Зарплати будуть не скоро

Коли панi за 100

В Україні поглиблюються негативні
явища, пов’язані з падінням
економіки: зростає безробіття та
заборгованість із зарплат тим, хто
ще ходить на роботу

Найстарша
жителька
Черкас
відсвяткувала
ювiлей

» стор. 9

На Купала «Червону
руту» співали

» стор. 3
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У Києві презентують
міжконтинентальний
марафон вшанування
Володимира Івасюка
» стор. 3

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,171 грн
1 € = 30,506 грн
1 рос. руб. = 0,380 грн

Голосування
з вірусом
Вибори президента Польщі:
хто переможе у «надзвичайному» другому турі 12 липня
— Путін чи Польща?!

» стор.
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❙ Фото з сайта twitter.com.

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на серпень

стор. 3
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«Операції з пересадки в Україні — це шанс на життя для сотень і тисяч
людей. І ми хочемо дати цей шанс».

Олег Самчук
головлікар лікарні швидкої медичної
допомоги Львова

■ МЕДИЦИНА

■ НА ФРОНТІ

Друге серце

Ворожі міни безжально летять

У Львові пересадили хворому
найважливіший орган

Унаслідок обстрілу з мінометів загинула 80-річна жінка

❙ Під час операції.
❙ Фото з «Фейсбука» Олега Самчука.
Світлана МИЧКО
Як повідомила пресслужба Львівської міської ради, в ніч на 4 липня в комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги сталася справді неординарна подія —
там уперше провели трансплантацію серця.
«Це перша така операція у Львові за останні
15 років і третя в Україні», — зазначив міський голова Андрій Садовий, висловлюючи велику вдячність команді медиків львівської лікарні та київського Інституту серця, які приїжджали на допомогу, а також родині донора.
А ось як емоційно розповідає про подію на
своїй сторінці у «Фейсбуцi» головний лікар
комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук:
«Ми це зробили! У Львові впродовж останньої
доби трансплантовано серце і дві нирки. Остання операція скінчилася буквально кілька годин тому. Донором став 58-річний львів’янин,
який отримав несумісні з життям травми — це
було падіння з висоти. Після марних спроб урятувати пацієнта наші спеціалісти констатували у чоловіка смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації, а його мама і сестра
дали згоду на забір органів, аби ті подарували
можливість жити іншим людям.
Серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт.
Його серце втратило пружність і вже не могло
качати кров. Іншого виходу, окрім пересадки,
чоловік не мав.
Здорове донорське серце наші лікарі йому
трансплантували спільно з командою Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим, який
укотре за лічені години домчав до лікарні. Нирки отримали також чоловіки — один iз Києва,
другий із Тернопільщини. Операції розпочалися після опівночі й тривали до восьмої ранку. Я
безмежно вдячний усім, завдяки кому відбулися ці історичні для Львова операції: співробітникам Клінічної лікарнi швидкої медичної допомоги, які на ногах уже третю добу, команді
Інституту серця, яка готова кидати всі справи
і їхати за сотні кілометрів, аби врятувати людині життя, іншим нашим колегам й однодумцям. Та особлива подяка рідним загиблого чоловіка. Ваше непросте рішення стало порятунком одразу для трьох людей, і повірте, кожен із
них перед операцією дякував вам і дякуватиме
все життя!
Не секрет, що ми довго готувалися до цього
дня, і тому зараз дуже щасливі! Операції з пересадки в Україні — це шанс на життя для сотень
і тисяч людей. І ми хочемо дати цей шанс. Ми
хочемо, аби українці більше не їхали за кордон, а оперувалися у себе вдома, щоб кожен,
хто потребує органа, його отримав. І ми будемо докладати максимум зусиль, аби наблизити цей час. Дякую всім, хто підтримує і вірить
у нас!»
До слова, дві попередні операції з трансплантації серця в Україні проводили (також за
допомогою фахівців столичного Інституту серця) наприкінці грудня минулого року та на початку лютого цього року в Ковельській районній лікарні на Волині. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ
За минулі чотири доби збройні формування Російської Федерації, їхні
найманці та посіпаки 54 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійськi системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети
різних систем, у тому числі й станкові
протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та
стрілецьку зброю.
На донецькому напрямку в районі
відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник
відкривав вогонь по українських захисниках поблизу Мар’їнки, Широкиного, Павлополя, Новотроїцького,
Гнутового, Верхньоторецького, Невельського, Водяного, Кам’янки, Старогнатівки, Пісок.
На луганському напрямку в районі
відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» загарбники обстріляли наших захисників біля
Хутору Вільного, Оріхового, Новотошківського, Новгородського, Зайцевого, Південного, Катеринівки, Залізного, Шумів, Попасної, Луганського, Новоолександрівки, Пищевика.
Унаслідок ворожих обстрілів за згаданий період два українськi військовослужбовці отримали поранення.
Окупанти не лише цілили в бік наших позицій, а й цинічно обстріляли
прифронтові населені пункти, де продовжують проживати цивільні особи.
На жаль, унаслідок підступних дій загарбників є жертва серед мирного населення. Збройні формування Російської
Федерації на світанку 3 липня відкрили вогонь і по населеному пункту Зайцеве (Жованка). Внаслідок обстрілу з
мінометів 82-го калібру загинула 80-

річна місцева мешканка Бихова Олена Іванівна. Представники гуманітарної місії «Пролісок», які допомагали
жінці в скрутні часи, повідомили, що
розрив мінометної міни стався в повітрі
близько 6-ї ранку, коли Олена Іванівна
була на городі. За інформацією джерел
«УМ», вона на адреналіні ще повернулася на подвір’я, встигла покликати на
допомогу. На жаль, унаслідок численних мінно-вибухових поранень жінка
померла від втрати крові ще до приїзду евакуаційного транспорту.
Під час обстрілу Авдіївки противник однією з мін зруйнував дачний будинок, а від пожежі, яка виникла, загорілася ще й сусідська будівля. На
щастя, тут обійшлося без жертв.
Наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна
діяльність не залишиться безкарною.
За даними розвідки, за цей період наші
оборонці знищили п’ятьох i поранили
щонайменше шістьох загарбників. Також стало відомо, що серед втрат противника — троє загиблих i двоє поранених під час розриву міномета на
окупованій території Луганщини. Інцидент відбувся під час занять iз бойової підготовки на виконання практичних вправ стрільб у районі населеного пункту Жолобок у Попаснянському районі на Луганщині. При цьому
вогонь вели по позиціях українських
військових. «Унаслідок грубого порушення заходів безпеки під час експлуатації озброєння і військової техніки
та слабку навченість особового складу
розрахунок одного з мінометів калібру
82 мм здійснив подвійне заряджання,
відбувся його розрив», — зазначили у
розвідці ООС.
Нагадаємо, за даними розвідки ООС,
у червні було знищено понад 40 окупантів i п’ять одиниць ворожої техніки. ■

■ ДО РЕЧІ
Українська сторона Спільного центру з
контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування
сторін заявляє, що окупанти цілеспрямовано нищать камери відеоспостереження
ОБСЄ, аби облаштувати позиції на ділянці
розведення №3 «Петрівське» й повернутися на неї. В УС СЦКК назвали розстріляні напередодні камери ОБСЄ «заздалегідь спланованими провокаційними операціями».
Ще на початку червня, в районі селища Петрівське ворог свідомо знищив комплекс відеокамер, які фіксували їхні порушення щодо облаштування фортифікаційних споруд та нарощування існуючих
мінних полів у межах ділянки розведення
сил та засобів №3 «Петрівське». «29 червня під час проведення спостережного польоту представниками СММ ОБСЄ на ділянці розведення №3 у районі селища
Петрівське було виявлено трьох людей на
колишніх позиціях незаконних збройних
формувань РФ, з яких двоє перебували
в нещодавно виритому десятиметровому
подовженні наявної траншеї», — йдеться
в повідомленні.
«Таким чином, цей факт, є ще одним
підтвердженням того, що російсько-окупаційні війська продовжують приховано облаштовувати фортифікаційні споруди в межах ділянки розведення сил та засобів № 3
«Петрівське», — резюмують в УС СЦКК.
Мета окупантів очевидна — це приховано
реалізовувати свої злочинні дії щодо постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, унеможливити спостереження
за переміщенням особового складу до лінії
зіткнення. А також непомітно для спостерігачів Місії проводити подальше вдосконалення фортифікаційних споруд та збільшення існуючих мінних полів, як у межах
ділянок розведення, так і за її межами.

■ ТРОЛІНГ

«Ну що б, здавалося, слова»
Патріотичне графіті змусило осередок ОПЗЖ терміново змінити прописку
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Днями у центрі Харкова навпроти колишнього офісу обласної організації партії «Опозиційна
платформа — «За життя»
з’явилося графіті у формі
патріотичного гасла «Україна понад усе». Як повідомив керівник місцевого
осередку «Національного
корпусу» Костянтин Немічев, над створенням вербального послання трудилося 20 художників, тому
митці впоралися за одну
ніч. Довжина напису — 50
метрів, і оскільки літери відображаються у воді, графіті здається подвійним.
До речі, як показала практика, патріотичні
гасла на політиків промосковського флангу справляють досить гнітюче враження. Справа в тому,
що наприкінці червня на
цьому ж місці патріоти у
стилі вуличного живопису створили напис «Украї-

на або смерть». Цей «подарунок» «Нацкорпус» підніс політичним опонентам наприкінці червня. А
саме — у переддень акції,
яку мали спільно провести
ОПЗЖ і прихильники партії Шарія. Планувався навіть приїзд столичних гостей. Втім поява графіті чомусь неабияк налякала
політиків з «Опозиційної
платформи — За життя».
Вони закрили свій офіс,
залишивши на стіні оголошення про здачу його
в оренду. Невесела доля
склалася і в першого патріотичного графіті, оскільки невдовзі його пошкодили невідомі вандали. Власне, напис «Україна понад
усе» з’явився на місці першого гасла.
Діалог зі своїми опонентами мовою вуличного мистецтва став у Харкові вже усталеною традицією. Недавно на будинку,
що розташований напроти
консульства РФ, був створений мурал, присвячений

❙ Фото із сторінки в ФБ Костянтина Немічева.
контррозвідці СБУ. На малюнку зображено лицаря,
який мужньо бореться з
двоголовим чудовиськом.
Дана символіка недвозначно натякає на герб країниокупанта. Не потребують

додаткового
тлумачення і написи «Пам’ятаємо
— перемагаємо», а також
слоган Aquila non captat
muscas («Орел не ловить
мух»), що є девізом спецслужби України. ■
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■ ОВВА!

■ НАЦІЯ

Коли панi за 100

На Купала «Червону руту»
співали

Найстарша жителька Черкас відсвяткувала ювiлей

У Києві презентують міжконтинентальний марафон
вшанування Володимира Івасюка
Валентина САМЧЕНКО

❙ 105-річна панi Феодосія Петрова.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської міськради.
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкасах своє 105річчя від дня народження
відзначила місцева жителька Феодосія Петрова.
«Вона є найстаршою серед
довгожителів міста, народилася у 1915 році. Загалом у Черкасах усього 10
людей, яким наразі за 100
років», — говорить «Україні молодій» Олег Гудзенко, очільник департаменту соціальної політики Черкаської міської
ради, який разом iз ди-

ректоркою Територіального центру надання соціальних послуг Черкас
Альоною Щербак вітали
ювілярку з «круглою» датою і вручили їй подарунки та квіти.
Як розповідають у Черкаській міській раді, Феодосія Олександрівна народилася в багатодітній
сім’ї. Працювала на торфопідприємстві, а в 1958
році переїхала до Черкас.
Тут вона влаштувалася на
роботу на консервний завод, згодом працювала в

■ ДОБРА СПРАВА

І жестова телемова
Ведучими стануть особливі діти

❙ Проєкт «Ми в ефірі» ламає стереотипи.
❙ Фото надане НСЖУ.
Людмила КОХАН
Стартував
культурномистецький проєкт «Ми в
ефірі», який є першим у своєму роді у сфері інклюзивного
аудіовізуального мистецтва.
«Ексклюзивом проєкту є те, що
в ролі телеведучих упродовж
кожної телепрограми виступатимуть винятково діти-митці з
інвалідністю різних вікових категорій із різноманітних куточків нашої країни, зокрема дітипереселенці зі сходу України.
Великим доповненням доступності проєкту стане його переклад жестовою мовою. Цей
проєкт є і дитячим, і для дітей, та інклюзивним одночас-

