьогоріч падіння експорту 
на рівні 10%, зниження імпорту на 14,5%, розширен-
ням дефіциту бюджету до 8% від ВВП.

■

НАШІ — ТАМ

 «Без українців буде колапс»
 Проблему безробіття значна частина українців до-
латиме традиційно — виїжджаючи на заробітки за 
кордон. У багатьох країнах, де до наших фахівців іноді 
ставилися з погордою, їх відсутність побачили. І від-
чули. Нещодавно чеські фермери заявили: без ук-
раїнських заробітчан, які не їдуть до них через пан-
демію, чимало врожаю у країні може зіпсуватися, а 
місцевий агробізнес узагалі «опиниться на колінах».
 Чимало підприємців у цій країні, як повідомля-
ють тамтешні ЗМІ, навіть заговорили про банкрутс-
тво — і все через відсутність українських працівників. 
«Чехи не хочуть працювати в полях. Їх сюди й пали-
цею не затягнеш», — кажуть місцеві підприємці, що 
господарюють із початку 90-х. 
 Лише одна фірма, що розташована поблизу міс-
та Брно, вже втратила вісім мільйонів доларів, хоча 
наслідки можуть бути ще гіршими. «Якщо україн-
ці не повернуться — це буде катастрофа для нас. 
Ми просто не зберемо врожай і, найімовірніше, стане-
мо банкрутами», — констатують чеські фермери.

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

 В Україні знову стрімко дорожчає 
автогаз. Досягши на початку карантину 
приємного для автовласника показника 
у 6,5 гривні за літр, за останні дні він не-
сподівано подорожчав, досягши познач-
ки «10 гривень», і пішов далі. Експер-
ти пояснюють: тенденція може тривати 
і надалі, автогаз хочуть узагалі витісни-
ти з ринку, довівши його ціну до вартості 
дешевого бензину. Тобто зробити вза-
галі нецікавим для пересічного спожи-
вача. Така ініціатива виходить від гру-
пи «Приват», що її пов’язують з олігар-
хом Ігорем Коломойським, наближеним 
до нинішньої української влади. Проти 

«безміру» вже готові виступити громад-
ські активісти. 
 Зростання ціни носить не ринко-
вий характер — тобто не пов’язане із 
зростанням попиту, — а пояснюється 
підвищенням майже втричі акцизу на зрід-
жений газ, який планує здійснити уряд. 
 Після того як президентом став Во-
лодимир Зеленський, це рішення актив-
но лобіює компанія «Укртатнафта», під-
контрольна Ігорю Коломойському. Ста-
ном на сьогоднішній день вже підготов-
лені зміни до акцизного законодавства, 
які, зокрема, наполегливо просуває де-
путат від «Слуги народу» Ольга Васи-
левська-Смаглюк. Та сама, яка внесла 
велику кількість правок до так звано-

го «антиколомойського» законопроєк-
ту про неможливість повернення При-
ватБанку його кошишньому власнику. 
Підвищення акцизу також публічно під-
тримував інший депутат, наближений до 
Коломойського, — голова парламентсь-
кого Комітету з питань паливно-енерге-
тичного комплексу Андрій Герус. 
 Сьогодні ринок зрідженого газу в 
Україні неухильно зростає: ще три роки 
тому співвідношення газ—бензин у їх су-
купному обсязі становило 20% до 80%, 
у даний час частка автогазу перевищила 
50%. Тобто за короткий час він відібрав 
у бензину 30% ринку. Всього ж торік, за 
підрахунками галузевих експертів, ук-
раїнський ринок автомобільного палива 

складав 10,8 млн тонн. Із них: дизпали-
во — 7 млн тонн, бензин — 1,8 млн тонн, 
а скраплений газ — трохи більше 2 млн 
тонн. За прогнозами, це співвідношення 
мало би зростати і надалі — скраплений 
газ міг потужно завойовувати ринок. 
Якби не бажання «Слуг народу» штуч-
но поміняти тенденцію. 
 Автомобілісти готові вийти на акцію 
протесту, щоб не допустити підвищен-
ня акцизу. «Ми категорично проти ак-
цизу, ми вже виступали та зупинили два 
роки тому таку ініціативу уряду», — за-
явив голова організації «АвтоЄвроСи-
ла» Олег Ярошевич, додавши, що це рі-
шення ухвалюють лише в інтересах олі-
гарха Ігоря Коломойського. Найбільше 
ж постраждають від нього малі підпри-
ємці та пересічні автомобілісти. «Це на-
самперед смертельно для аграріїв, смер-
тельно для людей, які займаються ма-
лим та середнім бізнесом, де вони своїм 
коштом заправляють автомобілі, вико-
нують якісь функції, які розвивають їх-
ній бізнес. Відповідно, я вважаю, що це 
злочинна змова, яка може призвести до 
підняття ціни», — констатував Яроше-
вич. ■

ЦІНИ І ПРОТЕКЦІЇ

Коломойський проти пропан-бутану
Стрімке подорожчання автогазу в Україні відбувається «на замовлення» 
провладного олігарха та його бізнес-групи

■
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НАШІ

На панщину 
— полуницю 
збирати
Чим українські заробітчани 
помічні для економік країн ЄС

Світлана СЕМИВОЛОС, студентка Київського 
університету імені Бориса Грінченка

 Поки США, Бразилія і Росія лідирують у сум-
них рейтингах щодо кількості заражених коро-
навірусом, країни, які більш-менш поквиталися з 
недугою, рятують свої економіки. Європа відкри-
ває кордони і дає зелене світло відновленню бізне-
су. Та, виявляється, для повторного запуску йому 
не вистачає українських рук. 
 Міністерство соціальної політики минулого 
року повідомило, що близько 3,2 мільйона ук-
раїнців працювали за кордоном на постійній ос-
нові. Водночас сезонні заробітчани збільшували 
це число до 7-9 мільйонів. 
 Але на початок запуску карантину в Європі ук-
раїнські мігранти розділилися на тих, хто готовий 
перечекати пандемію на чужині, і тих, хто хутко 
повертався з-за кордону. Переважно останні при-
їздили, бо закінчувався термін їхнього легально-
го перебування у відповідній державі. 
 22 квітня цього року, на 42-й день карантину, 
прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, 
що в Україні внаслідок карантину тільки офіцій-
но зареєстрованих безробітних — понад 400 тисяч, 
а з-за кордону повернулися приблизно 2 мільйони 
заробітчан. 
 Забезпечити роботою таку кількість людей у 
короткі терміни — неможливо. 
 Тепер закордонним підприємствам-роботодав-
цям не вистачає рук-трудівниць. Світова пандемія 
довела, що економіки деяких країн серйозно зале-
жать від трудових мігрантів. І хоча своїх безробіт-
них через карантин там теж стало більше — вони 
навряд чи повернуться до простої роботи. Аби аг-
рарне та промислове господарства рухалися впе-
ред — там користувалися робочою силою заробіт-
чан.
 ЗМІ квітнуть новинами, що в Європі потерпає 
сільське господарство — закордонні фермери по-
боюються, що врожаї залишаться гнити на полях. 
Згодом дефіцит рук відчують меблева галузь, під-
приємства автопрому, деревообробки та металооб-
робки. 
 Нині, коли карантин у країнах ЄС послабився,  
Австрія, Чехія і Польща запрошують робочі руки 
з України. Ще в середині квітня деякі держави 
були готові власним коштом оплачувати чартер-
ні рейси для спраглих до роботи українців. Тож, 
усупереч суворим заборонам усередині країн, со-
тні наших співгромадян таки прилетіли на сезон-
ні роботи.
 У ніч на 29 травня в Україні відкрили 66 пун-
ктів пропуску на кордонах із країнами ЄС і Мол-
довою. Це означає, що заробітчанам знову відкри-
тий шлях до іноземних працедавців. Як швидко 
українці зважаться знову масово виїхати — зале-
жить від епідемічної ситуації в Україні та за кор-
доном, а також від бажання держав увійти в попе-
редні ритми життя. ■

■

Пшемислав МАРКЕВИЧ
Przemyslaw Lis Markiewicz (зі стрінки у «Фейсбуцi»)

 Учора я розмістив пост про 
п’яних російських хлопців (из горо-
да русской славы — Николаева), що 
в понеділок увечері купували пиво 
та горілку. Раніше я писав про п’яну 
російськомовну молодь, що влашто-
вувала дебош у познанському трам-
ваї.
 Обидва дописи поєднує те, що 
мене шляк трафляє, коли поляки бе-
руть росіян за українців.
 Реакція деяких українців на мої 
дописи мене ошелешила. По-перше, 
тим, що вони почали мене перекону-
вати, що росіяни — то українці (тех-
нічно, адміністративно, громадянсь-
ко  абощо), по-друге, тим, що напу-
стилися на мене, що я сію розбрат 
в Україні, розколюю Україну, хочу 
війни в Україні і таке інше.
 Добродії та добродійки! Я «в Ук-
раїні» нічого не хочу. Я живу в Поль-
щі, жити в Україні наразі не маю на-
міру, я маю польське громадянство, 
обирати вам нікого не буду, до жод-
ної політичної діяльності не вдавати-
мусь. Якщо я щось хочу, то я можу 
хотіти ДЛЯ України, але про це — 
згодом.
 Усе, що я пишу про Україну, 
українців, українських громадян 
російської національності — то дум-
ка, погляди поляка. Польського гро-
мадянина. У моїх жилах не тече ані 
краплини української крові, ук-
раїнська мова — для мене інозем-
на, Україна — країна сусідня, ук-
раїнське мистецтво — зарубіжне. 
Усе, що я кажу та пишу, — погляди 
поляка і польська точка зору. Кому 
не цікаві мої роздуми — не читайте. 
Але не вселяйте мені, що я провад-
жу якусь діяльність в Україні, що я 
кремлівський агент тощо.
 Для мене — поляка — все росій-
ське — чуже, а Росія (iмперія зла) — 
одвічний ворог. Так само, як і Німеч-
чина та все німецьке, хоча до них я 
ставлюся спокійніше, бо важко тепер 
приписувати німцям імперіалізм чи 
брехливість стосовно історичних пи-
тань. Сучасна Німеччина та сучасна 
Росія — два протилежні світи.
 Я алергічно реагую на російську 
мову, вона мене дратує. Я не маю ба-
жання її слухати. Я дуже шкодую, 
що мої прагнення не справдяться. Я 
вчив російську від п’ятого класу по-
чаткової школи по четвертий курс 
вишу (12 років), опанував не гірше 
за українську, але жодної російської 
книги не прочитав, російського кіно 
не дивлюся, воно мене відштовхує. 
За 30 років моїх зв’язків iз «російсь-
ким» я зробив кілька винятків: хо-
див на вистави Чайковського та раз 
пішов у Львові на «Ревізора» Гого-
ля українською, бо хотілося піти до 
«Заньковецької», а нічого іншого не 
було. Російською розмовляю з тими 
іноземцями (вірмени, казахи, грузи-
ни), яким хочу допомогти, а іншою 
мовою не виходить. Так (у більшій 
чи меншій мірі) ставиться до Росії та 
росіян 85% поляків. Словом, я вис-
ловлюю свою польську думку і маю 
на це право.
 Якщо я пишу про росіян (росій-
ськомовних громадян України), то я 
знаю, що пишу, і не вмовляйте мене, 
що це українці.
 Я знаю росіян, знаю українців і 
знаю, чим є нація.
 На відміну від більшості з вас, 
я регулярно їздив до Росії від 1994 
року по 2013-й, бувало, що двічі 
на місяць. Був там скрізь, не був 
лише «на Дальнем Востоке» та Но-

восибірську. Москва, Петербург (у 
якому був iз 30 разів), Нижнiй Нов-
город, Самара, Ростов-на-Дону, Єка-
теринбург, Тула, Калуга, Орел, Ве-
ликий Новгород, Казань, Волгоград, 
Воронеж, Тольятті, Калiнiнград, 
Курськ, Бєлгород, Ставрополь — я 
там був. Інколи по кілька разів. То 
завдяки своїм поїздкам до Росії я пе-
ретворився з русофіла на лютого ру-
софоба. Росія — то просто інша краї-
на, ніж будь-яка європейська... Та-
кий евфемістичний підсумок можна 
зробити. А жителі Росії? Це люди, 
які не спроможні жити поза своїм 
суспільством. Росіяни (більшість) — 
люди шовіністичні, агресивні, вуль-
гарні.
 Складається враження, що ал-
коголізм та безмiр — елементи їх-
ньої національної культури. Там не-
має правил. Авантюри, крики, ма-
тюки — на кожному кроці. До кін-
ця життя не забуду одного п’яного, 
як хлющ, «чувака», якого привіз до 
готелю таксист, ледве виволік iз са-
лону, це була 16.00 у четвер у Рос-
тові-на-Дону. Пияк (якого підтриму-
вав водій) дістав прутня і просто вис-
цявся на парадні сходи, не заважало 
йому, що на дворі готелю було з 20 
осіб. Мене тільки раз пограбували за 
все моє життя. У Росії. Двічі мене по-
били — раз у Росії, раз — в Іспанії. 
Ставлення росіян до поляків — жах-
ливе, випливає з їхнього шовінізму. 
Я мав захоплюватися Путіним і вод-
ночас радіти, що Качинський заги-
нув в авіакатастрофі. У Росії я віч-
но відчував неспокій i загрозу, Росія 
так мене стомлювала, що я мріяв 
тільки, щоб сісти до літака і поки-
нути цей простір. Дотепер, коли по-
думаю про бандитизм та хабарниц-
тво поліції та інших службовців, то 
мені холод пробігає по спині. Я змі-
нив роботу та професію, аби туди ні-
коли вже не їздити.
 Ви ще мені скажете, що я не знаю 
росіян і не вмію їх відрізнити від ук-
раїнців?
 В Україні був безліч разів, не по-
рахую. Від Закарпаття по Донецьк, 
від Сумщини по Одесу. Я не відвідав 
лише кількох областей. Завжди мені 
в Україні було добре, я не відчував ні-
коли тривоги та загрози. І любив вер-
татися. І далі хочеться до вас їздити. 
Хоча не за Збруч, бо за Збручем панує 
та чигає на мене ворожий та бридкий 
мені «рускій мiр». Я в Україні маю 
друзів. Таких людей, завдяки яким 
я вивчив українську мову. Я обож-
нюю українське мистецтво, зокрема 
літературу, але теж музику та жи-
вопис. Я прочитав більшість творів 
Івана Франка, Івана Нечуя-Левиць-
кого, Марка Вовчка, Володимира 
Винниченка, Михайла Коцюбинсь-
кого, Ліни Костенко, Олеся Ульянен-
ка, Ніни Фіалко, Володимира Лиса, 
Сергія Жадана, Оксани Забужко, 
Юрія Винничука, Юрія Андрухови-
ча, Любка Дереша, Софії Андрухо-
вич. Коли я в Україні — я можу не 
виходити з театру. Коли вчився у 
Луцьку, то приїжджав на сесії. Хо-
див до театру щодня. Обожнюю хо-
дити до музеїв. Був у всіх пов’язаних 
iз Франком. Твори Франка перекла-
даю на польську мову. Вражає мене 
український фольклор. З українця-
ми мені приємно проводити час. Ук-
раїнці, здебільшого, люди спокійні, 
сумирні (для життя в Польщі — за-
смирні), терпеливі, добрі. Більшість 
українців — позитивно налаштовані 
до поляків, бо українці зазвичай по-
зитивно налаштовані до інших лю-
дей. В Україні мене ніхто не обікрав, 
не побив.