но» — розповіла керівник проєкту Діна Ібрагімова.
Реалізують задум ГО «Громадське дитяче інтернет-телебачення» і радіо «Веселка
TВ» за підтримки Українського культурного фонду в рамках Програми «Інклюзивне
мистецтво». «Ця програма та
такі проєкти, як «Ми в ефірі»,
ламають стереотипи. Ми спільно робимо наше суспільство
цивілізованішим, ми спільно
втілюємо мрії в життя», — зазначила начальниця проєктного відділу Українського культурного фонду Тетяна Лишневець.
У рамках проєкту буде
створено три повноцінні дитячі

продуктовому магазині.
Трудового стажу в пані
Феодосії 32 роки, вона нагороджена ювілейною медаллю «За доблесну працю». Наразі ювілярка проживає разом iз донькою
Валентиною Іванівною.
«Вітаємо
Феодосію
Олександрівну з днем народження та висловлюємо свою повагу. Бажаємо їй здоров’я, благополуччя, затишку та любові від рідних i близьких
людей», — говорить Олег
Гудзенко. ■
пізнавальні телепрограми, хронометражем 12-15 хвилин кожна. Загальна кількість учасників складатиме понад 30 осіб.
«Проєкт «Ми в ефірі» заснований на принципі: «не залишити нікого осторонь». Цей
принцип нагадує принципи
справедливості та рівності, що
були включені в укладені урядами угоди на Всесвітньому саміті та дозволяють нам відбудовувати різноманітне та інклюзивне суспільство в Україні»,
— зауважив представник Управління Верховного комісара
ООН у справах біженців (УВКБ
ООН) в Україні Пабло Матеу на
пресконференції у Національній спілці журналістів України.
«Я мріяла бути телеведучою, але, зазвичай, ти чуєш
відмову. Тому коли мені запропонували спробувати себе в
ролі телеведучої — це був дуже
приємний сюрприз. Дійсно, цей
проєкт здійснює мрії!» — поділилася своїми враженнями Таня
Антоненко.
«Сьогодні в журналістиці
немає стандартів, яким повинен
бути ведучий або ведуча, та немає стандартів, як вони повинні говорити, поводитися, виглядати тощо. Навпаки, зараз цінується індивідуальність — це
просто золото та капітал. Ваша
особливість — це саме те, що
ви можете дати тим, у кого її немає», — звернулася до безпосередніх учасників проєкту перший секретар НСЖУ Ліна Кущ.
Проєкт триватиме до 21
серпня. Вільний доступ до створених телепрограм забезпечуватиметься засобами медійного простору. ■

Кількаметрове багаття, вбрані у
вишиванки дівчата, величний Дніпро,
вінки, свічки та інші атрибути сакральної ночі, а ще незчисленна енергія кращих виконавців — так у ніч на Івана
Купала презентують у Києві Благодійний онлайн-марафон світового українства, присвячений 50-річчю пісні Володимира Івасюка «Червона рута». Саме
в 2020-му виповнюється півстоліття від
створення та першого виконання твору зі словами «Червону руту не шукай
вечорами», автором якої був легендарний Володимир Івасюк. Відтоді ця пісня стала однією з найпопулярніших у
світі, без перебільшення — одним із
символів України.
«Червону руту» та «Водограй» талановитий уродженець міста Кіцмань
Чернівецької області склав у 1970-му.
13 вересня того року вперше виконав
з Оленою Кузнецовою на Театральній
площі Чернівців у прямому ефірі передачі «Камертон доброго настрою».
Путівку в довге життя пісням дав ансамбль «Смерічка», солістами якого
були Назарій Яремчук і Василь Зінкевич.
А 18 травня 1979-го Володимира
Івасюка знайшли повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. Офіційній
версії про самогубство ніхто не повірив. Похорон митця перетворився на
масову акцію протесту проти радянської влади. Бо це було вбивство руками
КДБ. Адже Володимир Івасюк став популярним, а тому особливо небезпечним для радянської системи виразником української ідеї. Він був унікальним мелодистом, «українським Полом
Маккартні», але масштабування такого митця-українця не входило в плани
службістів і функціонерів, які «ростили» єдиний народ СРСР.
Благодійний онлайн марафон вшанування феномену Володимира Івасюка і «Червоної рути», який готують
представники культури і медіа України, Канади, США, Австралії, Польщі,
Португалії, Італії, Німеччини та інших країн, пройде у жовтні 2020 року.
Підтриманий Світовим конгресом українців та організований агенцією PRO
Production Ukraine і «5-м каналом»,

він транслюватиметься в інтернеті й
об’єднає всі континенти.
Марафон організований новоствореним Фондом імені Володимира Івасюка, загальна діяльність якого полягатиме в підтримці сучасної української
пісні шляхом ініціювання та донації
музичних явищ та подій, які сприятимуть розвитку та модернізації української автентичної музики, констатує керівниця прес-служби проєкту
Ольга Стельмашевська. Першою метою
Фонду є створення онлайн-музею митця, як системоформуючої платформи,
де можна буде здійснити VR-екскурсію
знаковими місцями життя і творчості
композитора у Кіцмані, Чернівцях,
Львові та Києві. Для цього будуть здійснені кіноекспедиції. Онлайн-архів Володимира Івасюка представить всі існуючі медіафайли і доповниться новими.
У розділі «Володимир Івасюк сьогодні»
будуть постійно оновлюватись аудіовізуальні матеріали — нові записи, кліпи
пісень, репортажі та сюжети з концертів, фестивалів у всьому світі. Таким
чином популяризація творчості Володимира Івасюка буде збільшуватись на
постійній основі.
Частиною марафону стане проєкт
триб’ют-концерту пісень Володимира
Івасюка. Кавери відомих всім шлягерів
виконуватимуть зірки української сцени в супроводі Київського симфонічного оркестру Kyiv Fantastic Orchestra.
Кожний виконавець не обмежуватиметься винятково оркестровкою —
навпаки, можливі та вітаються експерименти з додатковими інструментами та музикантами. Аранжувальником
та музичним спiвпродюсером проєкту
виступить Мілош Єліч. Звуковою інсталяцією та онлайн-міксом керуватиме Сергій Круценко. Автор ідеї, режисер і продюсер проєкту Сергій Проскурня.
До марафону долучаються, зокрема, Катя Chilly, «Мандри», Yurcash /
Юркеш, Kozak System, «Один в каное»,
ТНМК, Марічка Бурмака, сестри Тельнюк, Олег Винник, Ірина Федишин,
Андрій Хливнюк, Валерій Харчишин,
Дмитро Шуров Pianoбой, Тарас Тополя, Оксана Муха, Анжеліка Рудницька, Тарас Чубай, Alyosha, Альона Альона, Святослав Вакарчук. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2020

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на серпень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на 2020 рік, це можна зробити до 18
липня, і ви отримуватимете газету із серпня. Передплата на «Україну молоду» оформлюється як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так
і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою». Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку,
в операційних залах поштамтів, у пунктах
приймання передплати, на сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам,
знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2020 рiк:
на місяць — 65 грн 62 коп.,
на два місяці — 131 грн 24 коп.,
до кінця року — 328 грн 10 коп.
Передплатний iндекс —
60970
Для органiзацiй, юридичних
осiб:
на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на два місяці — 171 грн. 24 коп.,
до кінця року — 428 грн. 10 коп.
Передплатний iндекс —
01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн 77 коп.,
на два місяці — 47 грн 54 коп.,
до кінця року — 118 грн 85 коп.
Передплатний iндекс —
49497
«Укрпошта»
додатково за саму процедуру
оформлення передплати
бере: на місяць — 3 грн 60
коп., на квартал — 8 грн
20 коп., на півроку — 10
грн 00 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережуPressReader
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■ ВИБОРИ-2020

Пожежа йде за планом,
або Гострий токсикоз розмноження дощових черв’яків глибинки
Тетяна ПАРХОМЧУК

Території вже помічені, причому неодноразово. Прапорці розставлено
по всіх периметрах. Залишилось
закріпити документально, відвоювавши омріяний кусень на місцевих виборах. Кожен, хто бачить
себе у кріслі керівника регіону чи
окремої невеликої території, вступає у запаморочливу боротьбу. До
того ж, боротьбу цинічну й доволі
жорстку.

рішити екологічні проблеми в окремих регіонах, де ця тема досить
актуальна. Звісно, для більшого
переконання і наочності використовуватимуться вуличні активісти.
Підготовчі роботи розгорнулись повним ходом і з цього боку.
Уже є сотні структур, котрі для
інсталяції подібних заходів пропонуватимуть свою робочу силу,
причому різного віку.

Лікнеп для виборців
Вивалятись у бруді
Чимало експертів прогнозують, що прийдешня виборча кампанія до місцевих органів влади
цієї осені має бути найбруднішою. Причому найбруднішою
за всю вітчизняну історію. А намагання корелювати різні ситуації у столиці не завжди матиме
серйозний вплив на перебіг сценарію на місцях. Відслідковування початкових подій у зоні польових виборчих баталій підтверджує: переговорні процеси в українських верхах жодним чином
не впливають на поведінку дощових черв’яків глибинки. Ці корисні тваринки вилазять на дощ і
діляться надвоє, якщо випадково
потрапляють під лопату. А іноді
можуть у стрімкій прогресії ділитись на значно більшу кількість
часток. Приблизно такий колоритний живопис уже видніється
і щодо партій, які вступають у боротьбу за вплив в окремо взятому
регіоні.
Вбачається, що, окрім традиційних маніпуляцій політиків
(підняти пенсії, зменшити тарифи, подолати корупцію), чимало
спекуляцій буде довкола токсичних новел місцевого самоврядування — розподілу повноважень
та бюджетних ресурсів.
«Кому мають належати ресурси, як далі рухатись, рухати процес децентралізації — це буде активно обговорюватись. Тема розподілу повноважень та бюджетних ресурсів. І залежно від того,
наскільки сильно вдарить по нас
економічна криза, ці кризові економічні тенденції також можуть
бути в центрі дискусій та передвиборчої політичної боротьби»,
— розмірковує глава Центру прикладних політичних досліджень
«Пента» Володимир Фесенко.
Затребуваними також будуть
питання екології — обіцянки ви-

Маніпулятивні технології, за
допомогою яких намагатимуться взяти виборця на гачок, очікуються жорсткішими й різноманітнішими в міру наближення до дня виборів.
Зокрема політолог Андрій
Єрмолаєв зазначив, що наразі
вже використовуються складніші методи й дискусійний запал
змінює свій характер, переходячи на прямий тиск, варварство,
шантаж, організацію нападів,
підпали офісів, особливо, коли
йде відвертий напад або провокація будь-яких зіткнень політичної сили чи окремої особи.
Зрозуміло, що тактичні ходи
в разі потреби мінятимуться з
лету. З іншого боку, це може
бути пізнавальним для непосвяченого виборця, адже ознаки чорного піару, такі, як безпідставна,
нефахова критика, свідчать про
конфлікт інтересів. Та й для самих конкурентів застосування
проти них «заборонених» прийомів вказуватимуть рівень їхньої
рейтинговості та змальовуватимуть загальний портрет опонента. Адже завжди треба знати, хто
в тебе в палаті.
Ціна ж бо чимала: землі, села
з «кріпосними» душами, влада й
гроші.

Відкриті й закулісні заморочки
Як уже зазначала «УМ», серед нововведень виборчого законодавства — повернення мажоритарки на місцевий рівень
(для громад до 90 тис. виборців).
Офіційно пояснюється це спробою зменшити партизацію місцевої влади. Проте навряд чи комусь пощастить побачити, як
партія влади буде спокійно реагувати на вільний політ зальотних
зозулят та на те, як вони виштовхуватимуть з омріяного владою, а
тому вже й «рідного», гнізда яйця

■ ГУЧНА СПРАВА

Ювілей брехні
Тисячі людей у Києві вийшли
підтримати підозрюваних у справі
Шеремета
Інна СТЕПАНЧУК
Чому не шукають справжніх
убивць? Чому за ґратами непричетні люди? Чому не помічають безліч
доказів невинуватості Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь? Такі головні питання ставили
до керівництва Міністерства внутрішніх справ учасники суботньої
акції «200 днів брехні» в Києві.
Акція розпочалася о 12:00 в
парку Шевченка, навпроти Черво-

ного корпусу Київського національного університету. Як повідомляє
«Українська правда», спочатку в
парку відбувся концерт. На імпровізованiй сцені — даху автомобіля — виступали музиканти Христина Панасюк, Тайна Ріц, Олексій
Бик та інші. Згодом понад три тисячі людей рушили пішою ходою
до МВС, а звідти — на Банкову,
до офісу президента. Серед учасників акції — громадські активісти, волонтери, військові, представ-

зелених партзасновників разом iз
носіями. Хто у владному тренді,
той і правий — це ще один із підвидів передвиборчих чорнопіарних «дискусій».
А «слуги», незважаючи на
падіння рейтингу провладної
сили, — все ще найнареченіша
наречена.
Із новинок виборчих штрихів
додамо, що вперше (!) внутрішньопереміщені особи отримують
право змінити свою виборчу адресу, аби на цій підставі взяти
участь у місцевих виборах.
А щодо схованого за куліси, то до виборчого процесу цієї
осені можна віднести не новину, але суттєву бувалу деталь —
це зняття з повістки дня не те що
питання, а й чуток i натяків про
відставку міністра МВС Арсена
Авакова. Звісно, хто ще так уміє
забезпечувати необхідний порядок, вважаймо, і рейтинг на виборах? Хто ще так зможе за потреби підтягнути кого треба? Як-от
на останніх президентських виборах — представники правоохоронних органів показали силу,
вплив, уміння заохочувати. Хоч
обожнюваний ними кандидат і
не пройшов, однак рейтинг йому
виборці й агітатори в погонах підтягнули до трійки лідерів.
Також важливо, що завдяки «мажоритарці» певний куш
для себе можуть урвати відомі й
авторитетні в громадах кандидати. За умови, що вони протягом попередньої діяльності або
добре заявили про себе, або безвідносно до того, чи перебували
у владі, «правильно себе поставили на районі», або ж зможуть
«слугам» віддатись, якщо не з гарантією, то в «прикордонному»
варіанті точно. І всі ці риси можуть знадобитися для того, аби
представляти олігархів. У першу чергу — латифундистів. Цю
касту одинаків-індивідуалістів
можна вважати окремими «партіями». Ймовірно, саме вони й задаватимуть тон битві за виборчий
«урожай» на місцевих полях.