 Ви ще мені скажете, що я не знаю 
українців і не вмію їх відрізнити від 
росіян?
 Чого молоти, що російськомов-
ні громадяни України — то україн-
ці за національністю? Бо вони так 
кажуть? Я колись чув, як Вадим Ко-
лесніченко божився, що він — «ук-
раинец».
 Ви думаєте, що я не знаю, чим є 
нація?
 Нація — то не етнічна спільнота. 
Бо таких у Європі не існує. У Польщі 
лише 4% поляків — то люди, ДНК 
яких відповідає ДНК слов’ян iз часів 
полян. Уся решта — суміш. В Ук-
раїні — те саме. Нація сьогодні — то 
модерна нація. Нація — то спільнота 
людей, об’єднана навколо таких на-
ціональних елементів, як мова, тра-
диції, культура, історія, мистецтво. 
Із якого дива громадянин України, 
що не знає української мови, не пос-
луговується нею, може бути членом 
спільноти, об’єднаної українською 
мовою та літературою, якщо він ні-
коли не прочитав жодного твору ук-
раїнською мовою, не заспівав жодної 
пісні українською мовою? Чого ви з 
мене робите дурня? Ніде у світі не-
має російськомовних поляків, нім-
ців, шведів, португальців. Лише у 
вас мають бути російськомовні ук-
раїнці? Вони вважаються «украин-
цами», бо вони живуть у країні, що 
так зветься. Але це почуття прина-
лежності до простору, території (сло-
ва Путіна про Україну), а українець 
за національністю — то має бути лю-
дина, що відчуває приналежність до 
українства, тобто адаптивно-еволю-
ційної системи ознак і властивостей, 
які вирізняють українську людину, 
українську спільноту та українську 
культуру з-поміж інших аналогіч-
них об’єктів. Так я собі це все допет-
рав у своїй польській голові.
 Марно мене переконувати, що 
п’яні та смердючі цигарками та пе-
регаром молоді хлопці, які регочуть-
ся на слова «Николаев — город рус-
ской славы» — це українці. Бо коли 
я щось таке бачу та чую, то мені на 
спогад збігає Самара, парк над Вол-
гою і саме такі хлопці, що сидять на 
лавочках і хлепчуть пиво (розливне) з 
п’ятилітрових банок для мінеральної 
води. На кожній лавочці — те саме. 
П’яні, хамські, агресивні, галасливі. 
Плюють собі просто під ноги і сцять 
метр від лавочки. Я ніколи в Україні 
не бачив, аби в парку, на кожній лав-
ці, сиділи парубки і дудлили горілку. 
Я ніде в Україні не бачив, аби п’яні 
люди гуртом валялися по хідниках. 
Таке я тільки бачив у Росії та в Кра-
кові (коли англійці святкують). За 
показниками злочинності — Украї-
на одна з найбезпечніших країн у Єв-
ропі. Росія — навпаки. Росія пото-
пає в алкоголізмі та наркоманії. Ви-
мирає, бо це суспільство гниє. Це за-
гальновідомі факти. Такого в Україні 
немає. Були проведені дослідження. 
В Україні найвища злочинність на 
Донеччині та Одещині, там, де найви-
ща кількість людей розмовляє росій-
ською. І вважає себе етнічними росія-
нами. Найнижча злочинність — на 
Терпопільщині — 97% українсько-
мовних.
 Якісь ще аргументи?
 Ще мав написати, чого я бажаю 
Україні. Україні бажаю українізації 
та дерусифікації. Аби сформувалася 
українська нація від Сяну до Дону, 
спільнота людей, об’єднаних ук-
раїнською мовою та культурою. Аби 
українці почували себе в Україні як 
удома, а не в гостях у росіян. З «ук-
раинцами» такого не буде ніколи. ■

ВОНИ ПРО НАС

Не кажіть поляку, як він має 
ставитися до українців і росіян
Зворушливий пост поляка про Україну, який змушує замислитись

■

Фото з сайта kolomyia.today.❙
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У пітьмі «експериментальної медицини»
 Доки чиновницька братія «ізолюва-
лася» у своїх герметичних кабінетах, 
строчачи фальшиві звіти про повне фі-
нансування та всеохоплююче забезпечен-
ня всім необхідним лікарень та медично-
го персоналу, «всім забезпечені» медики 
стали головними жертвами пандемії з за-
хворюваністю до 20% як в Україні, так і 
в деяких країнах Європи. Не маючи про-
токолів лікування нового захворювання, 
лікарі змушені вишукувати на свій роз-
суд методи та засоби протидії коронавіру-
су: від банальних вітамінів до вже існую-
чих препаратів, які, за повідомленнями 
з медичних джерел та світових ЗМІ, по-
казали певну ефективність. Але і пацієн-
ти, і лікарі стали жертвами нефахової ін-
формації. Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я (ВООЗ) 26 травня поширила 
повідомлення, що гідроксихлорохін не-
безпечний: він може збільшувати ризик 
смерті пацієнтів, існують сумніви, чи він 
таки корисний у лікуванні коронавірус-
ної хвороби. Надії, що цей протималярій-
ний препарат можна з успіхом застосува-
ти у пацієнтів з COVID-19, з’явилися на 
початку пандемії у Західній Європі. Та-
кож прихильником використання цих 
ліків став американський президент До-
нальд Трамп, котрий заявляв, що вжи-
ває гідроксихлорохін з метою профілак-
тики. Натомість найновіші дослідження 
дали привід експертам ВООЗ заявити, що 
препарат може призводити до порушень 
роботи серця та інфарктів. Як iдеться у 
статті, яку опублікував науковий часопис 
«Ланцет», ризик летальності у пацієнтів, 
котрі приймали гідроксихлорохін, сягав 
18%, натомість у пацієнтів, котрі прий-
мали еквівалент гідроксихлорохіну, — 
16,5%, а у пацієнтів, котрі не приймали 
цих препаратів, ризик смерті зберігався 
на рівні 9%. В Україні збирається робо-
ча група, яка перегляне протокол ліку-
вання препаратом «Гідроксихлорохін» з 
урахуванням нових рекомендацій ВООЗ. 
Про це 31 травня в інтерв’ю «Радіо «Сво-
бода» заявив заступник міністра охорони 
здоров’я, головний санітарний лікар Вік-
тор Ляшко.

Напрямки пошуку препаратів
 Сотні лабораторій світу, які взялися за 
розробку вакцини, рухаються головним 
чином двома паралельними шляхами: по-
шук ворогів коронавірусу природного по-
ходження і пошук синтетичних (штучно 
створених) антагоністів. У перших при-
родними ворогами COVID-19 виступають 
рослинні препарати, передусім тютюнові, 
які можуть стати природною біофабрикою 
з виробництва антитіл, у тому числі й до 
нового коронавірусу. Основні надії фах-
івці пов’язують з австралійським тютю-
ном (Nicotiana benthamiana). Європей-
ський проєкт NEWCOTIANA об’єднав 
міжнародну команду вчених, їх зусилля 
координує Інститут молекулярної і клі-
тинної біології рослин з іспанського міс-
та Валенсія. Завдяки генним модифіка-
ціям учені навчилися отримувати з листя 
тютюну антитіла до вірусу Ебола. Цей ме-
ханізм, вважають фахівці, може лягти в 

основу майбутньої вакцини проти COVID-
19. На думку вірусолога центру Джона Ін-
неса, що бере участь у проєкті, у цього під-
ходу — безліч переваг (невисока вартість 
матеріалів, можливість швидко налагоди-
ти масове виробництво й обмеження ризи-
ків для дослідників). Завдяки генній мо-
дифікації австралійський тютюн починає 
виробляти білки, схожі на ті, які виробля-
ються в організмі людини у відповідь на 
атаку вірусу. Італійський професор Джо-
ванні Джуліані з Національного агентства 
нових технологій, енергетики та сталого 
розвитку (ENEA) нагадує, що сьогодні все 
більше компаній звертають увагу на цей 
механізм. Щоб прискорити боротьбу з епі-
демією, вчені надали карту геному росли-
ни всім компаніям, що працюють над вак-
циною проти коронавірусу.
 Дослідники, які роблять ставку на 
синтетичні носії, звернулися до вірусу 
грипу, що зазвичай використовується 
для розробки сезонної вакцини, і на його 
зовнішній частині розміщують білок но-
вого вірусу, аби змусити імунну систему 
людини реагувати. У випадку з COVID-19 
вирішили використовувати як носій біл-
ка цих збудників інші бактерії, які легко 
культивуються у пробірці та зміцнюють 
імунітет. 
 Європейські дослідники в Центрі ге-
номного регулювання в Барселоні впро-
довж багатьох років працюють над ре-
комбінантними (на базі синтетичних бак-
терій) вакцинами, які тепер, можливо, 
дозволять приборкати коронавірус. Ко-
манда вчених узяла участь у масштабно-
му європейському проєкті Mycosynvac, 
мета якого — розробити так звані смарт-
вакцини проти респіраторних інфекцій, 
на першому етапі для тварин, потім для 
людини. У фокусі їхньої уваги — міко-
плазми, клас бактерій, які вчені піддали 
генним модифікаціям. Як антиген вони 
пропонують задіяти білки нового коро-
навiрусу.

Що маємо на початок літа
 У США випробування перших розроб-
лених проти кронавірусу вакцин на добро-
вольцях розпочали ще 17 березня. Щеп-
лення робили фахівці з дослідницького 
центру Kaiser Permanente в Сіетлі. Саму 
вакцину розробляла компанія Moderna 
Therapeutics. Учені університету Квінс-
ленда розпочали подібні дослідження ще в 
лютому. Особливість цього американсько-
го препарату в тому, що він не містить мер-
твого або ослабленого вірусу, тому ймовір-
ність зараження зведена до нуля. Ця вак-
цина активізує імунну систему завдяки 
команді виробляти специфічні білки-ан-
титіла. Компанія-виробник заявила, що 
вакцина створена за допомогою добре пе-
ревіреного процесу: у препараті містить-
ся частина генетичного коду, скопійова-
ного з вірусу. Американська компанія не 
перевіряла свій винахід на тваринах, од-
разу досліджуючи його на людях.
 У Китаї ще станом на березень розроби-
ли вісім вакцин від коронавiрусу, які по-
казали ефективність на тваринах. Подіб-
ні випробування вакцин iз березня вели і 
в Європі, передусім у Німеччині. І остан-

німи днями з’явилася злива повідомлень 
про успішні результати зусиль учених.
 Президент США Дональд Трамп за-
жадав 29 травня якомога швидше схва-
лити застосування для лікування COVID-
19 нового американського препарату 
Remdesivir. Раніше з’являлися супереч-
ливі наукові публікації про ефективність 
цього засобу в боротьбі з коронавірусом, 
але перші клінічні випробування На-
ціональних інститутів охорони здоров’я 
США підтвердили, що він прискорює оду-
жання. Хоча прискорення на 31% не схо-
же на 100-процентну перемогу, це дуже 
важливе підтвердження ефективності під-
ходу і свідчення, що ліки можуть блокува-
ти цей вірус. Компанія Gilead розробляла 
препарат Remdesivir для лікування лихо-
манки Ебола та інших вірусних захворю-
вань. Згідно з даними про перші випро-
бування, більшість важких пацієнтів iз 
COVID-19, які обрали цей засіб, були ви-
писані за два тижні. Ефективність i без-
печність препарата ще не підтверджені.
 У Великій Британії Оксфордський уні-
верситет задіяв тисячі пацієнтів у дослі-
дженні ефективності різних комбінацій 
препаратів проти малярії і ВІЛ у боротьбі 
з коронавірусом. Схоже дослідження, але 
вже на міжнародному рівні, проводить 
Всесвітня організація охорони здоров’я. 
У Франції проходять випробування ком-
бінацій iз використанням відомих засобів 
від малярії та артриту, які, на думку де-
яких фахівців, сприяють одужанню.
 МОЗ Росії 30 травня схвалило перший 
у цій країні препарат проти коронавірусу. 
Як випливає з інформації в державному 
реєстрі лікарських засобів, препарат от-
римав назву «Авіфавір», міжнародне не-
патентоване хімічне найменування — 
«Фавіпіравір». Ліки розроблено спільно 
Російським фондом прямих інвестицій 
(РФПІ) і підприємством «ХімРар».
 В останні дні травня американські, 
британські та китайські розробники ра-
портували про близьке закінчення робіт 
над вакцинами, а вірусологи дали їм по-
передню оцінку.
 Зокрема, найбільш просунутими вия-
вились проєкти, над якими працювали:
 • американська «Модерна» в партнер-
стві з Національним інститутом здоров’я 
США,
 • Оксфордський університет, який 
працює з фармацевтичною компанією 
AstraZeneca,
 • китайська CanSino Biologics.

Перший етап — про безпечність 
 За інформацією «Голосу Америки», 
лабораторія Брендона Декоські у Канзась-
кому університеті вивчає імунну відповідь 
людини на вакцини та віруси. Розроблені 
ними підходи дозволяють пришвидши-
ти розробку вакцин i ліків, використову-
ючи як традиційні принципи, так i зовс-
ім нові. Новаторський спосіб застосовує 
компанія «Модерна», яка раніше повідо-
мила, що в учасників тестування її вакци-
ни (mRNA-1273) організм почав виробля-
ти антитіла до цього вірусу на такому ж 
або вищому рівні, ніж у людей, які оду-
жали від COVID-19. Хоча компанію «Мо-

дерна» часто критикують, що про свої 
досягнення вона повідомляє у власних 
пресрелізіх, а не в статтях фахових ме-
дичних журналів. Дослідники Інституту 
Дженнера Оксфордського університету, 
які раніше повідомили про обнадійливі 
результати та перехід до широкомасштаб-
ного тестування своєї вакцини, викорис-
товують аденовірус. Модифікують вірус 
таким чином, щоб він не викликав хворо-
бу, але мав протеїн від SARS-CoV-2, який 
спричиняє COVID-19. Тобто використо-
вують зовсім інший вірус iз компонен-
том, який спричиняє імунну відповідь. 
«І найважливіше, що це, сподіваюся, без-
печно», — пояснює колишній виконувач 
обов’язків головного лікаря США, декан 
Факультету охорони здоров’я Мериленд-
ського університету Борис Лушняк. 
 У Китаї теж завершили перший етап 
випробувань вакцини проти COVID-19. 
У статті, опублікованій 25 травня на 
сайті медичного журналу The Lancet, 
китайські вчені повідомляють, що піс-
ля закінчення 28 днів відкритих випро-
бувань за участю 108 здорових дорослих 
людей отримані «багатообіцяючі ре-
зультати». Остаточні підсумки будуть 
через півроку, а подальші дослідження 
мають на меті встановити ефективність 
імунної відповіді, що викликається 
вакциною. Утім, попереджають учені, 
до заяв компаній про успіхи тестуван-
ня треба ставитися обережно. Навіть лі-
дери у розробці вакцини наразі завер-
шили лише першу фазу тестування — 
на безпечність вакцини. «Ми зможе-
мо зробити висновки, коли отримуємо 
дані тестування у фазах 2 і 3, коли тес-
тується ефективність. Наскільки вона 
захищає? Чи послаблює захворювання 
чи повністю захищає від зараження?» 
— каже Декоські. Навіть дієва вакци-
на, пояснюють вірусологи, може мати 
різний ступінь ефективності. Сама по 
собі імунна відповідь організму на вак-
цину, пояснює Лушняк, ще не означає, 
що вакцина є дієвою.
 Але при цьому компанія-виробник 
AstraZeneca повідомляє про досягнення 
домовленості з міністерством охорони 
здоров’я США щодо інвестування понад 
мільярда доларів у розробку та вироб-
ництво вакцини Оксфордського універ-
ситету та про співпрацю з міжнародни-
ми організаціями та урядами для її роз-
повсюдження. Борис Лушняк пояснює, 
що це ризик, але уникнути його за цих 
обставин важко.
 Як підсумок, британська газета 
«Гардіан» виливає дзбан холодної води 
на голови тих, хто сподівається на від-
мінний і негайний результат уже за-
раз: «Понад 30 років минуло відтоді, 
як учені виявили ВІЛ, вірус, що викли-
кає СНІД, і в нас усе ще немає вакци-
ни. Вірус лихоманки денге ідентифіку-
вали в 1943 році, але першу вакцину за-
твердили лише минулоріч, і навіть тоді 
на тлі тривожності вона погіршувала 
перебіг інфекції у деяких людей. Най-
швидша вакцина, яка була коли-небудь 
розроблена, була проти паротиту: на її 
розробку знадобилося чотири роки». ■

Перші зразки вакцин випробовують на добровольцях.❙

COVID-19

У пошуках рятівної соломинки
Фармацевти різних країн розпочали випробування 
вакцини від коронавірусу

■

Ігор ВІТОВИЧ

Лабораторії усього світу ввійшли в перегони — якнайшвидше розробити нову вакцину. 
І потрібно ж не тільки знайти фармацевтичне рішення, а й налагодити швидке масове 
виробництво. У глобальній гонитві йдеться передусім про шляхетну мету — зберегти 
здоров’я та життя мільйонів (чи десятків мільйонів) мешканців планети. Але не бракує 
і меркантильних інтересів. Ось лише кілька думок з американської преси, які зібрало 
«Радіо «Свобода». «Неможливо знати, яка держава виграє цю гонку вакцин. На кону 
великі ставки. Окрім порятунку життів, iдеться також про владу, прибутки та національ-
ний престиж», — пише «Нью-Йорк Таймс». Видання «Гарвард Бізнес Рев’ю» акцентує на 
ролі «національного престижу»: «Для тих, хто вірить, що вакцина проти COVID-19 при-
пинить або значною мірою стримає цю пандемію, або хто сподівається, що нові препа-
рати будуть винайдені для боротьби з її наслідками, є багато причин для занепокоєння. 
Замість того щоб спільно працювати над розробкою та реалізацією глобальної стратегії, 
все більша кількість країн застосовує підхід «моя держава — перша» до розробки та 
розповсюдження потенційних вакцин чи інших фармацевтичних препаратів».
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«Трагедія 1708 р. зробила Батурин еталонною археологічною пам’яткою козацької 
доби, культурний шар якої за ступенем насиченості та інформативності не має 
рівних собі».

Володимир Коваленко, історик

УКРАЇНА МОЛОДА

Батурин об’єднав 
науковців усієї України
 Опікуватися долею 
пам’яток Батурина Во-
лодимир Коваленко 
(1954-2016) розпочав ще 
в середині 1970-х. Саме 
він очолив боротьбу ба-
туринських музейни-
ків і краєзнавців за збе-
реження території ре-
зиденції гетьмана Івана 
Мазепи на Гончарівці, 
яку планомірно знищу-
вали кар’єром цегляного 
заводу. І йому вдалося в 
1976-му зупинити роботу 
кар’єру! А потім і органі-
зувати дослідження Ба-
турина, які змінили долю 
міста. Головним резуль-
татом першого року до-
сліджень став план охо-
ронних зон заповідника, 
затверджений розпоряд-
женням Чернігівської 
обласної держадмініст-
рації № 161 від 6 березня 
1996 р.
 Вагомий вклад у роз-
виток археологічної 
справи в Батурині здій-
снив і Коваленко Олек-
сандр Борисович — кан-
дидат історичних наук, 
професор, директор нав-
чально-наукового Інсти-
туту історії, етнології та 
правознавства ім. О. М. 
Лазаревського. У червні 
1990-го за його ініціати-
вою була створена кафед-
ра історії та археології 
України, яку він очолю-
вав до 1992 р. Співробіт-
ники та випускники якої 
з 1995-го почали дослід-
жувати Батурин.
 Олександр Ковален-
ко з 2008-го очолив Бла-
годійний фонд «Чер-
нігівщина», який впро-
довж наступних двох 
років опікувався відрод-
женням пам’яток Націо-
нального заповідника 
«Гетьманська столиця». 
Він є автором обласних 
програм археологічних 
досліджень у Чернігівсь-
кій області, невід’ємною 
складовою яких завжди 
був Батурин, а також од-
ним із співавторів проєк-
ту відтворення Цитаделі 
Батуринської фортеці в 
2008 році. 
 Батуринська архео-
логічна експедиція — 
це викладачі та студен-
ти Навчально-науково-
го інституту історії, ет-

нології та правознавства 
ім. О. Лазаревського На-
ціонального університе-
ту «Чернігівський коле-
гіум» імені Т. Шевченка. 
У різні роки до експеди-
ції доєднувалися студен-
ти Брянського держав-
ного університету імені 
І. Петровського (1995—
1997 рр.), Сумського де-
ржавного педагогічно-
го університету імені 
А. Макаренка (2005—
2011 рр.), Ніжинського 
державного педагогічно-
го університету імені М. 
Гоголя (2007—2013 рр.), 
Глухівського національ-
ного педагогічного уні-
верситету імені О. Дов-
женка (з 2012 р.), спів-
робітники Інституту ар-
хеології НАН України. 