Заблукалі між партійними
ідеологіями
Політологи стверджують,
що місцеві вибори можуть надати новим політикам шанс віднайти свою політичну структуру. Бо, мовляв, зараз в Україні
спостерігається хоч і поволі, не

ники націоналістичних організацій.
А також родичі та друзі фігурантів
справи вбивства журналіста Шеремета. У натовпі учасників були помічені колишній політв’язень із Криму Володимир Балух, режисер Володимир Тихий, поетка Світлана
Поваляєва, подружжя Корчинських, колишній заступник міністра у
справах ветеранів Антон Колумбет.
Прийшла, зокрема, й одна з підозрюваних — Яна Дугарь, яка змушена наразі носити електронний
браслет. Вона єдина з підозрюваних, кого не тримають під вартою,
оскільки вийшла під заставу в 168
тисяч гривень. Гроші допомогли
зібрати небайдужі.
Учасники акції тримали в руках транспаранти з написами: «Досить брехні», «Аваков чорт», «МВС
= брехня», «Антоненко, Кузьменко,
Дугарь — далі ти?»
Напередодні акції зі своєї
сторінки у «Фейсбуці» Дмитро Корчинський закликав: «Прийди! Тебе

дуже масштабно, процес зміни
«культу осіб» на партійні ідеології. Можливо, й у нас скоро буде,
як у розвинених країнах, наприклад, лише ліберали й консерватори або праві та ліві.
От і з польових штабів політичних партій долинула новина в унісон: вони (штаби) переорієнтовуються — геть медійні
особи! Дайош партійні ідеології!
Тільки проблема в тому, що пересічний виборець навряд чи має
бодай якісь початкові уявлення
про те, що це таке. І, до речі, на
партійних сайтах про це дізнатись не завжди можна. Схоже,
що самі партійці не впевнені в
ідеології своєї партії. А якщо і є
натяки на якусь позицію, то це
просто риторика, така необхідна під час виборів, але така, що
не завжди відповідає істині.
І якщо взяти за приклад партію «Голос», що була створена
досить швидко під медійне обличчя співака Святослава Вакарчука й котра, зібравши у свої
лави чимало пристойних людей, отримала достатньо голосів,
щоб подолати п’ятивідсотковий
бар’єр, то тепер iз відходом Славка Вакарчука від високої політики, ймовірно, рейтинг наростити
не вдасться.
І наразі суперечки про те, від
кого ж був покликаний відтягнути голоси «Голос» — чи від
ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко, чи від тих проєвропейських виборців Петра Порошенка, які вважали перебором християнський консерватизм «Європейської солідарності», уже не
мають значення. А лідер-співак
різко вирішив піти, тому що, за
його словами, партія «Голос» —
не вождистського типу, тому він,
вождь, іде, щоб зайнятися якимись «освітніми проєктами». Ну
це, можливо, по-американськи.
Але в нас ще зовсім недавно, на
останніх місцевих виборах, так
звана партійна ідеологія була
справою двадцятою. Чимало виборців скептично ставились до
партійних «клятв» передвиборчих агіток. Місцеві підприємці просто купували франшизу
в партії і під знаменом обраної
політсили ішли змагатись один
з одним за владу.
І це в Україні питання питань, чи зміняться часи вождів часами партійних ідеологій?
Наприклад, Радикальна партія
Олега Ляшка. Він — й ідеологія,
і особистість, і медійне обличчя.
Тепер же Олег Валерійович відсунутий убік перебірливим жезлом виборчої долі, а на суспільній трибуні впевнено нарощує
симпатії українців інший Ляшко — головний санітарний лікар
України та так званий демон

це теж стосується. Це тобі тільки здається, що ти не вбивав Шеремета (ув’язнені теж упевнені, що
не вбивали), але правопохоронна
система вважає, що кожний патріот Шеремета таки вбивав. Прийди! Інакше Шеремет прийде за тобою!» «Свавілля правоохоронців загрожує не лише Кузьменко,
Антоненку та Дугарь. Ми всі у небезпеці, — наголошує ексочільниця МОЗ Уляна Супрун, яка теж
прийшла на акцію. — У той час,
поки на брифінгах вище керівництво країни розповідає казочки про
правосуддя, невинних українців переслідують i саджають за ґрати,
поліцейські б’ють, ґвалтують і вбивають людей, іноді й самі виступають замовниками злочинів. Усе це
наша реальність. Коли ми мовчимо
— ми підтримуємо свавілля влади
та одягаємо кайдани самі на себе».
«Усі ми знаємо, що ці обвинувачення, ці підозри підроблені, сфальсифіковані, — цитує «Новинарня»

вітчизняного карантину Віктор
Кирилович. І так він увійшов в
азарт, що нещодавно заявив про
свої президентські амбіції. У нас
усе може бути — Віктор Ляшко
досить швидко став популярним. Однак карантин карантином, а без підґрунтя політичного
флеру та харизми добре відомого екстравагантного тезки Віктора — Олега Ляшка, що занурився у підсвідомість українців, тут
не обійшлось. Така діалектика
сприйняття харизматичних постатей. Тому зерно націленості головного санітарного лікаря, схоже, зможе знайти для себе добру
поживу і в політичному ґрунті.

Бог працює по-іншому
І хоч хто що би говорив, роль
особистості в історії, тим більше
на наших теренах, важко недооцінити.
Візьмемо переможців парламентських виборів і очікуваних лузерів виборів місцевих —
«слуг народу», усі їхні партійні
позиціювання себе (найгучніше
«лібертаріанці») схожі на пошук застосувань красивих політичних визначень, бо практично
до озвучених гасел вони жодного
стосунку не мають і не прагнуть
мати. Тут узагалі роль зіграна
виконавцем ролі кіношного президента Голобородька.
Або згадаймо ВО «Батьківщина», що, до речі, була лідером
на виборах до об’єднаних територіальних громад у 2016/2017
роках, у неї взагалі жодної ідеологічної платформи не прописано. У них і платформа, й ідеологія, і дороговказ — це «Юля!».
Псевдоопозиціонери
з
ОПЗЖ олігархічного угруповання, орієнтованого на Росію,
жонглюють популістськими
псевдосоціалістичними гаслами. Тут дещо інший діагноз,
але з тим же підтекстом ролі
особи.
Про те, що ідеології, навіть
якщо вони реально працюють,
не дуже впливають на вибір
електорату, свідчить низький
відсоток підтримки партій націоналістичного спрямування.
Наразі всі ключові гравці, котрі прораховують всі свої
ходи та їх успішність для себе,
переймаються головним: аби
ця кампанія не стала даремною
тратою ресурсів.
Отже, пожежа йде за планом. Здається, і Володимир
Олександрович починає для
себе щось глибинне розуміти.
Майже фольклорне: «Коли я
був маленьким, я молився про
велосипед. Потім я зрозумів,
що Бог працює по-іншому, —
я вкрав велосипед і став молитись про прощення». ■

❙ Свавілля загрожує не лише їм. Ми всі у небезпеці.
❙ Фото з сайта radiosvoboda.org.
адвоката Антоненка Станіслава Кулика. — Ми зараз вивчаємо всі матеріали, які нам дають на ознайомлення, і вкотре впевнюємося: жодних об’єктивних доказів, що хтось
до чогось причетний, у них немає.
І не може бути, бо насправді всі ці
троє не мають стосунку і жодним чином не причетні до цієї справи!»
Нагадаємо, всеукраїнська акція
«200 днів брехні» розпочалася 25

червня й проходить у різних містах
україни. Активісти виступають проти переслідування фігурантів справи про вбивство журналіста Павла
Шеремета — волонтерки і лікарки
Юлії Кузьменко, ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка та військової медсестри Яни Дугарь.
На сьогодні, 7 липня, призначено чергове судове засідання щодо
Юлії Кузьменко. Фарс триває... ■
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■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Штучний кадровий голод
Конкурси на найнижчі держпосади на зарплату 6 тисяч
гривень непрохідні для молодих спеціалістів
Роман ВОЛОШИН

Стільки дат, до яких публікація цього допису була б актуальною, вже минуло: рік від
першого туру президентських виборів, рік
з перемоги Зе у другому турі, рік із моменту інавгурації. Сумнівався, чи варто взагалі
порушувати цю тему на власному прикладі.
Утім, схоже, наш президент сам випрошує у
мене коментар щодо цього. Спочатку своєю
пресконференцією, де він заявив, що в Україні «кадровий голод», і пропонував журналісту «Української правди» обрати собі
посаду в ОП, бо працювати, виявляється,
взагалі нікому. І далі нові кадрові призначення та незвільнення тих людей, котрі давно
мали б позбутися своїх посад.

Мільйони є
Вдумайтеся тільки, в 40-мільйонній
країні не було чи й усе ще немає жодної
достойної людини, котра могла б очолити
Міністерство освіти і науки, Міністерство
культури, енергетики тощо. Шок! Ну...
принаймні так каже наш із вами президент. Виявляється, так він вважає і переконує інших, у нас узагалі немає ніякого
кадрового резерву, освічених, розумних і
талановитих людей, фахових спеціалістів,
досвідчених державних службовців, словом — професіоналів.
Чи дійсно все так безнадійно і песимістично? І що ж із цим робити? Де брати людей? Держава ж створювала умови, навчала врешті-решт, а частина людей і за власні кошти здобувала знання. А достойники
все не з’являються?..
Навіть Володимир Зеленський у своїй
інавгураційній промові сказав: «повертайся і залишайся». А ще додав, що українців
у світі 60 мільйонів і кожному має знайтися тут місце. Пам’ятаєте? Це та промова,
з якої ми дізналися, що кожен із нас президент.

Не лише дві вищі освіти
А тепер я розкажу трішки про себе. Понад 5 років прожив за кордоном, де в польських університетах здобув дві вищі освіти: бакалавра за спеціальністю «Зв’язки з
громадськістю та медійний маркетинг», а
також магістра у галузі політології за спеціальністю «Державне управління».
Окрім цього, за студентською програмою обміну навчався в Португалії, а за іншою програмою кілька місяців працював у Сполучених Штатах Америки. Тож
думаю, що це як мінімум говорить про
знання мов і те, що я не боюся виходити із
зони комфорту, а також знаходити спільну мову з людьми не тільки різних характерів, а й різних ствітоглядів і культур.
Що ще... Можливо, варто додати громадянської активності? За ці роки, в різні часи, я очолював кілька студентських
товариств (ще в кількох був членом президії), в рамках роботи яких було організовано десятки конференцій (включно з
міжнародними), «круглих столів», фестивалів та зустрічей із людьми штабу віцепрезидента Європейського парламенту Б.
Ліберадського чи депутатів Європарламенту Й. Мухи, Е. Бєньковської, Є. Бузека, а також тогочасних лідерів парламентських партій Польщі, колишнього голови МЗС Польщі Ґ. Схетини, міністра фінансів Л. Бальцеровича, послів різних
країн, українських дипломатів. Останні,
до слова, радо вітали співпрацю з активним осередком українського студентства
в Польщі і разом, зокрема, з Генеральним
консульством України в Любліні нам вдалося організувати кілька чудових, масштабних заходів, присвячених Україні.
Тож сказати, що по виїзді за кордон усі
українські студенти забувають про свою
Батьківщину, в жодному разі не можна,
і я з друзями цьому приклад. Додати до
цього десятки відвіданих форумів, академій лідерства, школу дипломатії і купу

різних онлайн - і не онлайн-курсів.
Але то таке, сьогодні сертифікатом
курсу нікого не здивуєш, а на диплом ніхто не дивиться, але все ж... До чого я веду?
Можливо, все вище перераховане в сумі,
знання і досвід, отримані як в Україні, так
і за кордоном, можуть бути корисними державі у цей непростий період? Я, принаймні, у це вірив. І продовжую вірити.
Саме тому, після стількох років за кордоном, із багажем знань і певного досвіду
за спиною я повернувся в Україну, адже
прагну бути корисним для своєї держави.