Експедиція стала 
міжнародною 
 Окремо варто згада-
ти, що від 2001 року, 
коли до дослідження 
Батурина долучилися 
канадські спеціалісти з 
археології, історії та ар-
хітектури середньовіч-
ної та модерної України 
на чолі з Зеноном Когу-
том та Володимиром Ме-
зенцевим, — експедиція 
стала міжнародною. 
 Уже 19 років ук-
раїнська діаспора спон-
сорує дослідження в Ба-
турині: Канадський Ін-
ститут Українських 
Студій (КІУС) Альберт-
ського університету в 
м. Едмонтон, Понтифі-
кальний Інститут Се-
редньовічних Студій То-
ронтського університе-
ту та Дослідний Інститут 
«Україніка» у м. Торон-
то. 2018 р. КІУС надав 
ґрант на історико-архео-
логічні дослідження Ба-
турина XVII-XVIII ст. з 
Вічного Фонду ім. Анни 
та Нікандера Буковсь-
ких. Колишній директор 

КІУС, провідний історик 
Гетьманщини проф. Зе-
нон Когут є засновником 
і академічним дорадни-
ком проєкту.
 Щедрими благодій-
никами вивчення ба-
туринської старовини 
є поетеса Володимира 
Василишин (літератур-
ні псевдоніми Міра Гар-
маш та Ї. Жак) та її чо-
ловік мистець Роман Ва-
силишин із Філадельфії. 
Володимира Василишин 
до кінця свого життя за-
лишалася меценатом 
цього проєкту. Пан Ро-
ман Василишин продов-
жує добродійну справу 
своєї родини.
 Учасниками Бату-
ринської експедиції 
були відомі на сьогодні 
українські вчені: Олек-

сандр Коваленко, Во-
лодимир Коваленко, 
Олександр Моця, Юрій 
Ситий, В’ячеслав Ско-
роход, Володимир Ме-
зенцев, Зенон Когут, 
Людмила Мироненко, 
Людмила Ясновська, 
Юрій Коваленко, Ігор 
Кондратьєв, Олександр 
Терещенко, Роман Лу-
ценко.
 На початку дослід-
жень в експедиції взяло 
участь 30 дослідників. 
А от у найбільший пік 
(2007—2009 рр.) їх чис-
ло коливалося від 120 до 
200 осіб.

23 наукові звіти 
 У перші роки дослід-
жень основні сили були 
зосереджені на території 
Цитаделі Батуринської 
фортеці. Археологи вста-
новили V будівельних 
періодів Батурина: ста-
родавній (від часу появи 
людини — до 1239 р.), ли-
товсько-польський (по-
чаток ХІV ст. — до 1648 
р.), козацький (1648—
1669 рр.), гетьманський 

(1669—1708 рр.), запус-
тіння (від 1708 р.).
 Роботи на Цитаделі 
викликали значний ре-
зонанс із незаперечним 
підтвердженням злочи-
ну московського війська 
1708 р. — останки жертв 
зі слідами насильницької 
смерті, потужний шар по-
пелу від знищеної вогнем 
забудови столиці засвід-
чили масштаби трагедії, 
уособленням якої стала 
обпалена «Батуринська 
Богоматір», ікона на ме-
талі кінця XVII ст., від-
найдена археологами на 
Цитаделі в 1995 р. на кіс-
тяку вбитої жінки. 
 «Трагедія 1708 р. зро-
била Батурин еталонною 
археологічною пам’яткою 
козацької доби, культур-
ний шар якої за ступенем 
насиченості та інформа-
тивності не має рівних 
собі», — констатував Во-
лодимир Коваленко 2006 
року.
 Право на проведення 
досліджень дає «Відкри-
тий лист», який видаєть-
ся Інститутом археоло-
гії НАН України на рік. 
Усі 25 років досліджень 
Батурина цей дозвіл от-
римував Юрій Ситий. 
За його безпосереднь-
ої участі було обстежено 
майже весь регіон Бату-
ринського Посейм’я, що 
тривалий час було суціль-
ною «білою плямою» на 
археологічній карті Ук-
раїни.
 Після завершення по-
льових археологічних до-
сліджень, які тривають у 
Батурині впродовж серп-
ня, проводяться необхід-
ні роботи з консервації 
відкритих об’єктів або 
відтворення ландшафту, 
що існував до початку 
розкопок. І починається 
кабінетна, наукова робо-
та тривалістю в декілька 
місяців — опрацьовуєть-
ся весь отриманий у ході 
польових досліджень ма-
теріал, здійснюється на-
писання наукового звіту 
про проведені роботи, за-
міри, описи та складан-
ня точних списків архео-
логічних знахідок. 

 

І лише після цього Від-
критий лист (до 31 груд-
ня поточного року) разом 
зі звітом про проведені 
археологічні досліджен-
ня передається до уста-
нови, яка його видала, а 
саме — до Інституту архе-
ології НАН України.
 За роки археологіч-
них розкопок у Бату-
рині до Національного 
заповідника «Гетьмансь-
ка столиця» було переда-
но двадцять три «Наукові 
звіти про археологічні до-
слідження» та тисячі без-
цінних індивідуальних 
археологічних знахідок і 
фрагментів кераміки, які 
розкривають історію міс-
та. 

Запрошення в 
археологічний тур
 Батуринська археоло-
гічна експедиція крок за 
кроком, упродовж двад-
цяти п’яти років, відкри-

ває нам історію Батури-
на. Ще чимало артефак-
тів досі в землі і саме вони 
«оживляють» історичні 
реалії, наближаючи нас 
до подій та особистостей 
величного і трагічного 
минулого Гетьманської 
столиці України — Бату-
рина. 
 У всьому світі люди 
витрачають великі 
гроші, щоб вирушити 
в археологічний тур і 
хоча б день побути ар-
хеологом. Ми ж пропо-
нуємо вам безкоштов-
но відвідати розкопки, 
поспілкуватися з до-
слідниками і на влас-
ні очі побачити збе-
режене минуле міста. 
Переконані, що роз-
ширений туристичний 
маршрут по гетьмансь-
кому Батурину значно 
урізноманітнить про-
граму пізнавального 
відпочинку. ■

ДО ДАТИ

Батуринського Посейм’я — слава і пам’ять
Чверть століття тому запрацювала археологічна 
експедиція, яка повернула історію резиденції гетьмана 
Івана Мазепи та засвідчила злочин Російської імперії 
1708 року

■

Розкопки на території Гончарівки — заміської резиденції гетьмана Івана Мазепи.❙

Археологічні дослідження гетьманського будинку на 
території Цитаделі Батуринської фортеці. 1997 рік.
Фото надане НІКЗ «Гетьманська столиця».

❙
❙
❙

Ще чимало артефактів досі в землі 
і саме вони «оживляють» історичні 
реалії, наближаючи нас до подій та 
особистостей величного і трагічного 
минулого Гетьманської столиці 
України — Батурина. 

Андрій БАТЮК,
завідувач відділу археології Національного заповідника «Гетьманська столиця»

Нині всі знають про історичний Батурин. 14 червня 1993 року було створено 
заповідник «Гетьманська столиця». Одне з головних питань, яке мало бути ви-
рішено, — встановлення та затвердження його охоронних зон. У серпні 1995-го 
в Батурині розпочала свою роботу археологічна експедиція Інституту археології 
НАН України й Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. 
Шевченка, яку очолив Володимир Коваленко.
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Влад, 19 років: 
 — До соціальних мереж я 
ставлюся позитивно, бо вони 
дають нам можливість спіл-
куватися з людьми, коли ми 
на відстані, це дуже зручно. В 
день я витрачаю 1,5-2 години 
на соціальні мережі. Вважаю, 
що вони цілком здатні замі-
нити живе спілкування, бо за-
раз можна не лише надсилати 
СМС-повідомлення та робити 
аудіодзвінки, а й спілкувати-
ся з людиною по відео. Це вод-
ночас і вражає, і лякає, бо тоді 
люди можуть просто не виходи-
ти з дому і перестати спілкува-
тися вживу взагалі, а це пога-
но. Я — за живе спілкування. 
Багато часу в соціальних мере-
жах проводять в основному під-
літки. Їм цікавіше подивитися 
якісь відео, посміятися з при-
колів, ніж вийти погуляти.
Тимофій, 15 років:
 — Я не вважаю, що соціальні 
мережі займають у моєму жит-
ті якусь важливу роль. Усе, що 
я роблю в них, — слідкую за но-
винами. На відміну від моїх од-
нолітків, які постійно «залипа-
ють» в екранах мобільників. У 
день на них я витрачаю макси-
мум годину. На мою думку, со-
ціальні мережі не можуть замі-
нити живе спілкування, оскіль-
ки вони не здатні дати відчути 
ті емоції, які отримуєш від ре-
ального спілкування. Люди ба-
гато часу сидять у соцмережах, 

бо це зручно. Таким чином мож-
на зекономити час.
Тетяна, 43 роки: 
 — Насамперед соціальні ме-
режі для мене — джерело ін-
формації. Це новини, політич-
ні та світські. Також соціальні 
мережі є мережею спілкуван-
ня між друзями, знайомими та 
просто однодумцями. Ще вони 
містять багато реклами, що ін-
коли допомагає економити час 
для здійснення покупок. Зага-
лом щодня я проводжу в них 
до трьох годин. Замінити живе 
спілкування це, звичайно, не 
може, бо ще ніколи віртуаль-
не не було кращим за реаль-
не. Люди, які проводять бага-

то часу в соцмережах, не мають 
чим зайнятися, тому витрача-
ють свій час на такі дрібниці.
Вікторія, 18 років: 
 — Перш за все соціальні ме-
режі відіграють для мене вели-
ку роль саме як засіб спілку-
вання, отримання та переда-
чі інформації. Також вони до-
помагають відволіктися після 
важкого дня та трохи розважи-
тися. Я витрачаю на це досить 
багато часу впродовж дня. 
 В мене був період, коли я пов-
ністю занурювалася в соц мережі 
і спілкувалася лише там. Потім 
зрозуміла, що мені не вистачає 
тих емоцій, що я відчуваю при 
реальному спілкуванні, контак-

ту зі співрозмовником. Багато 
людей почувають себе більш за-
хищеними в соціальних мере-
жах, тому проводять там бага-
то часу, хоча це не зовсім так. 
Люди поводять себе більш роз-
куто та вільно. Іншими словами, 
соціальні мережі — це укриття 
від проблем у реальному жит-
ті. На жаль, іноді така поведін-
ка може призвести до проблем 
у живому спілкуванні, станов-
ленні особистості в соціумі. Тож 
потрібно відчувати міру. 
Галина, 73 роки:
 — Для мене соціальні ме-
режі — це можливість дізнати-
ся більше новин та корисних по-
рад. Я маю змогу перебувати в 
них лише у вечірній час, тому 
мій максимум — це дві години. 
Не думаю, що можна замінити 
ними живе спілкування. Краще 
бачити перед собою людину, а не 
букви. Коли контактуєш із люди-
ною віч-на-віч, одразу розумієш, 
як реагувати на її слова, а як реа-

гувати на наклацані повідомлен-
ня, я не знаю. Думаю, люди по-
чали багато сидіти в соціальних 
мережах, бо за короткий час мо-
жуть отримати доступ до вели-
чезної кількості інформації.

* * *
 Отже, головними перевага-
ми соціальних мереж є швид-
кий доступ до інформації та 
спілкування. Дійсно, ці функ-
ції вони виконують на сто від-
сотків, але чи варто витрачати 
половину свого часу, просто си-
дячи в телефоні? Всі, хто прой-
шов опитування, зазначили, що 
живе спілкування є набагато 
кращим, ніж віртуальне. Спіл-
куючись у реальному житті, ми 
не тільки отримуємо позитивні 
емоції, а й здійснюємо обмін ін-
формацією, яку ми також чер-
паємо із соцмереж. Тож варто 
почати витрачати час, який ми 
відводимо на соціальні мережі, 
на реальні зустрічі, спілкуван-
ня та знайомства. ■

Катерина ТОВПИШКО, студентка Київського 
університету імені Бориса Грінченка

 Це замовчують, цього соромляться та 
бояться. Але на це варто звернути увагу. 
За статистикою ЮНІСЕФ, 67 відсотків 
українських школярів стикалися з проб-
лемою булінгу. З них 48 відсотків ніколи 
не розповідали про це. Кожен другий шко-
ляр, який зазнавав тиску, про це мовчить. 
Кожен п’ятий — вважає за норму.
 Булінг (або цькування) — це агресив-
на та образлива поведінка однієї людини 
чи групи людей щодо іншої людини, яка 
супроводжується фізичним або психоло-
гічним тиском. Зазвичай у школах існує 
так звана «шкільна ієрархія», в якій є 
«лідери» та «вигнанці». Саме «вигнанці» 
зіштовхуються з цькуванням та є жерт-
вами булінгу й насилля. Найчастіше над 
дітьми знущаються за те, що вони виг-
лядають, думають та говорять не так, як 
більшість. Також доволі часто з цькуван-
ням стикаються діти, з якими вдома по-
водяться як із жертвами. Такі діти не ма-
ють сміливості протистояти натискам. 
 Діти, які цькують інших, не ро-

зуміють, якої шкоди завдають своєю 
поведінкою. Вони вважають смішним 
знущатися зі слабших, особливо коли 
бачать схвалення з боку друзів. Дехто 
з дітей-агресорів вдається до цькуван-
ня через те, що сам постраждав від на-
силля, хтось — щоб бачити захоплення 
в очах оточення. 
 Булінг — є гостросоціальною пробле-
мою, адже не проходить безслідно для 
жертв, свідків і навіть для кривдників. 
Булінг — це не нормально, бути агресо-
ром — не круто. 
 Донедавна проблему булінгу замовчу-
вали та ігнорували. Її не помічали діти, 
батьки та педагоги. Лише в 2019 році 
до Закону України «Про освіту» додали 
пункт щодо протидії булінгу. Цей закон 
передбачає адміністративну відповідаль-
ність та покарання у вигляді штрафу або 
громадських робіт. Таке нововведення є 
дуже важливим. Тепер довести вину та 
покарати винних буде значно легше. Цей 
закон обмежить поширення жорстокості 
між школярами. 
 Пригадуючи свої шкільні роки, я ро-
зумію, що не раз ставала свідком цькуван-

ня. Тоді я вважала, що це лише жарти та 
не сприймала їх серйозно. Ніхто не пояс-
нював десятирічним школярам, що така 
поведінка може завдати шкоди. Батьки та 
вчителі не бачили або просто не хотіли ба-
чити, що відбувається. Інколи такі «жар-
ти» та «приколи» доводили до того, що 
діти просто переставали ходити в школу, 
аби уникнути булінгу. В такій ситуації не 
варто ігнорувати проблему. Якщо ти став 
свідком або жертвою цькування — скажи 
про це. Кривдники побоюються розголо-
су, й часто вже лише цього буває достат-
ньо, аби припинити знущання.
 Булінг — це не просто пустощі, це на-

силля. А будь-яке насилля залишає емо-
ційний слід та відбивається на психічно-
му здоров’ї дитини. Наслідки цькування 
можуть бути різні. Найчастіше — це за-
мкнутість людини та зневіра у соціумі. Ін-
коли булінг може спровокувати суїцидаль-
ні думки. Та й у кривдника в майбутньо-
му будуть проблеми: він не зможе будувати 
нормальні стосунки з людьми, а непокара-
не в дитинстві зло може стати першою схо-
динкою до проблем із законом у дорослому 
віці. Тому так важливо привернути увагу 
до проблем цькування та зупинити його. 
 Найкращий спосіб подолати булінг — 
не мовчати. ■

СТОП НАСИЛЛЯ!

Бути агресором — не круто
Булінг не минає безслідно ні для жертв, 
ні для кривдників

■

Булінг — це не пустощі, це насилля. 
Фото з сайта starkon.city.

❙
❙

ВІРТУАЛЬНИЙ СВІТ

Залипли в «павутинні»
Соціальні мережі: зручність, що викликає залежність

■

Фото з сайта dt.ua.❙

КОМЕНТАР З ПРИВОДУ

 Ганна Славська, психолог: 
 — Соцмережі змінили світ, і світ змінюється завдяки соцмережам — так ко-
ротко я можу прокоментувати цей феномен. Завдяки соціальним мережам можна 
знайти практично будь-яку людину в Україні чи за її межами, якщо через роки і від-
стані ви «загубилися» зі своїми друзями, родичами, однокласниками. Або ж якась 
людина вам потрібна, скажімо, по роботі. До мене, наприклад, так зверталися і па-
цієнти, і журналісти по коментарі. Об’єднуватися в спільноти, шукати спілкування у 
групах однодумців, з якими ви на «одній хвилі», — це теж чудово. Отримувати ре-
альні поради й вигоди — теж добре. Моя сусідка, наприклад, через соцмережі за 
кілька днів усіх кошенят роздала в хороші руки, хоча уявлення не мала, що з ними 
робити. Швидкий пошук людей та інформації — безсумнівний плюс соцмереж. 
Водночас згадайте, скільки тем, оприлюднених у соцмережах, набували розголосу й 
змушували чиновників реагувати. Тому соцмережі мають значний вплив на суспіль-
ство і здатні змінювати світ!
 Але соцмережі ніколи не замінять живе спілкування. Так, нині можна, сидячи на 
дивані і не бачивши людину кілька років, бути в курсі всіх її справ. Але ж ближчими 
ви при цьому не станете! Така «віртуальна дружба» дуже оманлива, ви лише три-
маєте людину в полі зору, традиційно вітаєте її з днем народження такими ж вірту-
альними листівками, а справжнього спілкування давно нема! Тобто можна мати со-
тні віртуальних друзів і бути самотнім! 
 Крім того, не варто забувати, соцмережі — це сучасні «викрадачі часу». Помі-
чали: зайшли на хвильку повідомлення переглянути, а вже кілька годин минуло, і 
стільки незроблених справ! Час перед монітором смартфона чи комп’ютера спли-
ває непомітно, тому спілкування в мережі варто дозувати. Якщо це година-дві — 
нормально, якщо більше, то не залишиться часу ні на спілкування з родиною піс-
ля роботи, ні на книжку, ні на перегляд хорошого фільму. А це вже — залежність. 
Та й, погодьтеся, в мережі багато інформаційного шлаку: хтось сфотографував кота, 
хтось спік пиріг, а комусь чоловік квіти подарував — і все це виставляється на по-
каз. Ви дійсно вважаєте за потрібне марнувати на це свій час? Отож! І не забувай-
те про гігієну спілкування: поважайте своїх співрозмовників по той бік екрана, але 
водночас пам’ятайте, що реакція на ваш допис, фото, коментар може бути зовсім не 
така, як очікуєте, — не варто з цього приводу засмучуватися. 