Майже два десятки конкурсів
Але. Що мене очікувало?
Можливість брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад. Це
будь ласка. Можна скільки завгодно ходити по конкурсах, здавати тести на знання законодавства (законів про Держслужбу та запобігання корупції, та Конституції України). Утім виграти в конкурсі вам
ніхто не обіцяв. У жодному разі не варто
прив’язувати слова про відсутність кандидатур на пости міністрів із перших абзаців
до того, про що йдеться саме зараз. Я, звісно, й не думав про такий розвиток подій,
це було б смішно. Вирішив почати з самого початку, з найнижчих посад і категорій
державної служби.
Приклад: посада головного або провідного спеціаліста. Категорія В (найнижча).
Вимоги до кандидата страшенно серйозні: освіта не нижче бакалавра (а іноді й
молодшого бакалавра) та вільне володіння державною мовою. Все.
Посадовий оклад 6000! І це в Києві, на
секундочку.
Ну, ви зрозуміли, що відбір за такими вимогами зможе пройти не кожен
(сарказм). От і я не пройшов. Хоча брав
участь у близько двох десятках конкурсів:
КМДА, НКРЗІ, Мінкульт, Міноборони,
Державна митна служба, Мін’юст, апарат
ВРУ, райдержадміністрації Києва, Мінветеранів, Державна архівна служба тощо.
У деяких інституціях було по дві й більше
посади. Хтось може сказати, що я обрав
якісь «козирні» установи, куди так просто
не потрапити. Можливо, деякі з них і були
такими (хоча тут уже інше питання стосовно того, чому такі взагалі існують), але
ж деякі абсолютно не вирізняються привабливістю.
В одних місцях мене осипали золотими зорями і говорили, що я страшенно імпоную, що вони навіть не очікували, що
серед кандидатів будуть такі люди, як я.
В інших просто дивилися крізь пальці.
Одні співбесіди тривали по годині й більше, інші закінчувались за 10 хвилин.
Та Ніде місця мені не знайшлося. Ніде.
Близько 20 конкурсів. На найнижчі по-

❙ Не лише випускники іноземних вузів мало затребувані в Україні.

❙ Роман Волошин (праворуч) на одному з проєктів разом із Яном Пєклом, Надзвичайним і
❙ Повноважним послом Польщі в Україні. 2017р.
❙ Фото з власного архіву.
Україну офіційна установа, що підпорядковується МОН, відповідно, можете уявити, які труднощі, пов’язані з цим фактом, можуть виникати. А сама процедура
визнання, зокрема, диплома польського
університету триває до пів року! Я склав
необхідний пакет документів на початку

Ніде місця мені не знайшлося. Ніде. Близько 20 конкурсів. На
найнижчі посади. З мізерною зарплатнею.
сади. З мізерною зарплатнею. Це я вже
не згадую про програму «ліфт», яку так
пафосно рекламували.
Хоча, звісно, найбільше емоцій у мене
викликала можливість працювати у секторі зовнішньої політики. Де я також подавався на конкурс — в Український інститут. Утім не був допущений до участі в
Міністерстві закордонних справ України.
До слова, МЗС — єдиний із центральних
органів виконавчої влади, який дав мені
конструктивну відповідь, чому я не міг
брати участь у їхніх конкурсах. Справа в
тому, що для цієї установи обов’язковим
є факт визнання диплома закордонного
вишу в Україні. В інших інституціях це
не вимагалося.
Пару слів про процедуру визнання
диплома. Займається ним одна на всю

лютого, і ось лише зараз, близько тижня
тому, отримав відповідь.
А потім COVID-19 та все, що він за
собою притягнув. Зокрема зміни до Закону «Про державну службу» в частині
проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу. Тепер навіть конкурсів не проводять,
а карантин усе триває і триває.

Реалізація у місцевому
самоврядуванні
То що ж робити українським випускникам іноземних вишів? Куди повертатися? Чим тут займатися? Чи варто?
Варто! Це моя позиція, і я хочу досягти своїх цілей, працюючи на благо
України! Навіть якщо наша держава

сама проти цього. Вірю, що це тимчасово.
Не хочу, щоб цей текст виглядав
так, ніби я нарікаю. Не нарікаю. Зараз у
мене є чим займатися і я повністю зосереджений на своїй роботі. Наразі я працюю у Лебедині на Сумщині в органах
місцевого самоврядування, де займаюся
саме тим, у чому прагну бути професіоналом. Окрім цього, як і раніше, пишу
тексти, аналітику, хоч і не так часто.
Радує, що в цій країні все ж є люди,
для яких важлива реалізація мети, а
освіта і професійні навички щось та й
значать. Вірю, що на рівні громад теж
можна багато зробити, і бачу можливості для цього. Вже навіть можу констатувати деякі успіхи, але про них розповім іншим разом.
Окрім цього, мені вдалося об’єднати
кількох ініціативних людей, у тому
числі й іноземців, та зареєструвати громадську організацію, яка прагне популяризувати серед наших співгромадян
ідеї освіченості, демократичності, громадянської активності суспільства, показувати українцям, що світ насправді
не такий великий, як здається, й співпрацювати чи комунікувати з іноземцями важливо, а подорожуючи іншими країнами — репрезентувати Україну просто необхідно. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 ЛИПНЯ 2020

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України, генерал-лейтенант СБУ, почесний голова Спілки офіцерів України

Перший тур президентських виборів у Польщі, що відбувся 28 червня, вивів у фінал нинішнього очільника країни Анджея Дуду та опозиційного мера Варшави, віце-голову партії
«Громадянська платформа» Рафала Тшасковського (польск. Rafal Trzaskowskі).
Польські опозиційні ЗМІ, а особливо соціальні мережі (контрольовані «московською
фабрикою тролів»!) після першого туру масово почали переконувати поляків, що
12 липня вони робитимуть «цивілізаційний вибір», який представляє Рафал Тшасковський, або обиратимуть авторитаризм Дуди. Експерти розглядають можливі
стратегії обох кандидатів, а також звертають увагу на вирішальну роль телебачення, преси та соціальних
мереж на цих виборах президента Польщі.
Мою увагу до польських виборів привернула отримана конфіденційна інформація і фактичні дані, які
вказують на реальне втручання у ці вибори президента РФ Путіна і його спецслужб (ГРУ, ФСБ, СЗР).
Метою Путіна, яка сформована маніакальною ненавистю і помстою Польщі, є політично поховати Анджея Дуду, партію «Право і Справедливість» (ПіС) і Ярослава Качинського — брата Леха Качинського,
президента Польщі, якого Путін похоронив у Смоленську 10 квітня 2010 року. Москвою розроблено сценарій, як це зробити «польськими руками». Путін організував чергову (як на президентських виборах
у США 2016 року) політичну спецоперацію «під чужим прапором», цього разу на території суверенної
Польщі.
Коротко нагадаємо офіційні результати першого туру президентських виборів у Польщі, які подані в
таблиці. Зазначу, що висуванець опозиційної «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський, якого опозиція поміняла «на марші», долучився до президентської кампанії лише за п’ять тижнів до голосування й отримав такий високий результат, у першу чергу (на мою думку), за масової підтримки
«російської фабрики тролів» у соціальних мережах Польщі, які поширювали інформацію про Дуду і
Тшасковського на протиставленні суспільно-політичних характеристик двох кандидатів.

«Перемогла демократія»
Хоча Польщі ще належить
з’ясувати прізвище свого наступного президента, вона вже отримала «головного переможця». На
переконання незалежних польських експертів, нею стала демократія, і найкращим доказом цього
є надзвичайно висока для Польщі явка — 64,51% і вихід у другий тур Рафала Тшасковського —
«надію» і «цивілізаційний вибір»
поляків. Це був, «можливо, найвищий показник від часу падіння комунізму» 30 років тому. Для
порівняння, під час виборів 2015
року явка становила лише 49%.
А той факт, що люди вишиковувалися у довжелезні багатогодинні черги, зумовлені правилами захисту від коронавірусу на виборчих дільницях, зробило їхнє бажання висловитися під
час цих «вирішальних» виборів
ще більш вагомим, наголошують
незалежні експерти (чи не з подачі Москви?!).
Коментуючи результат першого туру, тижневик Polityka зазначає, що Дуда вирвався вперед
«із солідною перевагою». «Ще ніколи не було так, що кандидат,
який виграв із такою перевагою в
першому турі, програвав вибори
у другому», — зауважує часопис.
Polityka відзначає роль преси в
його кампанії, особливо суспільного мовника TVP, якого часто
критикують за упередженість на
користь Дуди та його партії «Право і Справедливість». Тижневик
пише про широке висвітлення кампанії Дуди «державними
та правими націоналістичними
ЗМІ, які фінансуються державними компаніями».
Однак, на думку видання Gazeta Wyborczа, «пропагандистська машина TVP зазнала вражаючої поразки. Вона не
лише не знизила рейтинг Тшасковського, попри кампанію ненависті проти нього, а лише сформувала його образ як найнебезпечнішого кандидата Дуди в першому
турі».

Що далі?
За словами провідної консервативної газети Rzeczpospolita,
«проблема президента полягає в
тому, що традиційний електорат
партії «Право і Справедливість»
уже мобілізований майже до
межі». «Дуді може бути важко отримати голоси виборців, що підтримували кандидатів, які програли, тому що партія ПіС, із якою
він політично пов’язаний, схожа
на царську Росію. Вона мала двох
союзників: армію і флот. Президент зіткнеться зі складним вибором: продовжувати бити в барабани війни, щоб мобілізувати його
армію, або, можливо, спробувати
побудувати мости. Однак питання
в тому, чи можна це зробити про-

тягом наступних двох тижнів, оскільки майже всі мости вже спалені. Одне можна сказати точно:
12 липня на нас чекатиме надзвичайна ніч виборів», — підсумовує
видання.
Що ж до Тшасковського, йому
доведеться докласти багато зусиль, аби перетягти голоси тих
кандидатів, які позиціонували
себе як критики влади, насамперед колишнього журналіста Шимона Головні, який посів третє
місце з майже 14%, євродепутата Роберта Бедроня та Владислава Косіняка-Камиша, які отримали понад 2% голосів кожен.
Політолог Вальдемар Парух
розповів виданню Dziennik Gazeta
Prawna, що «голоси електорату
Шимона Головні стануть ключовими у другому турі», оскільки
й Дуда буде працювати над тим,
аби переконати їх приєднатися
до табору його прихильників. Я
думаю, що на нас чекає дуже цікавий другий тур, мабуть, найцікавіший з моменту протистояння Леха Валенси та Олександра Кваснєвського в 1995 році», —
підсумував експерт.

Інформаційно-психологічна
атака
Що ж об’єднує таких кандидатів у президенти Польщі, як
Тшасковський (30,34%), Головня (13,85%), Босак (6,75%),
Косиняк-Камиш (2,37%) і Бедронь (2,21%), які разом набрали
55,52 % голосів, що в сумі майже на 12% більше, ніж у Дуди
(43,67%):
— жорстка опозиційність до
Дуди і партії ПіС;
— схожість окремих ментальних і психологічних рис їхніх характерів;
— молодість і перспективи
політичної кар’єри (підтримка
Дуди у другому турі кандидатами, які отримали на виборах 3, 4,
5 і 6-й результати — це великий
ризик втратити політичне майбутнє).
Саме на цьому і побудований
план інформаційно-психологічної атаки Москви на поляків, щоб
політично поховати Анджея Дуду
у другому турі президентських
виборів, а з ним і партію братів
Качинських ПіС.
Уже другий тиждень після
першого туру виборів «московські фабрики тролів» масово тиражують у соціальних мережах
Польщі такі гасла:
Дуда — це стара польська
партійно-державна номенклатура (ПіС).
Тшасковський — це нове молоде покоління, за яким майбутнє.
Дуда — це авторитарна Польща.
Тшасковський — це демократична Польща.