■

Крістіна ЧАГАРНА, студентка Інституту журналістики 
Київського університету імені Бориса Грінченка

Заходячи в публічні місця, пересуваючись у громадському транспорті та просто йдучи по вулиці, завж-
ди бачимо багато людей, погляд яких спрямований на екран мобільного телефону. Сьогодні мати 
смартфон, доступ до інтернету та сторінку в соціальних мережах — це настільки звична справа, що 
годі уявити, як може бути по-іншому. 
Багато людей уже звикли проводити час у соціальних мережах. Деякі роблять це для того, щоб прос-
то згаяти час, а є й такі, що постійно зависають у різних додатках. Тож я вирішила дізнатись, як 
ставляться українці до соціальних мереж, яку роль вони відіграють у житті конкретних людей, скільки 
часу в них проводять користувачі, чи здатні соціальні мережі замінити живе спілкування та чому люди 
проводять у них так багато часу?
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Щастя — бачити радість в 
очах учня
 ■ Ольго Миколаївно, чому 
обрали саме фах учителя?
 — Народилася в мальов-
ничому селі Жабинці, що на 
Тернопільщині. Кваліфіка-
цію вчителя української мови 
й літератури здобула в педа-
гогічному інституті Вінниці. 
  Я себе більше ніким і не 
уявляю, крім учителя. Це, 
мабуть, йде від душі, з ди-
тинства. Згадую давню іс-
торію, пов’язану з вибором 
моєї професії. Було то ще в 
першому класі: мій учитель 
задав написати кілька рядків 
великої літери «П». Я, прий-
шовши зі школи, допомага-
ла бабусі поратись по госпо-
дарству (мій обов’язок — пас-
ти корову), мама працювала в 
колгоспі, сапала буряки, тато 
теж приходив з роботи пізно, 
а ввечері я повинна була сіс-
ти за уроки. 
 Як на гріх, вимкнули 
світло, і мені доводилося пи-
сати при свічці. Писали на 
той час пером, яке вмокали 
у чорнило. Набравши в перо 
більше чорнила, ніж потріб-
но, я притиснула ручку біль-
ше, ніж потрібно, і постави-
ла кляксу. Що ж робити? Ще 
й мама може насварити за це. 
Я взяла гумку і давай витира-
ти: дотерла до дірки. А далі 
думала, як рятувати ситуа-
цію: підставила «промокаш-
ку» (тоді були такі спеціаль-
ні листочки для того, щоб не 
відбивалось написане на на-
ступній сторінці) і акуратно 
зверху по дірці навела літеру 
«П». 
 Здала вчителю зошит на 
перевірку і з острахом че-
кала результату. Наступно-
го дня вчитель, роздаючи зо-
шити, взяв двома пальцями 
(досі пам’ятаю) листочок і че-
рез витерту дірку подивився 
на мене... Весь клас реготав, 
а мені було так соромно, що я 
не знала куди подітись. Пере-
жила, але, мабуть, у ту хви-
лину зробила висновок, що, 
коли я буду вчителькою, ні-
коли не принижуватиму ді-
тей. Слово своє тримаю. 
 ■ Не секрет: працювати в 
школі сьогодні нелегко. Як 
зацікавити учнів вчитися і 
любити рідну мову? 
 — Я завжди кажу, що не-
легко працювати в школі тим, 
хто, на жаль, просто «відпра-
цьовує» час, а тим, хто лю-
бить дітей і свою справу, пра-
цювати не те що легко, а ве-
лике задоволення. Ви не уяв-

ляєте, яке це щастя — бачити 
радість в очах учня, якому 
вдалося впоратись із завдан-
ням чи дати вичерпну від-
повідь на запитання, або про-
вести паралелі з сучасністю, 
закцентувавши увагу на жит-
тєвих компетентностях. 
 Адже школа — для жит-
тя: саме тут формуються жит-
тєві цінності. Я щаслива, що 
виховую Людину в людині. 
Тому, надаючи шанс учневі, я 
вселяю віру в його сили і здіб-
ності: від того він щасливий.
 Звичайно, учні не всі одна-
кові: хтось хоче навчатися і 
пізнавати щось нове, а хтось, 
на жаль, інертно пливе за 
течією. Тому завдання вчите-
ля — працювати так, щоб за-
цікавити й такого учня, знай-
ти з ним спільну мову, загля-
нути йому в душу, перейня-
тися його проблемами, адже 
вчитель — це ще й психолог. 
Повірте, це спрацьовує. Вид-
но, не всім дітям вистачає 
уваги в родині, і, коли вони 
відчувають її з боку вчителя, 
реакція завжди позитивна.
 Я, наприклад, практи-
кую неформальне проведення 
уроків з української літерату-
ри в музеях, бібліотеках, те-
атрах (якщо вивчається дра-
матичний твір), нетрадицій-
ні уроки-зустрічі з сучасними 
письменниками, науковця-
ми. Мої учні розуміють, що 
на таких уроках матеріал за-
своюється краще, адже вони 
йдуть за новим цінним ма-
теріалом, який їм цікавий, 
подається нестандартно, тому 
й засвоюється краще, а оцін-
ка — це вже результат робо-
ти.
 ■ Як зацікавити вчити 
мову?
 — Що стосується ук-
раїнської мови, то тут є пев-
ні проблеми. Реалії жит-
тя, на жаль, такі, що в роди-
нах, в основному, розмовля-
ють російською. Навчання в 
освітньому закладі ведеться 
державною мовою, але дуже 
часто виникає проблема недо-
статнього словникового запа-
су дітей. Тому завданням но-
мер один для вчителя-філоло-
га є прищеплення любові до 
книжки — читання. 
 Як це зробити? Я залу-
чаю дітей до літературно-
мистецьких заходів, присвя-
чених ювілейним датам пись-
менників, до індивідуальних 
дослідницьких проєктів, пре-
зентацій, виступів на сцені, 
складання кросвордів за про-
читаними творами. Це окри-

лює учнів, вони вірять у свої 
сили і працюють, щоб бути 
кращими.
 Кажуть, що найбільше 
щастя для вчителя, коли його 
учні досягають більших ви-
сот, ніж він. Мені дуже при-
ємно, що серед моїх випуск-
ників є вчителі-філологи і на-
віть кандидати педагогічних 
наук.

Проблема професіоналізму
 ■ Проблема професіоналіз-
му вчителя — у чому вона?
 — Дякую за запитання. 
Правильно кажете: «Пробле-
ма професіоналізму» вчите-
ля. Вона справді є. Професіо-
налізм учителя, на відміну 
від професіоналізму фахівця 
будь-якої іншої галузі, не об-
межується досконалістю ово-
лодіння алгоритмом певної 
діяльності чи алгоритмом ви-
рішення типової проблеми, бо 
вони завжди різні, пов’язані 
з конкретним учнем, класом, 
школою і педагогом та його 
власним вибором. 
 На перший погляд, може 
скластись враження, що го-
ворити про свободу вибору в 
педагогічній освіті особли-
вої потреби немає, бо освіта 
— це не політика, і свій ос-
новний вибір учитель зробив, 
коли вступив до вишу, обрав-
ши певну спеціальність. Але, 
отримавши диплом про вищу 
освіту, молодий спеціаліст 
чи малодосвідчений учитель 
(2—3 роки роботи в школі) 
знову постає перед вибором: 
бути професіоналом чи не 
бути? Якщо вибір зроблено 
на користь професіоналізму, 
то виникає питання «як?»
 ■ Як?
 — Сьогодні не кожна шко-
ла може похвалитись стовід-
сотковим підбором учителів-
професіоналів. Незважаю-
чи на те, що питання під-
бору кадрів, їх підготовка, 
перепідготовка та підвищен-
ня кваліфікації постійно пе-
ребувають у полі зору вищих 
інстанцій, науковців та прак-
тиків, завжди існувала су-
перечність між зростаючими 
потребами сьогодення, сус-
пільства й недостатньою кіль-
кістю кваліфікованих фах-
івців чи рівнем їхнього про-
фесіоналізму. 
 У сучасних інформаційно-
комунікаційних умовах ця 
суперечність ще більше заго-
стрилася і стала нагальною. 
Тому, отримавши професій-
ну освіту, щоб стати справж-
нім учителем-фахівцем, не-

обхідно розвивати, вдоско-
налювати свою майстерність, 
підвищувати рівень кваліфі-
кації, продовжувати навча-
тись упродовж усього про-
фесійного життя, тобто ста-
вати професіоналом. Досвід-
чений педагог зауважить, що 
професіоналізм набувається 
з роками практичної діяль-
ності. Це дійсно так, але мож-
на працювати в школі десят-
ки років, а професіоналом так 
і не стати.
 ■ Ви працюєте над ди-
сертаційним дослідженням 
«Розвиток професіоналізму 
вчителя української мови і 
літератури в умовах нефор-
мальної освіти». Поясніть 
загалу значення словоспо-
лучення «неформальна осві-
та».
 — Досліджуючи цю 
тему, я з’ясувала, що фор-
мальна освіта — це освіта, 
яка здобувається відповід-
но до освітніх ліцензованих 
програм закладів післядип-
ломної освіти і передбачає 
досягнення здобувачами 
освіти заздалегідь визна-
чених результатів навчан-
ня. Вона розширює й до-
повнює знання з фаху, ме-
тодики викладання предме-
та, психології, які отримав 
учитель, здобуваючи вищу 
освіту. Форми формальної 
освіти: очна (курси підви-
щення кваліфікації, семі-
нари, творчі групи, тренін-
ги тощо), дистанційна (дис-
танційні курси, онлайнові 
конференції, вебінари), 
очно-дистанційна (поєд-
нання очної та дистанцій-
ної форм навчання — очно-
дистанційні курси).
 Неформальна освіта — 
це освіта, яка здобувається, 
як правило, за освітніми 
програмами та не передба-
чає присудження визнаних 
державою освітніх кваліфі-
кацій за рівнями освіти, 
але може завершуватися 
присвоєнням професійних 
та присудженням частко-
вих освітніх кваліфікацій. 
Вона допомагає швидко і 
вчасно отримати необхідні 
знання відповідно до пот-
реб тут і зараз. Форми не-
формальної освіти: очна 
(тренінги, майстер-класи, 
семінари, майстерні тощо), 
дистанційна (дистанційні 
курси, вебінари). Її можна 
здобути в неурядових уста-
новах, платформах дистан-
ційного навчання.

«Атлант розправив крила»
 ■ Чим особисто для вас 
є мова, література? Що ви 
читаєте?
 — Мова для мене, як і 
для кожного пересічно-
го українця, — душа мого 
народу. Для вчителя ук-
раїнської мови та літера-
тури — це проблема номер 
один: як прищепити любов 
до рідної мови учнівській 
молоді, яка в побуті і в ро-
дині здебільшого спілкуєть-
ся російською. Тому шукаю 
різні форми і методи роботи 
з дітьми на уроці і в поза-
шкільній діяльності, щоби 
звучало наше, рідне, ук-
раїнське слово. Часто роз-
починаю урок із вірша відо-
мого поета чи свого. 
 Буває, прочитаєш якусь 
книжку—і тиждень-два роз-
думуєш над її проблемати-
кою, співставляєш, прово-
диш паралелі й робиш свої 
висновки. Так, прочитавши 
трилогію Айн Ренд «Атлант 
розправив крила», я зроби-
ла для себе багато виснов-
ків щодо поглядів на жит-
тя і на саму себе. 
 ■ Вас вистачає на гро-
мадську роботу. Мабуть, не 
випадково обрали заступ-
ником голови правління 
київської «Просвіти»?. 
 — У київській «Просвіті» 
я вже близько 10 років, а з 
2016 року — заступник го-
лови правління. Мені подо-
бається займатися громад-
ською роботою, так я відчу-
ваю себе потрібною людям 
і суспільству, адже кожен 
має робити щось для інших 
і держави в цілому, бо з ма-
лого починається велике. 
Україна починається з кож-
ного з нас.
 ■ Чим займаєтеся на доз-
віллі? Маєте хобі? 
 — На дозвіллі — це зус-
трічі з друзями, приємні 
бесіди за чашкою запаш-
ної кави. Люблю театр, 
маю багато друзів серед 
артистів і  співаків, з яки-
ми приємно спілкуватися і 
поза сценою. Коли прихо-
дить натхнення — пишу і 
радію, що отримую схваль-
ні відгуки про свою твор-
чість.
 Спробувала мандрувати. 
Заняття це мені сподобало-
ся. Та хоч би де була, я з ве-
ликою радістю повертаюсь 
додому, у свою квартиру, 
де я просто живу і насолод-
жуюсь добром і красою. ■

Ольга Ходацька.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Ольга Ходацька: Головне для 
вчителя — ніколи 
не принижувати дітей
Педагог із понад 40 роками стажу вчить поважати учнів

■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Ольга Ходацька живе і працює в столиці. За плечима має понад сорок років педагогічного 
стажу. 25 років працювала у Київській спеціалізованій школі №187 з поглибленим вивченням 
української та англійської мов. Із них 17 років — заступником директора з науково-методич-
ної роботи. Вже 3-й рік працює методистом гімназії-інтернату №13 м. Києва й викладає рідну 
мову.
Ольгу Миколаївну завжди хвилювала проблема професіоналізму вчителя, тому й працює над 
дисертаційним дослідженням «Розвиток професіоналізму вчителя української мови і літера-
тури в умовах неформальної освіти» й навчається в аспірантурі Інституту педагогічної освіти 
та освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України. 
Займається і громадською роботою. Три роки тому Ольгу Ходацьку обрали заступником го-
лови Правління київської «Просвіти» імені Тараса Шевченка. Вона — лауреат міжнародної 
премії імені Володимира Винниченка.
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 Друга частина того цікаво-
го літературознавства не така 
пласка, але підступніша. Кри-
тика не промовляє до читаць-
кого народу — лишень до його 
меншої, медіаграмотної части-
ни. Втручатися у масову свідо-
мість — функція піару. А його 
ефективність вимірюється ли-
ше соціологічними опитуван-
нями (як-от на виборах) — цьо-
го ж стосовно окремих творів чи 
письменників ніхто не робить, 
тож і стверджувати тут щось 
безпідставно. Хіба що обереж-
но припускати.
 На початках письменниць-
кої кар’єри Марії Матіос пре-
са ретельно супроводжувала 
її. «Нація» і «Солодка Даруся» 
надто одрізнялися від тогочас-
ного текстового масиву, аби їх 
ігнорувати. У «Голосі Украї-
ни» 2002 року писалося: «Це 
— удар і виклик. Викрик душі, 
скараної політичними буфона-
дами, абсурдом сьогоднішнього 
і примарою завтрашнього дня... 
Створене «заготівельниками» 
суспільство маргіналів стало 
тотально обдуреним суспіль-
ством. І найбільша трагедія ук-
раїнця в тому, що він дозволив 
і дозволяє й далі обдурювати 
себе... Спроба батога — ось чим 
є «Нація» Матіос». Тоді ж га-
зета «Українське слово» фіксу-
вала: «Там є моральні кодекси, 
закодовані у певні етнографіч-
ні сюжети. Є любовні пригоди, 
пристрасті, є філософія — уся 
наша репресована свідомість». 
У щоденці «Україна молода» 
за 2004 рік знаходимо таке: «В 
українській літературі ХХІ 
століття з’явився перший ше-
девр — «Солодка Даруся» Марії 
Матіос... Кращого роману за ос-
танні років 20 в українській лі-
тературі не було».
 Цілком припустити, що 
такі оцінки, опубліковані у ви-
сокотиражних виданнях, таки 
впливали на «всенародну лю-
бов», навіть не будучи піар-інс-
трументами. Заперечувати це 
— означає переводити крити-
ку в категорію абсурду, влас-
не,  відмовляти їй в існуванні. 
А тоді випливає самовбивче пи-
тання: навіщо ж узагалі писати 
критичні книжки, як це робить 
пані Харчук?
 Чомусь Роксана Харчук «не 
любить» Марію Матіос, буває. 
Мовляв, та «пише солодко й ба-
гатослівно». Але ж це не привід 
заразом дезавуювати і всю кри-
тику як таку — та ще й в уні-
верситетському посібнику. Та й 
гастрономічно-неперевірювані 
оцінки — це не те, чого варто 
вчити студентів. Либонь, саме 
з таких учнів, дресированих, 
як сороки, хапати все поверхо-
во-блискуче, виростають «кри-
тикеси» на кшталт Т. Трофи-
менко, котра, позичивши очі в 
Сірка (тобто в Адорно), інкримі-
нувала прозі Матіос кітч, тобто 
«вигадування почуттів, яких 
нема» (Буквоїд, 22.01.2009). 
Авжеж, Адорно. Колись козир-
на карта, але давно бита — як це 
відбувалося, добре описала Та-

мара Гундорова у книжці «Кітч 
і література» (К.: Факт, 2008).
 Взагалі-то реагувати на 
«трофименківську» критику 
негігієнічно. Тож завершимо 
посиланням на професіонала, 
американського перекладача-
літературознавця Михайла М. 
Найдана, котрий кваліфікує 
«Солодку Дарусю» як «постко-
лоніальний шедевр», що «виво-
дить прикрі для українського 
читацтва проблеми у світ ху-
дожнього слова» (Від Гоголя до 
Андруховича. — Л.: Піраміда, 
2017). Інакше кажучи, вмон-
товує згаданий роман в історію 
сучасного українського пись-
менства нарівні з «Польовими 
дослідженнями» Оксани За-
бужко. 
 Звісно, маркувати біле чор-
ним і навпаки — справа ризико-
вана, можуть схопити на гаря-
чому. На те у піар-арсеналі є ще 
один інструмент — тотальне за-
мовчування. Як-от із новим ро-
маном Марії Матіос «Букова 
земля» (К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА). Твором, що є не лише 
літературним вибухом 2019-го, 
а й останнім системним елемен-
том, що нарешті склав українсь-
кий пазл формату «Війна і мир» 
(разом із романом Владислава 
Івченка «Ноги», так само сис-
темоутворюючим і так само за-
мовчуваним).
 Ідеться, звісно, не так про 
російського класика Толстого, 
як про рівень явленого ним ро-
зуміння механізмів масової сві-
домості щодо метаморфоз ко-
лективної історичної пам’яти. 
І йдеться геть не про обсяг — 
Тарас Прохасько своїми стосо-
рокасторінковими «НепрОсти-
ми» підійшов до проблеми так 
само близько, як і автор чоти-
ритомника, — лише з іншого, 
символічного боку. Та, направ-
ду, так проблему тяглости родо-
вої пам’яти можна хіба означи-
ти — спробувати її розв’язати 
без панорамної оптики ніяк. 
А для створення панорамного 
ефекту потрібні сторінки, бага-
то сторінок. І нема на те ради: 
Оксані Забужко знадобилося 
понад вісімсот сторінок у «Му-
зеї покинутих секретів», Марії 
Матіос — понад дев’ятсот у «Бу-
ковій землі».
 Осяжність цих томів була би 
додатковим стимулом для кри-
тиків справді читаючих країн: 
швидше прочитати-написати, ви-
передити конкурентів в оцінці но-
винки відомого автора. В Україні 
— точно навпаки. Критикам пла-
тять мізер, медії зорієнтовані не 
на аналітику, а на поверхові ог-
ляди-серфінги, тож виникає еко-
номічна спонука переглянути чо-
тири-п’ять книжок замість однієї 
«Букової землі» й одержати біль-
ший гонорар.
 Звісно, таке можна тракту-
вати не за вину, а за біду віт-
чизняних рецензентів. Та коли 
вони переносять свою безволь-
ність на формування номінацій-
них списків престижних премій 
Бі-Бі-Сі та ЛітАкценту, ігнору-
ючи непрочитані ними подієві 

книжки, — це вже літкритич-
ний злочин. Дивлячись на час-
тину цих «експертів», а надто 
на ідеологів імпрез, не так важ-
ко збагнути механізми особис-
тих зацікавлень, що штовхають 
на слизьке. Здебільшого схема 
проста, апробована на багатьох 
виборах у мажоритарних окру-
гах: договорняк. Та нехай, істо-
рико-літературний Бог їм суд-
дя. Замовчувань він не вибачає. 
Ігри з пам’яттю — то виклик 
Святому Письму, ні?
 Один із персонажів «Букової 
землі» означує свій ситуатив-
но неадекватний стан так: «Ви-
кинуло мене з пам’яті». Влас-
не, про це і книжка: що коїться 
з людиною, котра через обрив 
пам’яті западає в мороки не-
розуміння, а відтак і розпачу. І 
на що перетворюється суспіль-
ство, де панівною технологією 
є замовчування. Відтак — сага 
про «край чудес і беззаконня».
 Отже, «що трапляється з 
тими, хто лінується думати, 
згадувати і знати». Аби це 
збагнути, потрібен віддалений 
погляд, до котрого потрапля-
ють декілька поколінь-фаз цьо-
го процесу звиродніння. Метою 
письменника, що береться за 
таку мало кому посильну спра-
ву, є вирозуміння сучасника в 
теперішньому часі. Як це, при-
міром, явлено у романі-трип-
тиху «Три листки за вікном» 
Валерія Шевчука, котрий ка-
зав про свій метод: «Що таке 
мої історичні твори? Вони зов-
сім не несуть у собі елемента 
просвітницького... історичний 
твір потрібен для того, щоб 
відсторонитися, кажучи плуж-
никівськими словами, од «му-
зею дрібниць», і говорити про 
нинішній день мовою алегорій» 
(інтерв’ю у книжці: Людмила 
Тарнашинська. Закон пірамі-
ди. — К.: Пульсари, 2001). На 
цьому тлі дивно виглядають на-
полегливі спроби кандидатки 
філології Н. Герасименко уту-
лити романи Матіос до просвіт-
ницької резервації «історич-
ної прози» (як це вона робить 
у своїй останній книжці «Сло-
вами очевидців: література від 
Євромайдану до війни». — Тер-
нопіль: Джура, 2019).
 Тож хоч «Букова земля» 
й увібрала в себе події за по-
над два століття, її об’єкт не іс-
торія, а пам’ять. Хронологія 
подій — лише каркас, на який 
накладено історію повсякден-
ня. Причому історія повсяк-
дення тут не лише в побутово-
му сенсі, а й у політичному. Аж 
так, що можна сказати: це ро-
ман про політику як спосіб жит-
тя; про достойників і негідни-
ків, що добре вміють лише одне 
— розкидати і збирати каміння 
спільного дому, держави. Тут 
— увесь спектр кулуарної полі-
тики: компромісні перемови-
ни, підкуп, провокації, зрада, 
шантаж, шпіонаж, блеф, дезін-
формація etc. Робота розуму, як 
доброго, так і злого. Роман — 
як така собі ода фаховості. «Не 
приведи, Боже, на панську голо-
ву опришка, а в парламент — 
неграмотного козака-гайдама-
ку», — зітхає австро-угорський 

депутат. І як із ним не погоди-
тися нам, теперішнім, що за не-
залежні часи досхочу наїлися 
«нових облич», рекрутованих 
за лєнінською формулою кухар-
ки?
 Оживити такі історії, пере-
творити їх на літературу здат-
ний лише той, хто побував у 
процесі. В українській політи-
ці працювало чимало письмен-
ників, але користі для літера-
тури від тих відряджень було, 
здається, тільки у двох випад-
ках: Марія Матіос та Юрій Щер-
бак. Обоє явили себе у повному 
регістрі, коли вийшли у від-
ставку. І то є вельми позитивна 
характеристика: значить, під 
час виконання держслужбових 
функцій переймалися ними ви-
черпно, тобто професійно. Так, 
вони писали й під час своєї полі-
тичної каденції, але ті тексти 
були радше своєрідними «що-
денниками», без претензій на 
високу літературу.
 Цікаво спостерігати, на 
яких дрібницях минулого зу-
пиняється романне око Марії 
Матіос, добре треноване близь-
ким спогляданням непублічних 
механізмів. Наприклад, геть не 
обов’язковий, на перший позір, 
епізод в епічній картині — одна 
із багатьох скарг, що надходи-
ли депутатові Чернівецького 
сейму: «Історія про причину 
убивства халупником Масіке-
вичем своєї дружини, на думку 
Василька, мала не тільки по-
бутовий характер. Але що він 
може вдіяти. Лишень запропо-
нувати у крайовий сейм закон 
про тотальну перевірку і облік 
у краї усіх осіб, що пережили 
лютий голод». Так, це про пост-
травматичний синдром, масово 
злободенний, на жаль, у сьогод-
нішній Україні.
 Не минають селекційної ува-
ги авторки й інші тодішні про-
блеми, котрі аж сьогодні пос-
тали на весь зріст. Приміром, 
організація буковинськими 
олігархами добровольчих ба-
тальйонів, їхнє застосування й 
подальша доля у перебігу Пер-
шої світової війни. Романіст-
ка пильно приглядається до 
виникнення у здоровому сере-
довищі колективних гніздовищ 
занепаду волі, безсилля, нена-
висті та мстивості у міжвоєн-
ному часі — лише тепер цей 
соціальний феномен, ресенти-
мент, досліджено й локалізова-
но джерело, з якого пандемічна 
отрута розповзається світом: 
Росія (див.: Сібе Шаап. Мсти-
ва отрута: Ріст невдоволення. 
— К.: Видавництво Жупансь-
кого, 2015). Крізь оптику «Бу-
кової землі» добре видно, як це 
працює-руйнує; як ніби нізвід-
ки виростає «величезна армія 
місцевих сексотів різного каліб-
ру й мотивацій».
 У вставній притчі (на самому 
початку, одразу після трилер-
ного зачину, якому позаздрить 
і кінематограф) Господь пов-
чає янголів-архівістів: «Ця ро-
бота — нагадування про мину-
ле — неперервна. Коли ми нею 
нехтуємо — живі розв’язують 
війни». Та коли війна таки ста-
лася, перепинити поширення 

зла здатна лише смерть. Зго-
дом цей Божий натяк відлу-
нить у слові бійця УПА, котрий 
воює проти більшовиків аж до 
1951 року: «України жалістю 
не здобудеш... Тільки любов’ю до 
неї, лютою ненавистю до воро-
га і справедливою карою». І на 
це Всевишній також надав ко-
ментар: «Будь-яка смерть — це 
виховання живих».
 У тій значущій припочат-
ковій новелі Бог ставить пе-
ред підлеглими (чи перед авто-
ркою?) деміургічне завдання 
— з’ясувати, «чим увійшла в іс-
торію людства родина Берегів-
чуків із села Черемошне?». Саме 
так — в історію людства. Бо — 
«Боже, такий світ великий, та-
кий великий, а нема де людині ді-
тися від того москаля!».
 На Буковині чинили зло 
всі окупанти, навіть австрійці, 
за яких край перебував ніби в 
політичному раю. У порівнян-
ні, звісно, з режимами пізні-
ших зайд, румунів та німців. Та 
коли з’явилися «визволителі» 
— від брусилівських козаків по-
чинаючи — будь-яке порівнян-
ня втратило сенс, буковинський 
щодень перетворився на «безко-
нечний колообіг благання». Зре-
штою, по зіткненні з Москвою 
добряче «відчули різницю» на 
собі й колишні сюзерени Буко-
вини. Авжеж, «російська полі-
тична небезпека — не вибірко-
ва. Вона для всіх народів, хто 
опинився у полі її зору».
 «Букова земля» — трагічна 
сага, невблаганно жорстока, як 
у Софокла. Український фатум 
— сусідування з ексклюзивною 
соціопсихічною потворою, об-
разу якої не відшукати навіть у 
похмурих давньогрецьких мі-
фах. Війна у такій локації пов-
сякчасна і всепроникна, бо ек-
зистенційна. Після 2009 року, 
коли з’явилися «Чорний ворон» 
Василя Шкляра та «Музей по-
кинутих секретів» Оксани За-
бужко, українська література 
нарешті ступила новий крок у 
мало не сізіфовому чині віднов-
лення національної пам’яті.
 Що ж до кривотлумачень і 
замовчування творчості Матіос 
— що ж, то «бездумність... не-
розвиненого розуму... коли мало 
хто й знати хоче про вкорочені 
долі людей, які би жили й жили, 
коли б не армія вороніних». ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Екзистенційна війна:
свідчення Букової землі

■Костянтин РОДИК

Якось літературознавиця Роксана Харчук написала дивоглядне: 
«Критика називає М. Матіос найплодовитішою і найпрацездатні-
шою українською письменницею... Любов до письменниці є все-
народною без особливого втручання критики» (Сучасна українська 
проза: Постмодерний період. — К.: Академія, 2008). Перша час-
тина сентенції просто неадекватна — побіжного позирку на книж-
кові полиці досить, аби збагнути, що ці титули належать іншим 
сучасним літераторам. «Критики» ж, котрі цього не завважують, 
профне придатні. Навіщо ж транслювати нісенитницю у книжці, ад-
ресованій студентам?
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Ірина ЮЗИК
Львів

Унікальний спеціалізований науково-рес-
тавраційний інститут з величезним архівом, 
профільною бібліотекою та великими при-
міщеннями у самісінькому центрі міста Льво-
ва, — це «Укрзахідпроектреставрація». Розта-
шований у самому туристичному середмісті в 
оборонному мурі комплексу Бернардинського 
монастиря, за адресою: площа Соборна, 3а. 
Інститут — державний. І приміщення були у 
державній власності — колись. Тепер вони 
у комунальній власності Львівської міської 
ради, яка нарахувала інституту колосаль-
ні борги за оренду (за ринковою ціною) і за 
несплату боргів розпочала процедуру банк-
рутства установи. Формально інститут під-
порядковується Мінрегіону, яке тепер уже 
— Міністерство розвитку територій і громад. 
Але там байдужі до потреб трьох десятків на-
уковців, і не лише.

Не локальне питання
 «Наш інститут треба розгляда-
ти як стратегічний об’єкт, — комен-
тує Оксана Бойко, головна спеціаліс-
тка відділу реставрації, кандидат-
ка архітектури. — Він має ще, на 
щастя, не втрачений колектив науковців-
реставраторів, надбання у вигляді інтелек-
туальної праці, яка зберігається в архіві, а це 
дослідження багатьох пам’яток, це проєк-
ти на багато пам’яток — часом втілені, ча-
сом, на жаль, ні. Це підібрана бібліотека, 
де можна знайти специфічні книжки, які 
стосуються реставрації. І це приміщення. 
Воно нерозривне від цього архіву та колек-
тиву науковців. У свій час було два таких 
реставраційних інститути: один у Києві 
і наш, який займався західним регіоном. 
Пам’яток у західному регіоні є багато. А у 
Львові є найбільше з усіх міст. І тому таким 
дивним та нелогічним виглядає цей про-
цес, коли держава не може втримати уні-
кальний інститут».
 «Ми виконували роботи в таких 
пам’ятках архітектури Львівщини, як цер-
ква Святого Юра у місті Дрогобичі та цер-
ква Святого Духа у селі Потеличі, — наво-
дить приклади головна спеціалістка відді-
лу реставрації Оксана Садова. — Зрештою, 
займалися всією дерев’яною архітектурою 
України, бо саме в нас був і ще є відповід-
ний підрозділ. Багато працював інститут у 
Криму — у «Херсонесі Таврійському» та в 
Бахчисарайському заповіднику. Викону-
вали роботи на Рівненщині — для Межи-
ріцького чоловічого монастиря та заповід-
ника «Козацькі могили» в селі Пляшева». 
 Керівниця архітектурно-реставрацій-
ної майстерні Лідія Горницька каже: «Пи-
тання існувати чи не існувати інституту 
«Укрзахідпроектреставрація» — воно не є 
локальне, тільки для нас — окремих пра-
цівників та львів’ян. Питання є загально-
національне. 
 Кожна нація з чогось складається. Ок-
рім мови та інших складників, це також є 
наша культурна спадщина, — продовжує 
науковиця. — Якщо говорити загалом, то 
в нашій державі відбувається занепад рес-
тавраційної галузі, хоча Україна є підпи-
сантом усіх конвенцій та ратифікованих 
договорів, що стосуються культурної спад-
щини. І зобов’язана виконувати в тому чис-
лі розділ, який говорить про наукові проєк-
тні установи, які здійснюють усю поперед-
ню підготовку на об’єктах культурної спад-
щини.
 Реставрація дуже подібна до здоров’я, 
тільки це здоров’я старих об’єктів, які є в 
більшій чи меншій мірі зруйновані. І тому 
діагностику та ведення об’єкта мають про-
водити фахові структури. На жаль, рес-
тавраційна робота в Україні — в лежачому 
стані». 

До чого тут міністерство?
 «Завжди проєктні інститути належали 
до Мінрегіону, тепер це Міністерство роз-

витку громад та територій України, — про-
довжує Лідія Горницька. — Проте впро-
довж останніх 10 років наше міністерство 
покинуло напризволяще такі свої інститу-
ти, фактично ними не займається. Части-
на обов’язків перейшла на Мінкультури, 
зокрема погодження. Упродовж останніх 
кількох років ми неодноразово зверталися 
в профільне міністерство щодо проблем із 
нашим приміщенням, зокрема і щодо того, 
що майно державне (тобто наше приміщен-
ня) перейшло у майно міста і яким чином 
це відбулося. Проте ніякої підтримки ми не 
отримали».
 Остап Василина, архітектор рес-
тавратор, голова профспілки інституту 
стверджує: «Інститут кинули на самовижи-
вання. Десять років ми маємо з нашим за-
сновником Мінрегіоном мінімальні стосун-
ки — лише звітуємо перед ним. Якось при-
їжджали робити аудит. Потім написали: 
аудит не відбувся, керівник не надав усіх 
документів. З 2016 року ми маємо не керів-
ника, а тимчасово виконуючого обов’язки. 
Порятунком та й справами інституту він не 
сильно переймається. Працівники не отри-
мують чи майже не отримують зарплатні. 
Я за минулий рік не отримав ні копійки. 
Інші мої колеги — по 5 тис. грн. Звісно, ми 
звертаємося зі своєю проблемою і в мініс-
терство, і в облдержадміністрацію — при-
ходять відписки.
 Замовлень на роботу останнім часом ін-
ститут фактично не отримує. Та й працюва-
ти безкоштовно через інститут реставрато-
ри не хочуть, що логічно». 

Ціна знищення — приміщення
 Площа приміщень інституту — біль-
ше 1200 квадратних метрів у самісінько-
му центрі Львова, у комплексі споруд Бер-
нардинського монастиря. Львівська місь-
ка рада виставила інституту непосильну 
оренду, відтак наскладалися борги за бага-
то років. Разом — більше 7 млн грн.
 «Приміщення у нас чудові... Те, що 
вони збереглися в автентичному стані, то 
наша заслуга. Була б тут якась бізнесова 
структура — був би перебудований ресто-
ран чи готель. Львівська міська рада про-
понувала нам перейти у їхнє підпорядку-
вання, стати львівським комунальним під-
приємством. Колектив відмовився, зазна-
чивши, що регіональний інститут навряд 
чи може бути науковим осередком, якщо 
стане банальним ЛКП. Не взявши нас та-
ким чином, вони вирішили дотиснути нас 
орендою, — пояснює голова профспілки. 