Дуда — це ксено- і гомофобна
Польща.
Тшасковський — це толерантна і ліберальна Польща.
Дуда — це державне беззаконня і свавілля.
Тшасковський — це верховенство права і свободи.
Дуда — це йти слідами націоналістичної Угорщини.
Тшасковський — це йти дорогою Заходу.
Задіяні Росією на президентських виборах у Польщі інформаційно-психологічні технології
працюють і вже дають результати, необхідні для реалізації сценарію Путіна після їх завершення. Останні дані соцопитування
допускають перемогу у другому
турі президентських виборів опозиційного кандидата Тшасковського, який у першому турі програв Дуді 13% голосів виборців.
Про це свідчать дані дослідження
громадської думки від IBRiS, проведеного на замовлення видання
WP. Якби голосування відбувалося 5 липня, свої голоси за кандидата від «Громадянської платформи», мера Варшави Рафала
Тшасковського віддали б 47,2%
респондентів. Чинного президента Анджея Дуду підтримали б
45,9% респондентів. Порівняно з
попереднім дослідженням IBRiS,
підтримка Рафала Тшасковського трохи знизилася — на 0,9%,
тоді як підтримка Дуди зросла на
0,3%. Ще не визначилися з вибором 6,9% респондентів. Згідно з даними опитування, участь
у голосуванні збираються брати
65,4% респондентів, що на 3,4%
більше, ніж за результатами попереднього дослідження.
Нагадаю, у суботу (4 липня)
були оприлюднені дуже схожі
прогнози від агентства Kantar,
проведені на замовлення TVN
та TVN24. Згідно з дослідженням
Kantar, Рафал Тшасковський
може розраховувати на 47% голосів, а Анджей Дуда — на 46%.
Не вирішили, за кого будуть голосувати у другому турі, 7% опитаних. Порівняно з результатами їхнього попереднього опитування, проведеного одразу після
1-го туру, підтримка Тшасковського зросла на 2,3%. Підтримка
Дуди також трохи збільшилася,
але лише на 0,6%.
На початку липня деякі опитування прогнозували перемогу чинному президенту. Так,
опитування служби Pollster для
програми Wiadomoci польського телеканалу TVP1, оприлюднене 2 липня, засвідчило, що Анджей Дуда може розраховувати
на 51,14% голосів, а Тшасковський — на 48,86%.
Ще одне опитування, проведене 2-3 липня службою Estymator
для Do Rzeczy, також віддає перевагу Анджею Дуді із 49%, тоді як
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Голосування
Вибори президента Польщі:
хто переможе у «надзвичайному» другому
турі 12 липня — Путін чи Польща?!

Рафал Тшасковський отримав
би 46,4%.
Висновок: «московська фабрика тролів» зробила стійку
тенденцію зростання рейтингів
Тшасковського, які дають йому
шанс на перемогу у виборах (або
програш не більше 2% голосів).
Обидва такі результати влаштовують Путіна для реалізації його
сценарію.

Сценарій Путіна
Тшасковський
перемагає
Дуду на виборах iз будь-яким результатом, і Дуда змушений буде
визнати свою поразку і привітати Тшасковського, якого згодом
привітає і Путін. Якщо ж перемагає Дуда з різницею до 3% — це
буде вважатися як фальсифікація виборів владою! Тшасковський і його прихильники не визнають перемогу Дуди. Результати виборів поставить під сумнів і
Європейський Союз, який неодноразово висловлював критику,
претензії і вимоги до влади Польщі, зокрема щодо судової реформи. Росія цьому добре посприяє.
У Варшаві та великих містах
Польщі за участі спецслужб Росії
(які систематично проводять в інших країнах спецоперації під чужим прапором) будуть організовані мітинги, протести, провокації, насильницькі дії (підпали,
погроми тощо) проти влади з вимогою перерахунку голосів або
проведення «третього» туру виборів президента Польщі, як це
було в Україні під час президентських виборів у 2004 році (хоча
законодавство Польщі цього не
передбачає).
За моєю інформацією, спецслужби Росії будуть розхитувати політичну ситуацію в Польщі
так, щоб вивести її з-під контролю влади і занурити країну в хаос,
широкомасштабне громадянське
протистояння (на зразок подій в
Україні в 2013-2014 роках) і розкол Польщі.
Варто пам’ятати і про події,
що відбулися у Франції восени
2018 року, — «рух жовтих жилетів», який виник у соціальних мережах з метою закликати
простих громадян до протесту, а
саме: заблокувати великі вулиці і проспекти, кругові розв’язки
доріг та автомагістралі у Парижі і великих містах. У вуличних
маршах, мітингах узяли участь
майже півмільйона громадян, се-

ред яких були виявлені громадяни РФ, котрі керували окремими
акціями. Під час цих протестів загинуло 2 людини, понад 700 осіб
було поранено (маніфестанти,
поліцейські і автомобілісти), понад 800 — заарештовано. Протестувальники намагалися прорватися до президентського палацу,
але поліція відтіснила їх, застосувавши водомети. На вулиці Парижа ввели бронетранспортери.
У травні-червні 2020 року
на всій території США (у понад
2 тис. містах) прокотилися масові протести у відповідь на загибель темношкірого Флойда, який
помер під час жорстокого затримання білими офіцерами поліції.
Мирні акції, підбурені іноземними агентами та провокаторами, переросли у заворушення,
зіткнення з поліцією і національною гвардією, масові безпорядки. Пограбовано та розгромлено
сотні магазинів, спалено десятки
автомобілів, поліцейських дільниць, вчинено вбивства цивільних і поліцейських, загинуло понад 20 людей. У деяких містах
поліція змушена була залишити
цілі райони, а їх мешканці почали зводити барикади, щоб захистити себе від мародерів і погромників. Постраждали декілька сотень поліцейських, відбулося 278
нападів на журналістів, зафіксовано 45 випадків арештів журналістів та понад 11 тис. агресивних протестувальників. Знесено 28 пам’ятників історичним
особам. Тисячі людей у Вашингтоні пробували прорватися в Білий дім. Президент США Дональд Трамп разом iз сім’єю змушений був сховатися на годину в
підземний бункер, а зовнішнє освітлення Білого дому вперше з
1889 року було вимкнене. У 200
містах і столиці США було введено комендантську годину.
Радник iз національної безпеки в адміністрації експрезидента США Барака Обами Сьюзан
Райс в ефірі СNN заявила, що, за
її даними, до масових безпорядків
під час акцій протестів причетна
«російська фабрика тролів». Генеральний прокурор США Уїльям Барр також заявив «про іноземне втручання в протести, метою якого було підбурювання
протестувальникiв і загострення
насильства».
Прессекретар Путіна Пєсков
заявив, що звинувачення Моск-
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з вірусом

❙ Анджей Дуда.
ви в організації масових безпорядків у США є неправильним
і помилковим. Путін свого часу
також брехав, не червоніючи, що
малайзійський пасажирський
літак МН17 у небі над Донбасом
збив український штурмовик...
Хто від зазначених трагічних
подій в Україні, Франції, США
отримав геополітичні дивіденди, відповідь очевидна — Путін
(Російська імперія)! Будь-яка
(політична, суспільна, військова, економічна, фінансова) нестабільність у країнах-членах НАТО
і ЄС грає на руку Росії і робить її
сильнішою.
Уникнути сценарію Путіна
в Польщі (вищезазначених негативних суспільно-політичних
явищ) можна за умови, якщо Анджей Дуда переможе на виборах
iз різницею не менше 5% голосів!
Психологічно це заспокоїть його
політичних опонентів, вони визнають перемогу Дуди і це унеможливить спроби російських
спецслужб спровокувати у Варшаві та великих містах країни
масштабні мітинги, демонстрації, які можуть перерости у масові безпорядки, погроми, людські жертви.
У геополітичному вимірі це
буде перемога Польщі над фашистською Росією і кривавим
карликом, який після внесення
змін до Конституції на сфальсифікованому референдумі (явка виборців — 68%, «за» майже 78%
голосів і лише 21% «проти») та
«обнулення» термінів свого президентства, став «царем» Російської імперії. Залишилося таким
же референдумом внести поправки до Біблії, і Путін буде вважати
себе «Богом»…
Перемога Анджея Дуди дає
Польщі можливість упродовж
п’яти років порвати залишки пут
Російської імперії і стати цілком
незалежною від споконвічного
свого ворога, незважаючи на те,
скільки ще років буде при владі
російський «цар» Нездихаючий.

Кібератаки спецслужб Росії —
це може чекати і Польщу
Група хакерів Pawn Storm намагалася отримати незаконний
доступ до матеріалів розслідування авіакатастрофи «Боїнга»,
який було збито росіянами над
окупованою частиною території
Донецької області. Хакерські атаки здійснювали у вересні й на початку жовтня 2015 року. За хакерською атакою на комп’ютери
Ради безпеки Нідерландів, яка
відбулася напередодні звіту (жовтень 2015 року) щодо обставин катастрофи літака MH17, стояли
спецслужби Росії. Про це йдеться у звіті Федеральної служби захисту конституції Німеччини під
назвою «Керовані спецслужбами

❙ Рафал Тшасковський.
електронні атаки Росії».
Pawn Storm (у перекладі
– «пішаковий штурм», також
відома як Fancy Bear — «модний мішка», APT 28, Sofacy
Group та Sednit) — група, яка
спеціалізується на кібершпигунствах. Розвідки Західної Європи і США пов’язують її з російськими спецслужбами. Pawn
Storm веде активну діяльність
щонайменше з 2004 року. Відома
атаками на інформаційні системи урядових, військових, безпекових організацій. Групу Sofacy
відносять до типу розвиненої сталої загрози (англ. advancedpersis
tentthreat — APT).
Інженери фірми Trend Micro
зазначають, що ними були зафіксовані фішингові та націлені фішингові атаки цієї групи. Pawn
Storm також створювала фальшиві сервери, підроблені під корпоративні сервери жертв iз метою викрадення їхніх облікових
даних (логін-паролів).
На початку 2016 року німецька контррозвідка поширила попередження про зростання активності даної групи та звернула
увагу на те, що вона діє під керівництвом російських державних
органів. Федеральна служба захисту Конституції ФРН звинуватила Росію у кібератаках на
урядові установи Німеччини. 13
травня 2016 року голова служби Ганс-Георг Маасен заявив, що
саме Sofacy стояла за атаками на
інформаційну систему Бундестагу в 2015 році і за нападом на ХДС
(Християнський демократичний
союз) Німеччини, лідером якого
є канцлер ФРН Ангела Меркель.
Метою атак був збір конфіденційної інформації. Як повідомив
Маасен, група російських шпигунів пробувала проникнути в
інформаційні системи Німеччини понад десять років і що весь
цей час німецька контррозвідка
вела за нею спостереження. Окрім урядових установ, метою кібератак Росії були електростанції та інші важливі об’єкти промисловості та інфраструктури.
Слідством встановлено, що
російські військові хакери отримали доступ до двох електронних
поштових скриньок у депутатському бюро Ангели Меркель і скачали
переписку за 2012-2015 роки.
У травні 2020 року Генеральна прокуратура ФРН видала ордер на арешт громадянина Росії
Дмитра Бадіна — офіцера ГРУ
ГШ МО РФ, як учасника групи
Fancy Bear, підозрюваного в організації кібератаки на Бундестаг
у 2015 році. 13 травня 2020 року
канцлер ФРН Меркель заявила
про наявність доказів причетності
Росії до кібератак на Бундестаг у
2015 році. За твердженням Меркель, ця атака була частиною гіб-
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ридної війни, до якої також відносяться викривлення фактів і дезорієнтації.
8 квітня 2015 року жертвою
кібератаки став французький телеканал TV5 Monde; трансляцію
було перервано на три години.
Французькі слідчі з контррозвідки встановили, що за атакою стояла група Sofacy військової розвідки Росії. Прем’єр-міністр
Франції Мануель Вальс назвав
атаку «неприйнятним замахом
на свободу слова».
У серпні 2015 року Sofacy
здійснила спуфінг-атаку на інформаційні системи Білого дому
США і НАТО. Хакери використали метод «фiшинга» з брехливою URL-адресою electronicfront
ierfoundation.org.
Улітку 2016 року була зламана внутрішня мережа Демократичної партії США. Компанія
CrowdStrike, яка ліквідовувала
наслідки зламу, заявила, що він
був організований групами Fancy
Bear и Cozy Bear, тобто хакерами військової розвідки Росії. На
думку керівника компанії Crowd
Strike Дмитра Альперовича, перелік жертв кібератак цього угруповання істотно збігається зі
стратегічними інтересами російського уряду, що може свідчити
про взаємодію угруповання з ГРУ
ГШ ЗС РФ. Так само Служба зовнішньої розвідки Естонії пов’язує
це угруповання з ГРУ ГШ РФ.
У спільній заяві міністерство національної безпеки США
та директор Національної розвідки 7 жовтня 2016 року поклали відповідальність за нещодавні
кібератаки, в яких були помічені
сліди цього угруповання, на найвищих чиновників політичного
керівництва Росії.
У липні 2018 року США
офіційно висунули звинувачення 12 офіцерам військової розвідки Росії (ГРУ ГШ МО), в якому
зазначено, що за хакерською групою Fancy Bear стоять військовослужбовці в/ч 26165 і в/ч 74455.
Дослідники фірми Fire Eye зазначають, що, на відміну від інших, дане угруповання не цікавить викрадення інтелектуальної
власності заради грошового зиску. Натомість воно (Pawn Storm)
спеціалізується на кібершпигунстві за військовими та політичними установами, викраденні інформації, що становить інтерес
iз точки зору оборони та геополітики; тобто інформації, яка може
бути цікава лише державі.
Дослідникам інших фірм також вдалось виявити атаки Pawn
Storm проти дипломатичних установ, користувачів популярних
служб електронної пошти, військових та оборонних відомств,
постачальників для них, конференцій, енергетичних компаній
та засобів масової інформації.
Серед іншого, були зафіксовані
операції проти державних установ Грузії, східноєвропейських
країн, європейських оборонних
організацій (ОБСЄ, НАТО).
Інженерам фірми ЕSET вдалося встановити понад тисячу
жертв угруповання, впливових
осіб та високопосадовців iз різних країн, проти яких було здійснено фішингові атаки, в тому
числі з використанням вразливостей нульового дня. Лише в
проміжку між 16 березня та 14
вересня 2015 року були виявлені
спроби направлених фішингових
атак проти власників 1 тис. 888
різних поштових скриньок. У
той самий часовий проміжок угруповання скористалося не менше, ніж шістьма різними вразливостями нульового дня.
Серед широко відомих жертв
груп Fancy Bear и Cozy Bear є Національний комітет Демократичної партії США, Німецький пар-

ламент (Бундестаг), французька компанія TV5 Monde, міжнародна антидопінгова асоціація
WADA. Окрім організацій, угруповання Pawn Storm атакувало
окремих приватних осіб, впливових людей у політичному середовищі Східної Європи, України
(в тому числі керівництва МВС),
офіційних осіб НАТО, російських дисидентів та активістів iз
групи «Шалтай Болтай», науковців, які відвідували Росію,
чеченські організації.
Жорстко був атакований хакерами і сайт «Українського репортера», на якому я опублікував матеріали розслідувань про
воєнні і міжнародні злочини,
вчинені психопатом Путіним та
його клікою.
Серед атакованих організацій
за період 16 березня — 14 вересня
2015 року були виявлені:
* посольства Алжиру, Бразилії, Колумбії, Джибуті, Індії,
Іраку, Північної Кореї, Киргизстану, Ливану, М’янми, Пакистану, Південної Африки, Туркменістану, Об’єднаних Арабських Еміратів, Узбекистану та
Замбії;
* міністерства оборони Аргентини, Бангладеш, Південної Кореї, Туреччини та України.
Час компіляції файлів використаного шкідливого програмного забезпечення відповідає часовому поясу Санкт-Петербурга
та Москви. Атаки переважно відбуваються з понеділка до п’ятниці
впродовж робочого дня.
За даними західних розвідок,
штаб-квартири (офіси) угруповання Pawn Storm — це в/ч №26165
і в/ч №74455, у яких розташований Головний центр спеціальних
технологій ГРУ ГШ МО РФ. У радянські часи в/ч 26165 займалася дешифруванням і криптоаналізом перехоплених повідомлень для 6-го управління ГРУ й
офіційно називалася «85-й Головний центр спеціальної служби
ГРУ ГШ МО СРСР».
Адреса в/ч 26165: 119021,
Москва, Комсомольський проспект, буд. 20.
У січні 2018 року командиром
в/ч 26165 було призначено полковника Михайлова Дмитра Олександровича. Його попередник —
Нетикшо Віктор Борисович —
був звільнений iз посади у зв’язку
з провалом підлеглих у США та
Західній Європі при проведенні шпигунських операцій. Адреса в/ч 74455: Москва, вул. Свободи, буд. 21/22, військове містечко
48/1.
Відомі випадки, коли співробітники ГРУ подорожували за
межі Російської Федерації з метою
хакерських атак на інформаційні
мережі жертв iз фізично близької
відстані. Так, у квітні 2018 року
було розкрито чотирьох співробітникiв ГРУ ГШ ЗС РФ зі складу
Pawn Storm у Гаазі, під час проваленої хакерської атаки на бездротові мережі Wi-Fi Організації із заборони хімічної зброї.
Навесні 2018 року в Нідерландах затримали двох російських шпигунів iз дипломатичними паспортами. Вони прямували до Швейцарії з метою викрасти дані з хімічної лабораторії у
швейцарському м. Шпіц, яка
допомагає розслідувати хімічні
атаки в Сирії та отруєння Сергія
і Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Затримані російські агенти мали при собі спеціальне обладнання для проникнення
в комп’ютерні мережі. Раніше ця
лабораторія ставала об’єктом атаки російських хакерів.
Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд 4 жовтня 2018
року на пресконференції заявила,
що її країна зараз веде кібервійну
з Росією. Вона звинуватила роз-

7

відку РФ у спробі викрасти документи розслідування катастрофи
літака МН17 та підготовці кібератаки на сервери Організації із
заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в
Гаазі.
«Ми усвідомлювали зацікавленість російських спецслужб та
вжили відповідних заходів», —
зазначила вона під час пресконференції і додала, що влада Нідерландів залишається дуже уважною у цьому питанні. На пресконференції були названі прізвища
чотирьох офіцерів військової розвідки ГШ ЗС РФ: Олексія Моронеця, Євгена Серебрякова, Олега Сотнікова та Олексія Мініна і
продемонстровані їх фото і дипломатичні паспорти. Затримання шпигунів стало результатом
спільної операції спецслужб Нідерландів, Швейцарії та Великої Британії. Федеральна служба
розвідки Швейцарії підтвердила
свою участь в операції.
Після встановлення всіх обставин шпигунської діяльності і
враховуючи, що російські агенти мали дипломатичні паспорти,
вони не були арештовані, а вислані в РФ.
Британія, Німеччина, Канада та США звинуватили військову розвідку Росії в кібератаках по всьому світу. Американська контррозвідка, окрім вище названих Нідерландами прізвищ,
додала ще трьох військових розвідників РФ iз дипломатичними
паспортами: Іван Єрмаков, Артем
Малишев та Дмитро Бадін, які також були депортовані в Росію.

Будьте пильними!
Згідно з отриманою інформацією, спецслужби Росії готують
кібератаки на сервери виборчого
штабу Анджея Дуди і Центральної виборчої комісії Польщі з метою знищити їх програмне забезпечення новим вірусом, коли з
окружних комісій почнуть надходити електронні результати виборів.
Не виключається, що буде
спроба перехопити результати
голосування, які будуть надходити від окружних комісій, і перенаправити їх на фальшивий сервер, де вони будуть скореговані і
видані як результати президентських вибрів, необхідні Росії для
реалізації свого сценарію.
Нагадаю, що під час другого туру президентських виборів
в Україні у 2004 році у Партії регіонів був фальшивий сервер, на
який результати голосування від
виборчих окружних комісій спочатку надходили. Після відповідної корекції (фальсифікації) отриманих результатів вони перенаправлялися в ЦВК України.
Нагадую польським колегам,
що на початку листопада 2016
року компанія Microsoft офіційно повідомила про злам найновішої версії ОС Windows. За висновками спеціалістів iз кібербезпеки та спецслужб Заходу, злам
був здійснений хакерською групою військової розвідки Росії під
«дахом» Strontium (Fancy Bear).
У ході атак зазначені хакерські
групи використовували фiшингові атаки, листи з новими вірусами, шкідливі сайти і раніше невідомі вразливості в програмах, використовуючи велику кількість
створених ними ж нових інструментів для атак.
Поляки, будьте пильними!
Сподіваюся, що польський народ
не дасть себе ввести в оману московською брехнею і пропагандою, зробить свідомий вибір, обравши президентом своєї країни
того, кого він вважає за потрібне, незважаючи ні на які забаганки Путіна і втручання Москви, та
не допустить реалізації сценарію
кривавого карлика з Кремля. ■
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■ ЗМІНА ВАРТИ

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Мери —
найліпші
прем’єри

Епідемія перегонам не перепона

Ексглава уряду Франції
повернувся туди,
звідки й прийшов
Ігор ВІТОВИЧ
У Франції — новий уряд. Склад
кабінету нового прем’єр-міністра
Жана Кастекса президент Франції
Емманюель Макрон представив учора, повідомили джерела в Єлисейському палаці. Кастекс був призначений очільником держави на посаду
прем’єр-міністра в п’ятницю, раніше того ж дня Макрон прийняв відставку попереднього глави уряду
Едуара Філіппа.
Нагадаємо, що Едуар Філіпп
займав пост прем’єра з самого початку вступу на посаду президента
Макрона (з травня 2017 року). Макрон змінив свій кабінет за два роки
до закінчення мандату в 2022 році,
щоб, як пише «Рейтер», його уряд
здобув нову енергію.
У суботу, під час свого першого
публічного виступу на новій ролі,
Кастекс оголосив, що пріоритетом
його уряду буде збереження промислових робочих місць.
Новому прем’єр-міністру Франції Жаку Костексу 55 років. Він репрезентує партію правих «Республіканців» і до цього займав посаду
мера містечка Парад (6 тисяч населення) у Східних Піренеях. Кастекс, високопоставлений чиновник
і правий політик, невідомий широкому загалу, але має репутацію досвідченого та ефективного управлінця. До призначення главою виконавчої влади він координував
урядову програму виходу країни з
карантину.
В адміністрації президента
Франції агенції «Франс Пресс» пояснили критерії вибору, за якими
вибір Емманюеля Макрона припав саме на Жана Кастекса: великий досвід одночасно вищого державного і муніципального управління, «багатофункціональність»,
вміння вести діалог і «працювати в
дусі об’єднання». Як і вже відставний прем’єр Філіпп, Жан Кастекс
— виходець iз табору французьких
правих. Але в Єлисейському палаці назвали його «соціальним голлістом», зазначивши прекрасне знання соціальних проблем, якими Кастекс багато займався на різних посадах.
Новина про відставку прем’єрміністра Едуара Філіппа і призначення на пост глави уряду Жана
Кастекса викликала бурхливу реакцію серед французьких політиків. Колишні колеги з правої партії
«Республіканці» називають нового
прем’єра досвідченим управлінцем,
«державником», а ліва опозиція —
технократом, який не має власних
політичних поглядів.
Невідомо, чи Едуар Філіпп був
попереджений президентом Макроном про наміри змінити склад уряду, чи він завдяки власній політичній інтуїції відчув, що прем’єрське
крісло під ним захиталося, тому на
останніх місцевих виборах висунув
свою кандидатуру на посаду мера
портового міста Гавр, яку до свого «походу у прем’єрство у Парижі» займав iз 2010-го по 2017 роки.
І в неділю, 5 липня, був переобраний на попередню посаду, набравши майже 59% голосів, повідомляє агенція «Франс Пресс». ■

Дострокові вибори в Хорватії прискорили попри пандемію
Олег БОРОВСЬКИЙ
Якщо більшість країн Європи та світу через пандемію
коронавірусу
намагаються відтермінувати чергові вибори різних рівнів на пізніші
й більш безпечні терміни, то
в Хорватії вирішили йти назустріч виклику і призначили
дострокові парламентські вибори, які мали відбутися восени цього року, на 5 липня.
І це в умовах пандемії, щоб...
краще з нею боротися.
Опитування показують тісну гонку між двома основними
партіями, але невідомо, хто
здобуде найбільше місць або
хто може сформувати коаліцію
більшості у парламенті Хорватії, який нараховує 151 депутатське місце. Експерти кажуть, що вибори дадуть лише
частковий результат, з огляду на який вони проводяться достроково. Правляча партія вважає, що вони можуть
отримати користь від боротьби з пандемією коронавірусу,
оскільки за їхнього правління
у країні зареєстровано менше
3000 випадків захворювання і
110 смертей, хоча зараз кількість випадків зростає.
У Хорватії є дві основні
політичні партії: правоцентристський Хорватський демократичний союз (ХДС) та
Соціал-демократична партія,
що працює як лівоцентристська коаліція і виступає на виборах під назвою «Коаліція перезапуску». Оскільки хорватОлег БОРОВСЬКИЙ
В австрійському місті Герасдорф,
що неподалік Відня, в суботу, 4 липня, застрелили 43-річного прохача притулку з Росії, вихідця з Чечні. Про це
повідомляють австрійські ЗМІ. Чоловіка вбили ввечері пострілом у голову.
Інцидент стався біля одного з міських
торговельних центрів. Герасдорф розташований неподалік Відня.
Як повідомляють джерела порталу Кавказ. Реалії, йдеться про Маміхана Умарова, відомого як «Анзор з
Відня». Він називав себе колишнім
співробітником міністерства шаріатської державної безпеки сепаратистської республіки Ічкерія, критикував главу Чечні Рамзана Кадирова і
стверджував, що російські спецслуж-