— Подали в господарський суд із вимогою 
оголосити нас банкрутом. Шансів виграти 
суд, гадаю, не багато. Хіба в судовий процес 
втрутяться більш вагомі сторони, напри-
клад, облдержадміністрація та міністерс-
тво. Але ж ті мовчать. Розумієте, це за од-
ним разом можна захопити і приміщення, 
й архів. І, як казав заступник мера Льво-
ва Андрій Москаленко, взяти одразу і ек-
спертів із реставрації. Ми не експерти, ми 
реставратори. Але я сумніваюся, що навіть 
якщо інститут перейде в комунальну влас-
ність, якщо їм це вдасться провернути, що 
ці спеціалісти залишаться».
 Цінне приміщення державного інсти-
туту колись було у державній власності, що 
цілком логічно та закономірно. Але ось уже 
10 років, як воно – комунальне майно. Як 
це сталося? Ця схема явно тягне на кримі-
нал, який правоохоронні органи вперто не 
бачать.
 Кандидатка економічних та технічних 
наук, учасниця правозахисного руху «На-
родна Дія Львів» Олеся Дацко допомагає 
науковцям відстояти свою позицію у суді. 
Вона розповідає: «Приміщення інститу-
ту належало Бернардинському комплек-
су, який входив до Державного історико-

архітектурного заповідника у м. Львові. 
Цей заповідник було створено у 1975 році.
Саме він, цей заповідник, внесений у спи-
сок спадщини ЮНЕСКО. 27 об’єктів і Бер-
нардинський комплекс із келіями — це і є 
те, що становило саму сутність заповідни-
ка. І ось інститут розташовувався у при-
міщеннях заповідника, і це було логічно. 
 У 1991 році ліквідували дирекцію за-
повідника і заповідник залишився без орга-
ну управління. І тоді ці приміщення почали 
розкрадати. З невідомих підстав у 2010-му 
виконком Львівської міської ради ухвалив 
рішення про реєстрацію права власності на 
ці приміщення за Львівською міськрадою. 
Хоча це абсолютно не законно — такої під-
стави набуття права власності, як «рішен-
ня виконкому», не існує! Львівська місь-
крада мала або купити це приміщення, 
або їй мала безоплатно передати це держа-
ва, або приміщення може бути спадщиною 
від померлого — лише в таких випадках 
може бути зареєстроване право власності. 
Державний реєстратор, який зареєстрував 
право власності на це приміщення, просто 
зробив рейдерське захоплення в інтересах 
львівської мерії». 
 «У 2011 році Львівська міська рада 
прийшла до «Укрзахідпроектреставрації» 
з договором оренди за тарифами набагато 
вищими, ніж для ресторанів у центрі міс-

та, — каже Олеся Дацко. — Як наслідок, 
донині там наскладалося начебто більше 7 
млн грн боргу за оренду приміщення. Щоб 
остаточно виселити інститут, треба його 
визнати банкрутом. Що й ініціювала зараз 
через суд Львівська міська рада — проце-
дуру банкрутства. А інший судовий позов 
вони подали на розірвання договору орен-
ди. Обидва суди ініціювало управління ко-
мунальної власності ЛМР».
 Громадська організація «Народна Дія 
Львів» звернулася з листами-вимогами 
зберегти інститут до профільного міністерс-
тва, прем’єр-міністра, облдержадмініст-
рації, Міністерства культури та Коміте-
ту ВРУ з гуманітарної політики. Пройш-
ло вже більше місяця, а відповіді є лише 
від Мінкульту та парламентського коміте-
ту, який переадресував звернення у той же 
Мінрозвитку територій з проханням вирі-
шити питання по суті і зберегти інститут. 
Міністерство культури самоусунулося від 
проблеми.

Бажання Андрія Садового 
 У мерії кажуть (або роблять вигляд), 
що зацікавлені зберегти наукову устано-
ву. Але хочуть перетворити державний ін-

ститут західного регіону у львівське кому-
нальне підприємство (ЛКП). З такими про-
позиціями до колективу підходив заступ-
ник міського голови Андрій Москаленко 
наприкінці 2019 року. Про це ж говорили і 
на засіданні виконкому ЛМР 8 травня 2020 
року.
 Цікаво, що на тому засіданні виконко-
му мер Львова Андрій Садовий обмовився: 
«Я з цього приводу говорив із попереднім 
міністром пані Бабак. Вона дала згоду на 
передачу цього підприємства у комунальну 
власність міста. Але змінився міністр і зно-
ву фризуру треба починати заново». (Фри-
зура — діалект, у прямому значенні «зачіс-
ка»).
 Опісля його заступник Андрій Мос-
каленко публічно озвучив позицію мерії: 
«Ключові завдання — збереження функ-
ціонування «Укрзахідпроектрестравра-
ція» як установи з великим досвідом та 
експертизою; збереження працівників та 
виплати їм заборгованості; забезпечення 
належної кількості замовлень — для пов-
ноцінного функціонування даної устано-
ви. Для цього вирішили: повторно зверну-
тись до Міністерства територій і громад — 
аби передати у комунальну власність уста-
нову. Нагадаю, ще раніше сесія Львівської 
міської ради вже проголосувала за ухвалу 
про готовність прийняти її у комунальну 
власність. І зустрітись із працівниками — 
аби додатково роз’яснити ситуацію, дорож-
ню карту та гарантії для працівників з боку 
міської ради».
 «Усім уже давно зрозуміло, чому відбу-
вається така боротьба — не за інститут, не 
за культурну спадщину, — стверджує нау-
ковиця Лідія Горницька. — На тому викон-
комі, 8 травня, пан міський голова заявив, 
що якщо вони перейдуть під наше крило, 
стануть комунальним підприємством, вони 
матимуть багато замовлень. А що заважає 
панові меру давати ці замовлення вже? І ми 
б тоді могли погашати свої борги за оренду 
приміщень, в разі якщо судом буде визна-
но, що ми таки винні цю оренду Львівській 
міській раді. Хоча там є багато складових, 
які говорять про те, що оренда нарахову-
валася не правильно як для наукового де-
ржавного інституту. І так, ми багато разів 
зверталися з проханням, аби нам дали наші 
приміщення для наукових цілей за гривню 
чи за гривню на метр квадратний. А не так 
як це нам нараховували з повною накрут-
кою за ринковою вартістю».
 «Тоді інститут перестає бути інститу-
том, — підтримує колегу Оксана Бойко. 
— Він перетворюється просто в таку об-
слуговуючу структуру. Ідеться про збере-
ження державної незалежної наукової ін-
ституції. Реставрація культурної спадщи-
ни — це не є господарка міста, це рівень 
держави». ■

«Укрзахідпроектреставрація» — це понад 1200 квадратних метрів в оборонному мурі 
комплексу Бернардинського монастиря у центрі Львова.
Фото надане автором.

❙
❙
❙

РЕЗОНАНС

Знищують «реанімацію» пам’яток 
Нависла загроза закриття унікального інституту 
реставрації об’єктів культурної спадщини

■

На жаль, реставраційна робота в Україні — в лежачому стані». 
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Терапевтичний гумор 
 «Гайдамака за оке-
аном...» — така наз-
ва вступного огляду про 
журнал «Лис Микита» 
упорядника щойно вида-
ної антології Івана Дзю-
би. «Не тільки ж світу, 
що на «95 кварталі» чи у 
Вєрки Сердючки. Є мож-
ливості для інтелекту-
ального українського гу-
мору і сатири», — резю-
мує літературознавець-
академік.
 Вимушеним пересе-
ленцям з України при-
служився образ Франко-
вого персонажа для на-
зви видання. Бо ж це сло-
ва Лиса Микити: «В нас 
підмога лиш одна єсть — 
це розумна голова». 
 Багатолітній редак-
тор журналу гумору і са-
тири «Лис Микита» Ед-
вард Козак (1902—1992) 
— вихованець Стрийсь-
кої гімназії і Львівської 
художньої школи Олек-
си Новаківського, який 
потім ще навчався у 
мистецьких школах Від-
ня і Любліна. Він ілюст-
рував краківське (1941) 
видання «Лиса Микити» 
Івана Франка. До того у 
Львові був редактором, 
автором текстів та ілюс-
тратором сатирично-гу-
мористичних журналів 
«Зиз» (1926—1933) та 
«Комар» (1933—1939). 
Докладав рук як худож-
ник і до дитячого журна-
лу «Світ дитини» (1919—
1939).
 Літературознавець 
Іван Дзюба зазначає, що 
на невичерпну продук-
тивність Едварда Коза-
ка ледве вистачало «при-
кольних» (як по-ниніш-
ньому) псевдонімів і 
криптонімів. Найві-
доміші з них: Еко, Ек, 
Е. К., К., Коко, Зиз, Ко-
сий, Пік, Мамай, Майк 
Чічка, Авенір Лушня і 
Гриць Зозуля. Про остан-
нього маємо від Едвар-
да Козака аж комічний 
епос, який можна чита-
ти у його діаспорянсько-
му дітищі «Лис Мики-
та», а відтепер і в антоло-
гії «Право на сміх».
 До речі, минуло-
го року з Канади Роман 
Скаськів передав до Му-
зею української діаспори 
у Київ добірку українсь-
кого часопису «Лис Ми-
кита».
 Перше, мюнхенське, 

число журналу вийшло, 
коли вимушені українсь-
кі емігранти перебували 
ще у казармах для «ДіПі» 
(депортованих осіб). «Лі-
кувальна або підтримую-
ча дія сміху, терапевтич-
ний гумор — це, мабуть, 
щось із національної ду-
шевної спадщини україн-
ців, до якої вони зверта-
ються навіть у безнадій-
ні хвилини життя», — 
пише Іван Дзюба. 

«Як у трамваї: половина 
людей сидить, а друга 
половина трясеться»
 Найвлучніше озна-
чення для журналу «Лис 
Микита» — це часопис. 
Коли переглядаєш його 
ілюстрації й читаєш текс-
ти — прослідковується 
складна історія України 
у складі СРСР після Дру-
гої світової війни. Пода-
но про події іронічно й 
саркастично, коли «хоч 
смійся — хоч плач».
 Ось перші номери 
журналу. 1948 рік. Кари-
катура «Нічний привид 
Сталіна по проголошенні 
тайних документів Гіт-
лерівського архіву». До 
керманича СРСР фюрер 
простягає руку зі слова-
ми: «Не лякайсь, Йосифе 
Вісаріоновичу, ми старі 
приятелі...» Тим часом 
поряд й інша картинка. 
Допитливий чоловік за-
питує охоронця: «Ска-
жіть, пожалуста, чому 
Кремль окружений та-
кими великими мурами? 
— Щоб жодна холера не 
пролізла... — Звідси туди 
чи звідтам сюди?».
 А 1950 року вже «Піс-
лявиборчі комедії». Ту-
потить ногами, розмахує 
руками і на все горло кри-
чить Сталін: «Чому тут 
написано 99, 96 процен-
та?.. Я ж казав відняти 
1 процент, щоб було біль-
ше подібне на правду!». 
Перед ним, опустивши 
плечі, в окулярах, зні-
чений Молотов, трохи не 
на голову нижчий, із га-
зетою «Правда» в руках: 
«Ну, перестарались ребя-
та...»
 1953 рік. Карикату-
ра називається «Паніка 
у пеклі». Чорти переля-
кані, розбігаються, хова-
ються хто куди. Бо на по-
розі він — Йосип Сталін, 
безжалісний диктатор.
 Або вже пізніше. 
Брежнєв на «цензурі»: 

«А що з вашими диси-
дентами?» — «Таких у 
нас нєт! Єсть только до-
сиденти, сиденти або од-
сиденти». Це 1977 рік, 
коли поет Василь Стус 
ще «мотає» перший тер-
мін за «антирадянщину» 
— після виступу 4 вере-
сня 1965-го на презента-
ції фільму «Тіні забутих 
предків» проти масових 
арештів української ін-
телігенції та подальших 
відкритих звернень до 
Спілки письменників та 
органів влади про утис-
ки громадянських прав в 
УРСР (до 1972 р., допоки 
не заарештують). За ґра-
тами — В’ячеслав Чор-
новіл, Іван Світличний 
(його дружина Надійка 
Світлична вже пройшла 
4 роки таборів суворого 
режиму в Мордовії), Єв-
ген Сверстюк і десятки 
інших достойників.
 Тут же і карикату-
ра, де журналістка запи-
тує митця: «Який тепер 
у вас, в Україні, напря-
мок у малярстві? — Реп-
ресіонізм!..» Згадаймо, 
ще восени 1970-го було 
вбито художницю-право-
захисницю Аллу Горську. 
П’ять років у мордовсь-
кому таборі «за антира-
дянську агітацію та про-
паганду» відбув Опанас 
Заливаха...
 Ще у 1981-му друку-
ють цитати «З совєтсько-
го побуту»: «Як там у вас 
жити в Радянському Со-
юзі?» — «Так само, як у 
трамваї: половина людей 
сидить, а друга половина 
трясеться».
 Це все ще продов-
жується період «заліз-
ної завіси». Тому на ка-
рикатурі у 1982-му «при 
параді» ще, хоч і обпи-
рається на подушку спи-
ною, сидить Леонід Іл-
ліч перед серпом і моло-
том у вазі та портретом 
Леніна на столі, а підлег-
лий до нього з рукою «под 
козирьок»: «Товаришу 
Брежнєв! Прийшла вес-
на, чи впустити?..»
 А у 1983-му пита-
ють генсека ЦК КПРС, 
уже Андропова, який пе-
ред тим півтора десятка 
років, нагадаємо, був го-
ловою КДБ: «Юрію Воло-
димировичу! Чи ви певні, 
що народ піде за вами? — 
Піде! Як не піде за мною, 
то піде за... Брежнє-
вим!..» Чотириразовий 

Герой Радянського Со-
юзу, Герой Соціалістич-
ної Праці і лауреат двох 
Ленінських премій після 
14 літ на найвищому пос-
ту в тоталітарному СРСР 
у віці 75 років уже спус-
тив комуністичний дух. 
 Утім дуже актуаль-
ним лишається «Імперія-
лістичний триптих», що 
зображує мавпоподібний 
образ КДБ: «інтелігент-
ний», у капелюсі й з кра-
ваткою — для закордону; 
суворий, у службістській 
формі — для радянської 
імперії; а для України — 
з вишкіреними зубами.
 Світ і СРСР у 1984-му 
вже з новим очільником 
Країни Рад. Його запиту-
ють: «Товаришу Чернен-
ко! Пощо стільки мила 
розбовтали? — Треба, 
щоб світові очі замилю-
вати!..»
 Ну а одна з обклади-
нок 1985 року взагалі 
майже аполітична. Двоє 
заглядають за прикор-
донний паркан із напи-
сом СССР. Один іншого 
запитує: «Що вони там 
роблять, буржуазні на-
ціоналісти?» І відповідь 
зрозуміла кожному, хто 
пам’ятає порожні поли-
ці продмагів і суцільно-
го дефіциту товарів на-
віть першої необхідності: 
«Їдять ковбасу!..»

Від Мазепи й Орлика...
 У загальному вступі до 
видання «Право на сміх» 
його упорядник Іван Дзю-
ба констатує, що українці 
за океаном показали неа-
бияку здатність до адапта-
ції, засвоєння нового жи-
тейського і політичного 
досвіду. І саме це перетво-
рило наших співвітчизни-
ків з еміграції у діаспору — 
стабільну національну гру-
пу на чужині, яка свої про-
блеми обговорює у вільній 
пресі, зокрема використо-
вуючи і «право на сміх».
 Унікальна життєздат-
ність нашої політичної 
еміграції-діаспори навіть 
після втрати Батьківщи-
ни, за найтяжчої історич-
ної катастрофи і, здавало-
ся, світового тріумфу Зла 
не втратила віри в ідеа-
ли Свободи, що прийде на 
рідну землю, не розгубила 
віри у свій народ, який пе-
реживе найтяжчі часи.
 Й екскурс у життя ук-
раїнців-вигнанців із на-
звою «Нашого цвіту — по 
всьому світу» Іван Дзюба 
почав зі згадки про гетьма-
на Івана Мазепу (1639—
1709). Далі літературозна-
вець пише: «...саме з Пи-
липа Орлика (1672—1742) 
годилося б починати нашу 
Антологію — бо ж був Пи-
лип Орлик не лише гетьма-
ном-вигнанцем, автором 
першої української конс-
титуції та численних мані-
фестів для козацтва й до 
традиційно глухуватих єв-
ропейських достойників, 
а й літератором, поетом, 
можна сказати, публіцис-
том і полемістом — не без 
вигнанського сатиричного 
хисту».
 Далі була емігрантсь-
ка хвиля після поразки 
УНР. Славетний на Бать-
ківщині лірик Олександр 
Олесь, пише Іван Дзюба, 
у вигнанні стає і скорбот-
ним сатириком, звинува-
чуючи своє покоління у 

бракові сил — у провинах 
не лише власних, а й тих, 
яким було чи не триста літ. 
Нарікання на внутрішні 
чвари і незгоди, які шко-
дять загальній українській 
справі, знаходимо і в Євге-
на Маланюка. Молодше 
покоління цієї еміграції — 
Юрій Липа й Олег Ольжич 
— пропонувало шляхи ви-
рішення проблем та аналі-
зувало причини їх виник-
нення.
 Потім втечі від радянсь-
кої влади, починаючи з 
1943-го. Західну громадсь-
кість вразив перекладений 
багатьма мовами памфлет 
Івана Багряного «Чому 
я не хочу повертатися до 
СССР» (1944). Ставлення 
до біженців із Країни Рад 
у західних зонах окупації 
Німеччини та Австрії ста-
ло прихильнішим лише 
після розвіювань ілюзій за-
хідних політиків щодо ре-
альних намірів та дій Йо-
сипа Сталіна. І це допомог-
ло становленню українсь-
кої діаспори, яка впродовж 

наступних десятиліть до-
клала значних зусиль, 
зокрема і друкованим сло-
вом, для проголошення не-
залежності України вже у 
1991-му.
 Видання антології 
«Право на сміх» здійсне-
но за підтримки Міжна-
родного фонду «Відрод-
ження». Видавництво 
«Либідь» пропонує її чи-
тачам за прийнятну ціну 
(на посередницьких сай-
тах — у понад 1,5 раза до-
рожча). Особливу подяку 
видавці висловлюють: на-
уковцям із Дрогобича — 
професору Дрогобицько-
го університету, письмен-
нику Михайлові Шалаті й 
кандидату філологічних 
наук, бібліофілу Євгенові 
Пшеничному; журналіс-
ту, письменнику, докто-
ру філософії УВУ Сергієві 
Козаку; джерелознавцеві, 
доктору історичних наук, 
дійсному члену УВАН 
Сергієві Білоконю; Фун-
дації імені Івана Багряно-
го та іншим. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Радіти чи ридати
Емігрантський часопис гумору і сатири «Лис Микита»: 
карикатури на Сталіна і Брежнєва, ностальгія та іронія

■

«Нічний привид Сталіна...». 1948 р.❙

«Імперіялістичний триптих». 1983 р.❙

Журнал «Лис Микита». 1984 р.
З антології «Право на сміх» (Київ, Либідь, 2020).

❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

«Усе забрала в нас Москва — і Батьківщину, і права. Живем, як бідні родичі, від хат 
зберігши лиш ключі», — таке маніфестування є чільним у новій антології сатири і 
гумору української діаспори. Назву збірка отримала з продовження цього вірша, 
«Право на сміх». Коли воно з тими, хто вимушений був залишити Україну, «не є ще 
нам так справді зле», стверджував автор-емігрант Іван Евентуальний.
 Книга перша унікального видання — це понад 400 сторінок вибірок із журна-
лу «Лис Микита», який почав свій шлях у 1948-му в Мюнхені, зупинився на тро-
хи в Нью-Йорку, а від 1951-го виходив у Детройті. До книжки ввійшли найцікавіші 
тексти, шаржі та карикатури з багатьох десятків чисел «Лиса Микити» — часопису, 
який українці видавали на чужині сорок років. Він знайомить читачів із талановити-
ми письменниками і митцями українського походження зі США, Канади, Австралії, 
Німеччини, Польщі та їхніми творами, які є своєрідним цікавим посібником з історії 
часів «холодної війни». 
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«Шахтар» краще реалізував свої голеві моменти». Олексій Михайличенко
головний тренер ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після двох місяців тотально-
го карантину футбол повертаєть-
ся до своїх шанувальників у не-
звичному вигляді. Без глядачів 
він сприймається не надто при-
родно. Підігріти до потрібного 
стану таку, приміром, страву, як-
то офіційні матчі чемпіонату Ук-
раїни, не може навіть такий фір-
мовий інгредієнт, як «українсь-
ке класико».
 «Без глядачів матч проходи-
тиме як контрольний поєдинок», 
— говорив перед рестартом сезо-
ну президент «Динамо» Ігор Сур-
кіс. Утім, програвши «гірникам» 
і відкотившись у турнірній таб-
лиці на четверте місце (з 16 оч-
ковим відставанням), динамів-
цям усе ж таки доведеться розво-
рушитися до рівня повної готов-
ності. Під питанням їхня путівка 
до Ліги чемпіонів, за яку, окрім 
«біло-синіх», у заключних турах 
будуть змагатися ще три коман-
ди — «Зоря», «Десна» та «Олек-
сандрія». Усі чотири команди в 
турнірній таблиці перебувають у 
межах трьох очок, водночас ди-
намівці в цьому квартеті аж ніяк 
не виглядають беззаперечним 
фаворитом.
 Ну а «Шахтар» укотре під-
твердив, що рівних йому в чем-
піонаті наразі немає. При цьо-
му формальності по чемпіонству 
«помаранчево-чорні» закрива-
тимуть на полі НСК «Олімпій-
ський», з яким вони до кінця се-
зону підписали договір оренди. 
І це, певною мірою, може дода-
ти динамівському клубу зайвих 
стимулів та подразників.
 Минулої ж неділі на головній 
футбольній арені країни підопіч-
ні Луїша Каштру легко перегра-
ли «біло-синіх». «Без підтримки 
своїх уболівальників на «Олім-
пійському» в матчі проти «Шах-
таря» у нас не буде жодної перева-
ги», — наголошував напередодні 
«класико» власник «динамівців» 
Ігор Суркіс. Зрештою, так і стало-
ся. Граючи без свого травмовано-

го лідера Віктора Циганкова, ди-
намівці виглядали не надто пере-
конливо, хоч і відкрили рахунок 
у матчі. «Хлопці віддали на полі 
все, що могли на сьогодні, і на-
віть більше», — зауважив після 
поєдинку очільник «біло-синіх»  
Олексій Михайличенко.
 Вочевидь, уся боротьба в ЧУ-
2019/2020 за друге місце — по-
переду. Водночас «Шахтар» на 
фініші чемпіонату залишився, 
по суті, без роботи. Як, певною 
мірою, й інший представник ме-

дального секстету — «Колос». 
«Гірники» свою справу вже зро-
били. Тоді як «Колос» готуєть-
ся сказати своє заключне слово, 
вже після завершення останньо-
го туру ЧУ. Керманич ковалівців 
Руслан Костишин не приховує, 
що до кінця чемпіонату його ко-
манда вже не зрушить із шостого 
місця. Утім у Ковалівці, схоже, 
працюють із прицілом на «плей-
оф» за місце в Лізі Європи. «Пла-
нуємо наблизитися до своїх опти-
мальних ігрових кондицій через 

три-чотири тури. При цьому мат-
чі з п’ятіркою лідерів до момен-
ту вирішальних баталій «Колос» 
розглядатиме як чудовий прак-
тикум та тренінг.
 Водночас у другому секстеті 
основними претендентами на 
участь у єврокубковому «плей-
оф» виглядають «Дніпро-1» та 
«Маріуполь». Під час рестар-
ту сезону «дніпряни» в рідних 
стінах упевнено розібралися з 
«Олімпіком» і закріпилися в лі-
дерах цієї шістки.

 Натомість приазовцям навіть 
не вдалося вийти з коронавірус-
ної сплячки. Сумнозвісний вірус 
завадив їхній зустрічі з «Карпа-
тами» у Львові. За день до матчу в 
«біло-зеленому» клубі повідоми-
ли про те, що у двох футболістів 
й одного працівника клубу вия-
вили коронавірус. Львівська ко-
манда пішла на самоізоляцію, а 
їхній поєдинок із маріупольцями 
скасували. Цікаво, що ПЛР-тес-
ти «Карпати» здавали в неакре-
дитованій лабораторії, тож ко-
манді оперативно організували 
повторне тестування. Варто та-
кож додати, що днями в «Карпа-
тах» трапилася ще одна визнач-
на подія. Замість Петра Димінсь-
кого новим власником клубу став 
Олег Смалійчук, який свого часу 
обіймав у клубі посаду віце-пре-
зидента та нещодавно був вису-
нутий «біло-зеленими» на посаду 
президента української прем’єр-
ліги. ■

Олексій ПАВЛИШ

 На тлі зміщення центру пандемії ко-
ронавірусу з Європи до Північної та Пів-
денної Америк спорт у Старому світі пос-
тупово відновлюється, і футбол — не ви-
няток.
 Першою з вимушеної паузи вийш-
ла німецька Бундесліга, яка відновила 
чемпіонат 16 травня і за цей період уже 
встигла зіграти 4 тури. Матчі проходять 
без глядачів, але й без них лідери пер-
шості демонструють яскравий футбол. 
Минулого вівторка головні фаворити у 
боротьбі за «срібну салатницю» — «Ба-
варія» та «Боруссія Дортмунд» — зіграли 
головний поєдинок другого кола. Завдя-
ки результативному удару Йозуа Кіммі-
ха мюнхенці здобули мінімальну перемо-
гу та відірвались від «джмелів» уже на 7 
пунктів — конкурентам буде дуже склад-
но наздогнати чинних чемпіонів.
 А в суботу «Баварія», розгромив-
ши «Фортуну», побила кілька рекор-
дів. Зокрема, найкращий бомбардир ко-
манди — поляк Роберт Левандовський 
— став першим гравцем, який забивав 
усім клубам ліги у цьому сезоні. Його на-
парник по атаці — німець Томас Мюллер 
— віддав рекордний 18-й «асист».
 Натомість головний тренер мюнхен-
ців Ханс-Дітер Флік, з яким нещодавно 
продовжили контракт, показав найкра-
щий старт серед усіх наставників бавар-
ців, вигравши 22 із перших 25 матчів.
 Інші топ-ліги — АПЛ, Ла Ліга та 
Серія А — ще не відновили чемпіона-
ти, але вже назвали конкретні дати рес-
тарту. Після того як британський уряд 
офіційно дозволив з 1 червня проводи-

ти спортивні змагання без глядачів, Ан-
глійська прем’єр-ліга оголосила про від-
новлення сезону з 17 червня. 
 Планується, що чемпіонат дограють 
за 6 вихідних (ще 3 тури проведуть посе-
ред тижня), а попередня дата завершен-
ня сезону — 25 липня. 
 Водночас Футбольна асоціація Ан-
глії заявила, що фінал національного 
кубка пройде 1 серпня на «Уемблі», а 
розіграш турніру відновиться 27-28 чер-
вня на стадії чвертьфіналу.
 В Іспанії міністерство охорони 
здоров’я дозволило клубам Ла Ліги з 
1 червня проводити тренування у ве-
ликих групах, а рестарт чемпіонату за-
плановано на 11 червня — тоді пройде 
севільське дербі «Севілья» — «Бетіс». 
Попередньо останні ігрові дні сезону — 
18-19 липня, а з 11 червня матчі йтимуть 
нон-стоп 32 дні. Тури планують розтя-
гувати на 3-4 дні, а у команд буде лише 
72 години відпочинку між іграми. Не 
виключено, що такий графік стане при-
чиною масових травм. Зокрема, претен-

дент на місце у зоні ЛЧ «Атлетико» вже 
повідомив про пошкодження у трьох 
гравців після відновлення тренувань.
 Футбол в Італії, яка ще в березні була 
епіцентром пандемії у Європі, планують 
відновити поєдинками Кубка 13 червня 
(на цю дату заплановано матчі-відповіді 
1/2 фіналу, фінал — на 17 червня), а 
Серію А — 19 червня матчем «Аталан-
та» — «Сассуоло». 
 При цьому президент Федерації фут-
болу Італії Габріеле Гравіна заявив про 
важливість відновлення Серії А для 
економічного стану країни. «Лише від-
новивши матчі, ми зможемо зупинити 
падіння доходів, яке у короткостроковій 
перспективі могло становити понад 700 
мільйонів євро. Більше 500 мільйонів 

євро вже втрачено через пандемію», — 
визнав він.
 Єдиною лігою серед топ-5 чемпіо-
натів, яка через коронавірус вирішила 
достроково назвати переможця, стала 
французька Ліга 1. За підсумками не-
повних 28 турів чемпіоном прогнозова-
но став «ПСЖ», який мав 13 очків відри-
ву від «Марселя». Проте рішення функ-
ціонерів сподобалось не всім — «Ліон», 
«Тулуза» та «Ам’єн» передали спільний 
позов до Державної ради Франції — ви-
щої судової інстанції з адміністративних 
питань.
 Річ у тім, що «Тулуза» та «Ам’єн» 
після рішення Ліги 1 покидають еліт-
ний дивізіон, а «Олімпік» з Ліона за-
лишається без єврокубків та бонусу від 
УЄФА. Позов мають розглянути 4 чер-
вня. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Не той колорит
Вигравши українське «класико», «Шахтар» додатково зміцнив 
своє лідерство в чемпіонаті країни, а остання команда турніру 
пішла на самоізоляцію

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. Другий етап. 24-й тур. 
 «Колос» — «Десна» — 0:2 (Фа-
воров, 64; Картушов, 84; нереалізова-
не пенальті: Гавриш, 68 («К»)), «Олек-
сандрія» — «Зоря» — 1:0 (Гре-
чишкін, 90+4 (пен.); вилучення: Ми-
хайличенко, 84 («З»)), «Дніпро-1» 
— «Олімпік» — 3:1 (Булеца, 32; Ада-
мюк, 62; Тейлор, 77 — Політило, 90+3 
(пен.)), «Ворскла» — «Львів» — 
1:1 (Кане, 13 — Шина, 90+4 (пен.)), 
«Шахтар» — «Динамо» — 3:1 (Мар-
лос, 39, 67; Антоніо, 74 — Буяльсь-
кий, 38). Матч «Карпати» — «Маріу-
поль» — не відбувся.
 Турнірне становище: Перша шіс-
тка. 1. «Шахтар» — 62, 2-4. «Зоря», 
«Десна», «Динамо» — 46, 5. «Олексан-
дрія» — 43, 6. «Колос» — 26. Друга 
шістка. 7. «Дніпро-1» — 31, 8. «Маріу-
поль» — 25 (23 матчі), 9-10. «Львів», 
«Ворскла» — 22, 11. «Олімпік» — 19, 
12. «Карпати» — 14 (23).
 Бомбардири: Мораес («Шахтар») 
— 18, Філіппов («Десна») — 13.

■

«Шахтар» виявився краще за «Динамо» підготовленим до рестарту чемпіонату країни.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙

ЄВРОПЕЙСЬКА МОЗАЇКА

Час на повернення
У Німеччині — все менше 
чемпіонської інтриги, 
а в Іспанії — футбольний 
нон-стоп

■

Нападник «Баварії» Роберт Левандовський 
лідирує у боротьбі за «Золоту бутсу».
Фото з сайта football.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Німеччина. Перша Бундесліга. 29-й тур. 
«Фрайбург» — «Байєр» — 0:1 (Хавец, 55), 
«Вольфсбург» — «Айнтрахт Франкфурт» — 1:2 
(Мбабу, 58 — Андре Сілва, 26 (пен); Камада, 85), 
«Герта» — «Аугсбург» — 2:0 (Ділросун, 24; Пйон-
тек, 90+3), «Майнц» — «Хоффенхайм» — 0:1 
(Бебу, 44), «Шальке» — «Вердер» — 0:1 (Біттен-
корт, 33), «Баварія» — «Фортуна» — 5:0 (Йорген-
сен, 15 (у свої ворота); Павар, 29; Р. Левандовський, 
43, 50; Дейвіс, 52), «Боруссія» (М) — «Уніон Бер-
лін» — 4:1, «Падерборн» — «Боруссія» (Д) — 1:6.
 Лідери: «Баварія» — 67, «Боруссія» (Д) — 60, 
«Боруссія» (М), «Байєр» — 56, «РБ Лейпциг» (28 
матчів) — 55, «Вольфсбург», «Хоффенхайм» — 42.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») 
— 29.

■
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Мабуть, далі від авансцени, 
якщо брати командні ігрові дис-
ципліни, лише хокей на траві та 
софтбол із бейсболом. На мій 
акуратний погляд, це не зовсім 
справедливо, згадуючи добрі 
старі часи. Втім поміркуймо ра-
зом?

Європейські «синці» як дівоча 
принада? 
 У випадку прекрасної статі 
вже добре, що така збірна вза-
галі в нас є. Вимагати від неї 
якихось подвигів на водних 
просторах наразі наївно. До-
помогти в становленні — так. 
Тож, перш аніж головний тре-
нер Сергій Рябченко (пам’ятаю 
його як неодноразового чемпіо-
на України в лавах маріуполь-
ського «Іллічівця») відповість 
на наші запитання, я вирішив 
ще раз переглянути протоколи 
двох стикових матчів із Фран-
цією. 
 Нічого дивного: суперниці, 
котрі згодом стали сьомими на 
січневому ЧЄ-2020, прочитали 
нам минулої осені в місті Ша-
лон жорстку лекцію — 20:1, а 
в Харкові вже наші панянки 
ввімкнули амбіції — 6:13. Для 
контрасту: в Будапешті на кон-
тинентальному форумі францу-
женки зірок із неба не хапали, 
однак Німеччина та Словаччи-
на програли їм настільки ж від-
чутно — 5:17 та 8:17, відповід-
но. І ще ремарка: вступна гру-
пова стадія в португальському 
Ріу-Майор понад рік тому при-
несла синьо-жовтій дружині 
єдине очко (5:5 з румунками), 
за чотирьох «бубликів» проти 
господарок, швейцарок, чешок 
(гідні 6:8) та словачок. Саме піс-
ля цього сталася тренерська ро-
тація.
 ■ Отже, пане Сергію, дово-
диться пройти крізь синці та 
ґулі? 
 — Це природно, й робота над 
помилками ще триватиме. Утім 
перебіг жовтневої харківсь-
кої зустрічі певний оптимізм 
вселив у мене та колегу Мико-
лу Слюсаренка. Не забуваймо, 
що в нашому списку — пред-
ставниці чотирьох українсь-
ких клубів, плюс квартет легіо-
нерок. Ось і намагалися звести 
їх до спільного знаменника.
 ■ Саме час їх згадати, й, до 
речі, наявність гравців у за-
рубіжжі трохи здивувала — від-
так попит на українок існує?
 — Чому б і ні! Але ми, звіс-
но, також орієнтувалися на 
учасниць нашого чемпіонату. 
По троє були викликані з До-
нецької (капітан національної 
команди Ольга Шведова, Ари-
на Алексєєнко та голкіпер Оле-
на Рябченко) та Харківської 
(Катерина Федутенко, Катери-
на Бабак, Каріна Шевченко) 
областей, плюс Сабіна Данилі-
на («ДНУ-Дніпро»), вихованки 
столичної СДЮШОР-9 Анас-
тасія Іванченко та Олександра 
Тараненко. А щодо зарубіжжя, 
Анастасія Мельничук та воро-
тар Марина Дворжецька двічі 
ставали чемпіонками Румунії у 
складі «Стяуа», щоправда, пер-
ша з них згодом перейшла в ін-
ший бухарестський клуб «Ди-
намо». Словацький ігровий до-
свід мають Діна Теліпко та Іри-
на Абоїмова.
 ■ Чи розроблено план підго-
товки до спарингів та офіцій-
них змагань?
 — Невдовзі після першого 
туру чемпіонату країни в Дніпрі 
оголосили карантин, і нині дів-
чатам слід надолужувати. Зага-
лом же в програмі, узгодженій 
із держтренером Віталієм Лі-
суном, стоїть цікавий турнір у 

Словаччині, де вкрай важливо 
себе перевірити проти, скажі-
мо, Італії, Угорщини та госпо-
дарок, адже всі вони потрапи-
ли на олімпійську кваліфіка-
цію-2021. 