❙ Співак Мірослав Шкоро.
❙ У хорватів у парламенті
❙ буде свій Славко.
ська назва «партія», включно
з правлячою, має назву «заєдніца» («єдність» чи «спільнота»), російські пропагандисти
частенько пропускають у цій
оригінальній назві букву «є».
«Великий і могучій» російський гумор!
Нинішньою правлячою
партією є ХДС прем’єр-міністра Андрея Пленковича, проте останнім часом СДП перемогла переважно символічне головування в січні, створивши певний баланс між
двома партіями. «Хорватія
має своєрідну партійну систему, в якій два основні конкуренти були присутні там
увесь час від перших виборів
1990 року, — каже професор Загребського університету Ненад Закошек. — Дуже
незвично для Східної Європи, щоб партійна система залишалася майже повністю
незмінною». Він вважає, що
це було пов’язано з «необхід-

ністю досягнення консенсусу
між лівими та правими», щоб
вийти з війни за незалежність
1991-95 років і пізніше вступити до Європейського Союзу.
Тепер статус-кво може зазнати змін, оскільки на арену вийшла нова крайньо права партія під назвою «Рух
за батьківщину», заснована
хорватським співаком i колишнім депутатом від ХДС
Мірославом Шкоро. Вона
мала шанси стати третім за
місцем гравцем на виборах
у неділю. Раніше Шкоро був
третім на виборах президента
Хорватії, які відбулися минулого року. Водночас для політичної рівноваги на політичну сцену вийшла й ліва партія під назвою «Можемо!» на
чолі з Томіславом Томашевичем, колишнім екоактивістом i противником тотальної
приватизації в Хорватії.
Відтак iще до виборів було
відомо, що жодна з двох головних партій країни, швидше
за все, не набере в новому парламенті абсолютної більшості
і буде змушена вибирати коаліційних партнерів iз більш
різношерстого політичного
спектру, який заповнить новий парламент.
Під час виборчої кампанії
дві головні хорватські партії йшли, що називається,
«ніс у ніс». Суперечку вирішив лише остаточний результат, який виявився доволі несподіваним.

■ ТЕРОРИЗМ

Довга рука Кадирова
Росіяни вчинили чергове замовне
вбивство на території ЄС
би пов’язані з замахами на політемігрантів і колишніх чеченських сепаратистів у Європі. Також вів чеченською
мовою канал на Youtube під назвою
«Анзор з Відня». І мав намір отримати політичний притулок в Австрії.
Поліція Австрії повідомила, що затримала вже двох підозрюваних у причетності до вбивства. За даними австрій-

ського агентства АРА, ввечері 4 липня в
місті Лінц затримали 47-річного вихідця з Чечні, якого австрійські спецслужби
вважають виконавцем убивства, а 5 липня під варту взяли і другого підозрюваного. Поліція спочатку опитувала його як
свідка, а потім вирішила затримати. Інші
подробиці наразі не відомі.
Це не перший терористичний ви-

Станом на 12-ту годину понеділка, 6 липня, Державна виборча комісія Хорватії опрацювала 99,55% голосів (окрім даних iз закордонних дільниць у Північній
і Південній Америцi). Правляча консервативна партія
ХДС зберегла своє лідерство і
владу в країні, виборовши 66
парламентських мандатів.
Натомість ліва «Коаліція перезапуску» на базі Соціалдемократичної партії зазнала нищівної поразки, здобувши лише 41 мандат. Уперше
за всю історію виборів у незалежній Хорватії соціал-демократи не набрали в столиці країни Загребі навіть 20%
голосів. Лідери партії оголосили, що подадуть у відставку
на найближчому надзвичайному партійному з’їзді.
Натомість ультранаціоналістичний «Рух за батьківщину» має привід для святкування: 16 парламентських мандатів і третє місце
на виборах. Поп-співак Слава (Мірослав) Шкоро виявився набагато послідовнiшим, ніж український Слава, який вдруге втікає з парламенту. На четвертому місці
коаліція «Мост» iз 8 мандатами, а замикає першу п’ятірку
ліва партія «Можемо!» з сiмома мандатами. До парламенту пройшли представники
ще двох політичних сил, які
вибороли, відповідно, три і
один мандат.
Пленкович уже оголосив
про «велику перемогу» своєї
партії, а лідер опозиційної
СДП Давор Бернардич визнав поразку своєї політичної сили. Як очікують, ХДС
сформує новий коаліційний
уряд разом iз представниками менших правих політичних груп. ■
падок, який здійснюється громадянами Росії чеченського походження в країнах Євросоюзу. 26 лютого в Швеції було
скоєно напад на опозиційного чеченського блогера Тумсо Абдурахманова. У березні минулого року голова парламенту Чечні Магомед Даудов оголосив Абдурахманову кровну помсту. А в серпні
2019 року в Берліні був застрелений громадянин Грузії чеченського походження Зелімхан Хангошвілі. У червні цього
року федеральна прокуратура Німеччини висунула проти російської влади обвинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі, який раніше був оголошений у
РФ у розшук за обвинуваченням у тероризмі. Канцлерка ФРН Ангела Меркель
заявила, що не виключає санкції проти
РФ через убивство Хангошвілі. Втім на
заяві справа наразі і закінчилася. ■

■ ВТРАТИ

«Самотній пастух» осиротів
Не стало майстра щемних мелодій —
композитора Енніо Морріконе
❙ Енніо Морріконе.
Олег БОРОВСЬКИЙ
Італійський композитор Енніо Морріконе помер у ніч на понеділок на 92му році життя в одній iз лікарень Рима,
куди потрапив кілька днів тому з переломом стегнової кістки.
Прощання з композитором пройде в
колі рідних і близьких «iз поваги до по-

чуття скромності, яке завжди керувало
його діями», передає слова адвоката сім’ї
Морріконе Джорджіо Ассумма видання
«Ла Репуббліка». У повідомленні зазначено, що Морріконе до останнього подиху
«зберігав ясність розуму і почуття власної гідності» і перед смертю попрощався
зі своєю дружиною, дітьми і внуками.
Композитор народився в 1928 році в
Римі, навчався в консерваторії СантаСесілія і отримав диплом одразу за трьома класами: труба, інструментування і
композиція. Писати музику для кінематографа він почав у 1961 році у віці 33
років.

Морріконе був одним iз найвідоміших композиторів кіно, написавши музику до більш ніж 500 кінострічок. Він
працював iз такими режисерами, як
Роман Поланскі та Брайан Де Пальма.
Творчість Морріконе відзначено безліччю нагород, серед яких два «Оскари». У
2007 році Морріконе отримав нагороду
Американської кіноакадемії за видатні заслуги в кінематографі, а в 2016-му
— за найкращу музику до фільму «Мерзенна вісімка». Він також був триразовим лауреатом премії «Золотий глобус»
i шестиразовим лауреатом британської
кінопремії BAFTA. ■

ЕКОНОМІКА
Олег ГАНСЬКИЙ

Українська економіка намагається самоадаптуватися до
посткарантинної
реальності.
Втім виходить у неї не завжди
і не зовсім так, як би хотілося
урядовцям: в Україні зростає
безробіття, посилюються також
темпи зростання заборгованості у виплаті заробітних плат.

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 ЛИПНЯ 2020

■ НАШІ ГРОШІ

Зарплати будуть нескоро
В Україні поглиблюються негативні явища, пов’язані з падінням економіки:
зростає безробіття та заборгованість із зарплат тим, хто ще ходить на роботу
■ А ТИМ ЧАСОМ...

Усім вийти з тіні!
У Міністерстві економіки
радісно підрахували: тіньовий
сектор в Україні торік скоротився, а це значить, що вітчизняна
економіка стає більш прозорою.
За підрахунками урядовців, напередодні запланованої податкової
реформи рівень тіньової економіки в Україні за підсумками 2019
року скоротився на три процентні пункти в порівнянні з рівнем
2018 року: до 28% від офіційного валового внутрішнього продукту, хоча раніше становив 31%. У
2017 році, як стверджують аналітики, тіньової економіки було ще
більше, на цілий один відсоток.
У Мінекономіки, втім, наголосили: ще залишаються фактори,
які стримують детінізацію. Це, на
думку відповідальних за розвиток економіки у нашій державі,
— низький рівень захисту права
власності, недосконалість судової
системи країни, високий рівень
корупції, збереження викликів
стабільності фінансової системи і
наявність непідконтрольних уряду територій усередині країни.
Українська влада намагається
йти цим шляхом і надалі: як відомо, 28 квітня Верховна Рада ухвалила закон про фінансовий моніторинг, який, на думку авторів
цієї законодавчої ініціативи, допоможе зменшити розмір тіньового сектору. Лише за минулий
рік служба фінансового моніторингу виявила операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на суму 92,2 млрд
гривень.
Також Кабінет Міністрів нині
готує законопроєкт, який передбачає обов’язкове декларування
доходів для всіх українців. Уряд
вважає, що кожен повинен відзвітувати про все, чим володіє, —
квартиру, дачу, машину, коштовності, депозити.

Робітник-неформал...
Тим часом чимало експертів зазначають: під час виходу
із затяжної економічної кризи
всерйоз вести мову про зниження
тіньового сектору — м’яко кажучи, надто оптимістично. Хоча би
з однієї вагомої причини: «післякарантинний» світ і, зокрема, Україна вже зіткнулися з масовим
безробіттям. Яке, ймовірно, найближчим часом тільки посилюватиметься, а чекати виходу з кризи доведеться ще довго. А отже,
українці все більше працюватимуть «на чорно». Якщо Зе-команді, звичайно, не вдасться відновити зростання економіки.

9

У світі — не краще

❙ Найбільше від економічної кризи в Україні постраждали працівники культури поза межами столиці:
❙ їм заборгували і без того мінімальні зарплати.
❙ Фото з сайта malyn-rada.gov.ua.
За даними Державної служби
статистики, кількість неформально зайнятого населення у віці 15—
70 років у першому кварталі 2020го склала 3,4 мільйона осіб. Це кожен п’ятий від загальної чисельності працюючих українців цього
віку. При цьому 1,5 мільйона неформально зайнятих українців
працювали за наймом. Не за наймом працює ще майже 1,9 млн
осіб. Хоча при цьому за останній
квартал кількість українців, які
працюють без трудової книжки,
зменшилася на 1,6 %. У 2019-му
таких було 3,46 млн осіб.
Назагал же кількість зайнятого населення у першому кварталі
2020 р. у віці 15—70 років становила 16,5 млн осіб, а безробітних
— 1,5 мільйона. За найсвіжішими даними Державної служби
статистики України, у червні ситуація на ринку праці дещо стабілізувалася: безробітних стало
менше, а за період карантину Державна служба зайнятості допомогла працевлаштувати 156 тис.
осіб.
При цьому платять працівникам менше і гірше: загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні у травні виросла на 4,9% і на 1 червня 2020
року становить 3,14 млрд грн. За
даними Держстату, в минулому
місяці сума заборгованості із зарплати економічно активних підприємств зросла на 7,5% і станом
на початок минулого місяця склала 1,96 млрд грн.