Кастинг на хвилях 
Кам’янського
 ...Зізнаюся, що аванс 34-
річному Рябченку серйозний, 
адже в клубній команді Кра-
маторська (раніше відомій як 
«Блюмінг») він є асистентом 
«головкома» Олександра Дзер-
жинського. Саме цей колек-
тив виборов вітчизняне золо-
то-2019. Вважатимемо, що фе-
дерація висловила кредит дові-
ри Сергієві без нагадувань про 
невдачі попереднього штабу. 
Тим часом чоловіча ватерполь-
на збірна отримала наставни-
ка, бувалого в бувальцях. Адже 
львів’янин Ігор Зінкевич, роз-
почавши воротарську кар’єру 
в рідному «Динамо» ще в сере-
дині 1970-х, уже й тренерський 
стаж відраховує, якщо не поми-
ляюся, з 1989-го.
 ■ Знаю, що ви на початку 
березня зібрали кандидатів 
до Кам’янського, відпрацю-
вали збір, а через лічені дні 
з’ясовується, що квітневий ра-
унд Світової ліги перенесено 
мінімум на жовтень. Прикро?
 — Хіба це від нас залежа-
ло? Головне, що впродовж збо-
ру, куди паралельно залучи-
ли й нашу збірну гравців 2001 
р.н., на яку чекає в Туреччині 
європейська кваліфікація цієї 
вікової групи, всі відпрацюва-
ли ефективно. За самовідда-
чею — жодних претензій. Ок-
ремо скажу про умови в цьому 
індустріальному місті на Дніп-
ропетровщині. Знаючи хроніч-
ний дефіцит сучасних басейнів 
у країні, варто лише подякува-
ти персоналу ЗТФ «МіКомп». 
Директор Олег Мороз подбав, 
щоби ватерполісти мали й вод-
ний майданчик двічі на день, 
тренажерний зал, та й готель 
практично поруч. Словом, увесь 

пансіон. Відбулися й контроль-
ні ігри з «молодіжкою» ( 21:16 
та 24:18. — Авт.), також пере-
глянули відео з матчами конку-
рентів.
 ■ І що — підгледіли на тих 
репетиціях когось із юних, 
узявши «на олівець» для пер-
шої збірної?
 — Безумовно. Точніше, Да-
нило Шабан відіграв по разу за 
кожен із складів, так само з-по-
між юніорів уже, як мовиться, 
на підході Костянтин Алексєєв, 
Ігор Кечеджи, Єгор Івахно і на-
віть 17-річний Дмитро Ашанін. 
Гадаю, Данило Коваленко в пер-
спективі складе конкуренцію 
голкіперам національної ко-
манди Костянтинові Нікольсь-
кому та Нестору Бабському.

Заліки з географії
 ■ Зазвичай, збірну форму-
ють львів’яни та харків’яни, 
чиї клуби традиційно спереча-
ються за «золото»...
 — Не тільки. Нині залучені 
маріупольці Ілля Христенко, 
Валентин Сєдих, Володимир 
Криволапов і згаданий Шабан. 
Між іншим, Кечеджи починав 
теж у цьому азовському місті, 
а зараз виступає за львівське 
«Динамо». Часто преса ціка-
виться, хто не прибув до табору 
збірної? У даному разі всі від-
сутні мали поважну причину. 
Скажімо, Антон Погосян незду-
жав, а Максим Осика та Денис 
Гусаков не встигли дістатися з 
Німеччини та Іспанії, відповід-
но. Ви акцентували на кіль-
кості міст — так от, Нікольсь-
кий і Гусаков вихованці Одеси, 
де їх і знайшли провідні клуби.
 ■ Ветерани на кшталт Дядю-
ри, Мамєтьєва, Бабаєнка акту-
альні, як і раніше?
 — Величезний турнірний до-
свід Олександра, Юрія та Вла-
дислава створює належний ба-
ланс, а Володимир Войтенко в 
збірній капітан, а в харківсько-
му клубі ще й граючий тренер у 
тандемі з Сергієм Борисовичем 
Столяровим. Чекаю, коли на-

буде форми й Олександр Абра-
мов з команди Київщини. Якщо 
створювати ансамбль, то пот-
рібні кілька генерацій, і в цьо-
му сенсі Роман Грищук, Орест 
Джура, Микита Бажинов, Ми-
хайло Лісовий — далеко не но-
вачки. 
 ■ Найменшої думки не при-
пускав, що вам дісталася при-
марна спадщина. Зрештою, очо-
лювали збірну в 1998—2000 ро-
ках, а помічником працювали 
навіть у кількох циклах. Отже, 
до наших торішніх «осічок» 
від Чорногорії  (3:23) та Іспанії 
(8:20) прямого відношення не 
мали. Проте подібні розгроми 
напевно пригнічують хлопців 
й схиляють до коливань — чи 
потрібно було, даруйте, лізти в 
лабіринти Світової ліги під ікла 
«монстрів»?
 — Звичайно, з моральної 
точки зору, це був удар, але за-
лежить, як його перебореш? 
Не спроможні діяти за схемою 
«шаблі наголо», і — не треба! 
Опановуймо, щоб навчитися 
забагато м’ячів не пропускати, 
протилежну тактику. З наголо-
сом на оборону, на підстрахов-
ку, на контратаку. «Втішна» 
пулька за 9—12-те місця вба-
чається корисною — проти збір-
них Голландії (її за минулого 
графіка ми б прийняли вдома), 
Росії та Грузії наша команда 
цілком здатна викласти певні 
аргументи. Єдине, ми відразу 
попередили FINA, що до росіян 
не поїдемо: ви розумієте, чому. 
Це навіть нами не обговорюва-
лося. Перемовини сторін трива-
ли, а вимоги висували й Нідер-
ланди. Зрештою, ухвалили — 
зібратися всім у Тбілісі й восе-
ни зіграти в одне коло.

Про префікси, формати 
й конкурси
 ■ Ваше, Ігоре Іллічу, рішен-
ня прийняти штурвал чомусь 
нагадало мені фразу з Юліана 
Семенова: «Максим Ісаєв, він 
же Всеволод Владимиров, він 
же Штірліц, він же пан Боль-

зен, він же доктор Брунн, він 
же Юстас». Хіба з вас замало 
— тренер і виконавчий дирек-
тор динамівського клубу, віце-
президент обласної федерації, 
член Олімпійської ради регіо-
нального осередку НОК Украї-
ни...
 — Найперше, хочу підкрес-
лити, вчитель на ватерпольно-
му відділенні Львівського фа-
хового коледжу спорту (таких 
відділень під орудою директо-
ра Степана Михайловича Рода-
ка загалом — 15). Училищу на-
шому від моменту створення — 
49 років, а для багатьох десят-
ків знаних ватерполістів — це 
справжня альма-матер. Вам за 
аналогію з класики — дякую, 
але якщо серйозно... Спершу 
пропозицію зустрів з усмішкою 
— через відставку минулого 
тренерського штабу був прове-
дений міністерський конкурс, 
та комісія не схвалила жодної, 
здається, з п’яти кандидатур. 
Ви б кинулися стрімголов на 
амбразуру?
 ■ Тобто взяли тайм-аут для 
роздумів?
 — Без зайвих емоцій помір-
кувавши й не зробивши пробле-
ми з префіксу «в.о.», дав зго-
ду з єдиним застереженням — 
сам назву склад помічників. Це 
Олексій Шведов, який від мене 
прийняв естафету в «Динамо» 
(Львів), далі звернув увагу феде-
рації на постать Тимура Шиліна 
— він не лише граючий тренер 
ВК «Маріуполь», а й відповідає 
за збірну 19-річних. Про Вой-
тенка щойно казав. Отаке тріо, 
яке дозволяє поєднувати досвід 
і мудрість із завзятістю до но-
вих висот. А хіба на полі діє не 
така ж конструкція?
 ■ Не повірю, що ви не стави-
те якусь престижну мету, при-
міром, пробитися в елітну ком-
панію наступного чемпіонату 
Європи?
 — Нічого не обіцятиму за-
здалегідь, тому що, на жаль, 
у нас не діє наказовий при-
нцип хокею: зайшов у «двій-
ку» Дивізіону I-B — піднявся в 
I-A без перегравань. Хоча 2003-
го прямий формат існував, ба, 
більше, одна з «шісток» зма-
галася в Києві! Поки налашто-
вуємося на участь у Лізі націй, 
нехай її також відтермінува-
ли з червня до грудня. Завдя-
ки Олександру Свіщову, пре-
зиденту ВК «Динамо» (Львів), 
який щиро переймається пре-
стижем збірної, таку мож-
ливість, включаючи сплату 
вступного внеску та транспорт, 
нам гарантовано.
 ■ У чому, власне, фішка? 
 — Майбутній турнір у Празі, 
куди прибудуть 16 національ-
них команд, умовно кажучи, не 
найпершого ешелону світово-
го рейтингу, але вельми солід-
ні, — це саме наша планка за-
зіхань. Мінімально, то 5 поє-
динків, коли й молодь не гріх 
перевірити, й міцний кістяк 
награти. Отож, якщо хтось вам 
казав, буцімто наше водне поло 
ось-ось потоне, сміливо запере-
чуйте. Наші виступали на Олім-
піаді-1996, а роком раніше ста-
вали сьомими в Європі. Ці тра-
диції необхідно повертати. У 
нинішньому поколінні резерв, 
щонайменше, дозволяє трима-
тися на плаву. ■

ВОДНЕ ПОЛО

Наказано — не потонути!
Нашим збірним давно вже не вдається нагадати про свої міжнародні успіхи

■

Для оборони збірної України було дуже складно стримувати атаки досвідчених ватерполістів Чорногорії 
в листопадовому поєдинку Світової ліги.
Фото з сайта wpolo.me.
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 Терміново продам квартиру 
тому, хто п’є, кричить i постiйно гу-
ляє. Нехай мої сусіди нарешті оці-
нять, як їм зі мною пощастило.

* * *
 Живу з чоловіком, хочу вийти за 
нього заміж і не знаю, як натякнути йому 
про це. Сьогодні варила борщ у фаті.

* * *
 — Сьомо, якщо вам налили в 
гостях чай по самi вiнця, це не озна-
чає, що від щирого серця, а для того, 
щоб ви не змогли покласти цукор.

* * *
 Бабуся з дідусем цілуються на 
вулиці.
 — Що, золоте весілля?
 — Та ні, іпотеку виплатили.

* * *
 — Фімо, ти чув, Рабиновичу 
прописали сувору дієту.
 — Слава Богу, тепер нарешті ми 
зможемо запросити його в гості.

* * *
 — Я був сьогодні на похоронi, 
ховали видатного політика і кришта-
лево чесну людину.
 — Що, обох в одній могилі?

* * *
 — Я хочу вам сказати: тільки 
перша пляшка горілки коштує доро-
го, а потім ціна не має значення.

* * *
 Оголошення на Привозі: «Ша-
новнi продавці, при обважування 
майте рамки пристойності».

По горизонталі:
 1. Назва космічного корабля 
Ілона Маска, який доправив на МСК 
двох американських астронавтів. 4. 
Курортне містечко в Криму. 8. Хво-
роботворна бактерія, видима лише 
під мікроскопом. 10. Хворобливий 
стан, викликаний заниженим рів-
нем гемоглобіну в крові. 11. Місто 
на Полтавщині. 12. Відчайдух, за-
взята людина, мастак. 14. Дівчин-
ка-лялька із казки «Три товстуни». 
15. Лікар для тварин. 17. Порода 
службових собак-рятівників, при-
вчених шукати і витягувати людей, 
що потрапили під лавини. 20. Одне з 
найпоширеніших чоловічих імен. 21. 
Американська космічна агенція. 22. 
Зневажлива назва популярної музи-
ки чи масового мистецтва. 24. Чо-
ловіче ім’я англійського походжен-
ня. 25. Людина, яка готує спортсме-
на чи команду до змагань. 26. Фор-
ма музичного твору. 27. Офіціант у 
французьких ресторанах.
По вертикалі:
 1. Старовинна назва шаблі, ви-
готовленої з дамаської сталі. 2. Те-
риторія або частина однієї держави, 
оточена з усіх сторін територією ін-
шої держави. 3. Монета, яку в Ста-
родавній Греції клали мерцю під 
язик, щоб було чим заплатити Ха-

рону за перевіз. 5. «Щоб ... широ-
кополі, і Дніпро, і кручі було видно, 
було чути, як реве ревучий» (Тарас 
Шевченко). 6. Шпага для випікання 
шашликів. 7. Півострів, де була золо-
та лихоманка. 9. Хліб із маслом. 10. 
Антагоніст Бога, який має прийти пе-
ред кінцем світу. 13. «Цвіте ..., цвіте 
..., а цвіт опадає» (народна пісня). 14. 
Будівельний матеріал із соломи, змі-
шаної з глиною. 16. Найбільший м’яз, 
який згинає руку. 17. Планета Соняч-
ної системи, яка має кільця. 18. Відо-
мий латиський поет і драматург. 19. 
Британський поет-романтик. 22. Річ-
ка у Карпатах. 23 Давньогрецький му-
зичний інструмент. ■

Кросворд №44
від 26 травня

Варка ВОНСОВИЧ

 Через пандемію 
страждають не лише 
люди, а й тварини, тим 
паче ті, яких люди при-
ручили. Так, у бухті Тін-
Кан (штат Квінсленд, 
Австралія) звиклий до 
туристів 29-річний аль-
фа-самець дельфін (саме 
так, адже в його «га-
ремі» — шість самочок) 
на прізвисько Містик 
місця собі не знаходить 
через відсутність спіл-
кування. Усім відомо, 
що дельфіни надзвичай-
но комунікабельні і ро-
зумні створіння. Вони 
легко йдуть на контакт 
і з задоволенням спіл-
куються з людьми. Ка-
рантин же все змінив у 

звичному житті ссавця, 
і оскільки в бухті тепер 
немає туристів, горба-
тий дельфін почуваєть-
ся дуже самотнім.
 Раніше Містик разом 
із подругами часто зап-
ливав у бухту, щоб «по-
тусити» з відвідувачами 
кафе Barnacles Cafe & 
Dolphin Feeding Centre 
(туристи з задоволен-
ням заходили у заклад 
із надією на таку атрак-
цію). Тепер же з невідо-

мих для дельфінів при-
чин (на жаль, поясни-
ти тваринам такі зміни 
в графіку роботи закла-
ду нереально) вони поз-
бавлені такої можли-
вості. Тому Містик ви-
рішив «загладити» свою 
незрозумілу провину 
перед людьми тим, що 
приносить їм на берег 
«подарунки» — уламки 
коралів, порожні пляш-
ки, інші «дари моря». 
Волонтери, які спос-

терігають за цим обда-
ровуванням, підгодову-
ють дельфінів рибкою. 
Тож тепер Містик под-
воїв свої старання.
 Як пояснив експерт 
із поведінки дельфінів 
Баррі Макговерн, у цих 
ссавців складна куль-
тура спілкування, тож 
вони й справді можуть 
дуже сумувати за людь-
ми, звикнувши до кон-
тактів з ними. ■

Дара ГАВАРРА

 Те, що Наомі Кемпбелл визнана 
королева подіумів високої моди, дав-
но відомо, як і те, що вона зірка не 
одної рекламної кампанії. Та нещо-
давно топ-модель стала ще й глобаль-
ним амбасадором, причому першим, 
косметичної компанії Pat McGrath 
Labs. У нас ця компанія мало ві-
дома загалу, проте професіоналам 
ім’я Пет Макграт багато про що ска-
же. Ця темношкіра жінка — коро-
лева мейкапу, вона навіть ввійшла 
в сотню найвпливовіших людей за 
версією журналу Time, а такі знав-
ці гламуру, як журнал «Вог», вва-
жають Пет найкращим візажис-
том. Що не кажіть, а відкрити свою 
лінійку засобів макіяжу для «кольо-
рової» жінки, навіть незважаючи 
на 34 роки роботи в б’юті-бізнесі, — 
майже подвиг. Тож підтримка На-
омі своєї «співплемінниці» заслуго-
вує на повагу.
 У біографіях Наомі та Пет дуже 
багато схожого — обидві темно-
шкірі, обох самотужки виховували 

мами (до речі, обидві 
жінки походять із 
Ямайки), працюють 
у фешн-індустрії. 
Можливо, це й слу-
гує тому, що друж-
ба цих цариць (кож-
ної — у своїй царині) 
триває вже чверть 
сторіччя.
 Нещодавно Кемп-
белл знялася в рекламно-
му ролику нової палет-
ки для очей та губ від Pat 
McGrath Labs, де вона 
постала в образі «свя-
щенної троянди» — та-
кої собі королеви квітів. 
Дивлячись на цю осяй-
ну красу, важко подума-
ти, що Наомі вже пере-
тнула 50-річний рубіж, 
— вона така ж чарівна й 
приваблива, незважаю-
чи на колючий характер. 
Та які ж троянди без ко-
лючок... ■

Наомі Кемпбелл.❙

СВІТ МІЙ, ДЗЕРКАЛЬЦЕ

Королеви мейкапу
Наомі Кемпбелл підтримує подругу

■

У СВІТІ ТВАРИН

Повернись, я все пробачу
Дельфіни «задобрюють» людей подарунками

■

3 червня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вiтер півден-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi +6...+8, удень +16...+18.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +7...+9, удень +16...+18.
Вінниця: помiрний дощ. Уночi +6...+8, удень +14...+16.
Одеса: помiрний дощ. Уночi +9...+11, удень +19...+21.

1 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 14-19 градусів, у Дніпрі біля Києва — 14.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, помiрний дощ. 
Трускавець: уночi +6...+8, удень +12...+14. Моршин: уночi 
+6...+8, удень +12...+14.

Електроенергію малі сонячні станції постачають 
безперебійно, а платити за неї ніхто не збирається 
вже четвертий місяць

Державний рекет
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