Головне — не працювати
музикантом на Рівненщині!
При цьому найгірше платять
працівникам у низці областей, де

Інф. «УМ»
Державне агентство лісових ресурсів
України спростувало звинувачення у
«сірому» експорті необробленої деревини. Й офіційно повідомило, що жодне з державних підприємств лісової галузі не реалізовує за межі України ділову деревину в необробленому вигляді
(лісу-кругляку).
«З огляду на викладене, відео, яке
з’явилося в мережі інтернет, з нібито необробленою деревиною в Чернівецькій області, є маніпулятивним і дискредитує діяльність Держлісагентства, — йдеться на сайті відомства. — Варто зазначити, що через
територію Чернівецької області проходять
транзитні маршрути, в тому числі залізничні в Румунію. Тому, ймовірно, що лі-

■ ІНВЕСТИЦІЇ
Няня Вова

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради законопроєкт
«Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями», — таким чином формалізувавши свою обіцянку стати інвестнянею для великих зарубіжних інвесторів.
Документ, що його розробили в офісі президента, має закріплювати гарантії інвестора через укладання прямого договору з урядом України на 15 років. Інвестору призначатимуть
менеджера, уповноваженого на супровід у процесі підготовки та реалізацїї проєкту.
Передбачаються також додаткові пільги: звільнення від сплати податку на прибуток, звільнення від сплати мита та ПДВ при ввезенні в Україну нового устаткування чи
обладнання. Обіцяють також спрощення процесу надання у користування земельних ділянок, необхідних для реалізації проєкту.
Будівництво ж чи реконструкція суміжної інфраструктури має відбуватися за рахунок
держави, яка мусить самотужки звести автомобільні шляхи, електричні та газові, тепло-,
водомережі, інженерні комунікації тощо. При цьому загальний обсяг державної підтримки
буде становити до 30% від суми інвестицій у проєкт.
Втім під дію нового законопроєкту, якщо він стане законом, підпадатимуть вітчизняні
та іноземні інвестори, сума інвестицій яких становить щонайменше 30 мільйонів євро. Особистий захист «дяді Вови» також настане, якщо інвестиційний проєкт допоможе створити щонайменше 150 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників не
менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній сфері в регіоні.
було зафіксовано зростання заборгованості з виплати зарплати:
у Рівненській (на 38,6%), Волинській (на 23,8%), Луганській (на
17,9%), Полтавській (на 13,3%),
Донецькій (на 12, 8%), Херсонській (на 12,2%), Миколаївській
(на 11,8%), Житомирській (на
8,9%), Закарпатській (на 7,4%),
Одеській (на 7,1%), Дніпропетровській (на 5,8%), Черкаській (на 3,8%), Харківській (на
3,2%), Запорізькій (на 1,1%),
Вінницькій (на 0,6%), Київській (на 0,5 %) областях і Києві
(на 1,7%).
Трохи краща ситуація в Чернівецькій області, де заборгованість скоротили на третину, Львівській (на 7,9%), Кіровоградській (на 6,7%), Хмельницькій (на 5,5%), Сумській (на
4,2%), Івано-Франківській (на

2,3%) і Чернігівській (на 0,5%)
областях.
Що ж стосується професій,
носії яких опинилися у найгіршому стані, то антипальму першості мають діячі мистецтва,
спорту і розваг, де заборгованість
із виплат заробітної плати зросла
у понад 2,5 раза — до 0,78 млн.
У мінусах — надавачі «інших»
видів послуг, перед якими заборгованість зросла на 14,3% і
становить нині 1,15 млн грн. Погана ситуація із транспортниками, працівниками складського
господарства і кур’єрської діяльності: зростання заборгованості
на 10,5%, до 277,89 млн грн.
Не мають на руках достатньо коштів і держуправлінці та
працівники обов’язкового соціального страхування: заборгованість зросла на 7,8%, до 5,66

■ СКАНДАЛИ

Чий кругляк? Мій кругляк!
На думку екскерівника Держекоінспекції, реальні
суми збитків від незаконної вирубки лісів можна
збільшувати у 5-10 разів
соматеріали, які були зняті в Чернівцях,
перевозили транзитом із Республіки Білорусь до сусідньої держави».
Тим часом екскерівник Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов заявляє: деревину таки масово вирубують і, ймовірно,

не зовсім законно продають. Така ситуація
є однією з причин масштабних повеней у
Західній Україні, — не лише надмірна
кількість опадів, а й вирубування лісів.
«Мене лякає один момент: усі говорять про повені, але перші особи заявля-

Міжнародна організація праці прогнозує значне зростання числа безробітних у світі до кінця 2020 року.
Кількість людей, які втратили роботу
через пандемію коронавірусу, може досягти 400 млн. У доповіді Міжнародної організації праці йдеться: фахівці
розробили три сценарії розвитку ситуації на другу половину 2020 року.
За негативним прогнозом друга
хвиля коронавірусної інфекції призведе до нових закриттів ринків і позбавить роботи близько 340 млн чоловік.
За об’єктивним — при відновленні світової економіки — роботи позбудуться
«всього лише» 140 млн чоловік. І, нарешті, при оптимістичному — коли відновлення економіки прискориться і зажадає створення нових робочих місць
— роботу втратять 34 млн чоловік.
За оцінками фахівців, у другому
кварталі 2020 року глобальний робочий
час може скоротитися на 14%, що еквівалентно втраті 400 млн робочих місць.
У МОП відзначають, що нові цифри відображають погіршення ситуації у багатьох регіонах за останні тижні,
особливо в країнах, що розвиваються:
США (18,3%), Європа і Центральна Азія
(13,9%), Азіатсько-Тихоокеанський регіон (13,5% ), Арабські держави (13,2%)
та Африка (12,1%).
млн грн. Традиційні проблеми
з освітянами, перед якими в час
карантину держава чи приватні
власники збільшили обсяги заборгованості на 7,6%, до 17,73
млн грн. Та лікарі разом з іншими працівниками сфери охорони
здоров’я (зростання заборгованості на 7,4%, до 30,17 млн грн),
промисловості (на 5,1%, до 2,32
млрд грн.), адміністративного і
допоміжного обслуговування (на
4,6%, до 16,16 млн грн.), тимчасового розміщення та організації харчування (на 3,2%, до 6,73
млн грн.), операцій з нерухомістю (на 0,5%, до 60,09 млн грн).
У кращій за інших ситуації
опинилися будівельники, які назагал працювали під час карантину і заборгованість із виплати
заробітної плати у травні 2020го зменшилася на 4,1%, до
50,61 млн грн. А також аграрії,
які традиційно працюють на зарубіжні ринки та продають свою
продукцію за вільно конвертовану валюту: зменшення заборгованості на 1,3%, до 48,82 млн
грн, а також працівники сфери
інформації та телекомунікацій
(зменшення на ті самі 1,3%, до
48,82 млн грн). ■

ють, що в цьому винна лише злива. Вони
намагаються обійти тему масштабної вирубки лісу. Мовляв, природа, що ж ви хочете, з ким не буває. Це сказав особисто
прем’єр-міністр — людина, яка працювала в Івано-Франківській області, він очолював Бурштинську ТЕЦ і бачив обсяги
вирубки. Невже в нього немає радників,
які б до нього прийшли і показали супутникові знімки? — заявив Фірсов в ефірі
одного з телеканалів. — Коли я працював в екологічній інспекції, ми взяли собі
вирубки лісу за пріоритет. Ми порахували, що за останні три роки тільки офіційні збитки, які зафіксовані Державною
екоінспекцією, склали понад півмільярда гривень. Реальні суми значно, значно
більші: можна множити на 5, на 7, може,
й на 10». ■
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■ СИДИ ВДОМА!

«Зараз небезпека захворіти на коронавірус майже
вдвічі вища, ніж під час суворого карантину»
Соціолог Володимир Паніотто — про те, як українці
дотримуються карантинних умов
Ірина КИРИЧЕНКО

Один з основних способів не заразитися коронавірусом та не наражати на
небезпеку інших — залишатися вдома.
Наскільки українці дотримуються цього принципу після майже трьох місяців
карантину, спробували з’ясувати соціологи.
Понад місяць тому, з 24 травня по 4
червня, Київський міжнародний інститут соціології провів опитування
методом САТІ (телефонне інтерв’ю з
використанням комп’ютера, на основі
випадкової вибірки номерів мобільних телефонів) щодо того, як українці
дотримуються карантинних умов. До
вибірки не ввійшли тимчасово непідконтрольні Україні території — АР
Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування
проведено 2000 інтерв’ю.
Дослідження показало, що впродовж
останнього тижня 90% населення один
чи більше разів виходили з дому. З них
37% виходили декілька разів на день,
22% виходили раз на день, тобто майже 60% (37%’22%) виходять на вулицю не менше, ніж раз на день. Лише
10% опитаних сказали, що взагалі не
виходили з дому впродовж тижня.
Генеральний директор КМІС, доктор
філософських наук, професор Володимир Паніотто переконаний: якби
карантин продовжився, то кількість
захворювань на день впала би до нуля
чи поодиноких випадків до 10-15 червня. Але після запровадження урядом
першої фази послаблення карантину
11 травня реальна кількість підтверджених діагнозів пішла вгору, і зараз небезпека захворіти майже вдвічі
вища, ніж під час суворого карантину.
До того ж цей показник останнім часом
зростав.

«На вихід із дому впливає не освіта,
а рівень зайнятості»
— Дані нашого опитування показують, що 60% населення виходить на вулицю щонайменше один
раз на день, у середньому українці виходять на вулицю 10 разів на
тиждень. Сукупно з недотриманням норм безпечної поведінки на
вулиці і в транспорті це й спричиняє нову хвилю зростання захворювань, — говорить учений. — Частково зростання можна пояснити
збільшенням кількості тестувань,
але лише частково, бо кількість
тестувань не збільшується за експонентою.
■ Володимире Іллічу, яка закономірність існує між освітою та виходом
на вулицю під час карантину і чому так
відбувається? Вочевидь, частіше виходять на вулицю ті, хто ходить на роботу, — це так?
— Залежність між освітою та виходом на вулицю під час карантину практично лінійна: люди з неповною середньою освітою чи нижче виходять на вулицю 7,8 раза на
тиждень (тобто в один якийсь день
два рази, а в інші дні — один раз),
люди з повною середньою освітою
виходять 9 разів на тиждень (тобто
в середньому два дні двічі і 5 днів
по одному разу), а люди із середньою спеціальною і вищою освітою
виходять 10,2 раза і 10,4 раза відповідно (тобто три дні по два рази і
чотири дні по разу).
А от запитання, чому так відбувається, набагато складніше, бо
соціальні явища взаємопов’язані і
дуже часто якісь дві ознаки виглядають скорельованими, в той час

❙ Володимир Паніотто.
❙ Фото з сайта 112.ua.
як і на одну і на другу ознаку впливає третій фактор (це так звані хибні кореляції). Пошук таких закономірностей складний і не завжди
очевидний. Але ви маєте рацію —
частіше виходять на вулицю ті, хто
ходить на роботу. Але до чого тут
освіта? Виявляється, що чим вища
освіта — тим менше пенсіонерів у
цій освітній групі. Так, серед людей із неповною середньою освітою
чи нижче — 60% пенсіонерів, серед
людей з повною середньою освітою
— 34% пенсіонерів, серед людей
із середньою спеціальною освітою
— 32% пенсіонерів і серед людей
із вищою освітою — 18% пенсіонерів. Річ у тім, що рівень освіти
в країні постійно підвищувався, і
тому серед пенсіонерів рівень освіти нижчий, ніж серед працюючого
населення. Тому реально на вихід
із дому впливала не освіта, а рівень
зайнятості.

«Чоловіки частіше «швендяють» по
вулиці, ніж жінки»
■ Чому чоловіки частіше від жінок
виходять на вулицю декілька разів на
день?
— По-перше, як ми вже казали,
середня тривалість життя у жінок
на 10 років більша, ніж у чоловіків
(76 і 66 років відповідно, хоча через відсутність перепису протягом
майже 20 років усі ці дані ненадійні). Так, серед жінок 16% тих, хто
старші 70 років, а серед чоловіків
удвічі менше — 8%. Тому серед жінок більше пенсіонерів, ніж серед

❙ Жінки дисциплінованіші, ніж чоловіки.
❙ Фото з сайта glavcom.ua.
більше, з них 70% — на два місяці
і більше, і 59% опитаних українців згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно. Ці
дані, до речі, показали, що значна частина людей, які в наших опитуваннях кажуть, що їм вистачить
запасів грошей лише на місяць, готові бути на карантині більше місяця (втім, люди в усіх країнах не
люблять відверто казати про свої
статки, це одне з найбільш делікатних питань). Це як в анекдоті про
Миколу, який молився: «Боже, допоможи, жити вже нема за що, їжа
закінчується, у кишені ані гривні не залишилося…» І тут голос із
неба: «Миколо, ти що — Бога обманюєш?» — «Боже, то що — долари
міняти?»
Жаль, що уряд піддався тиску
20% населення і полегшив карантин, бо ми, як показує математична модель, ще два тижні тому мали
б нульові чи одиничні захворювання. Зараз же це як джин, випущений із пляшки, — люди сприйняли
послаблення карантину як його відміну, і загнати його назад буде вже
надзвичайно важко. Регресійна модель показує, що 4-5 липня ми вже
можемо перетнути межу в 50 тисяч
встановлених діагнозів (станом на
9.00 ранку 5 липня було встановлено 48500 діагнозів. — Ред.). Україна вже обігнала Польщу і ще декілька країн, від яких відставала

«Жаль, що уряд піддався тиску 20% населення і полегшив карантин,
бо ми, як показує математична модель, ще два тижні тому мали б
нульові чи одиничні захворювання».
чоловіків: серед жінок їх 30%, а серед чоловіків тільки 23%. До того
ж пенсіонерки-жінки в середньому
старші, ніж пенсіонери-чоловіки.
Але навіть після врахування
всіх цих факторів і виділення чоловіків і жінок однієї вікової групи деяка різниця залишається, чоловіки чомусь усе одно частіше
«швендяють» по вулиці, ніж жінки, це потребує більш детального
аналізу.
■ Чи варто, за вашим прогнозом,
знову звернутися до умов суворого карантину? Ви розповідали, що 80% людей дають позитивну відповідь на пропозицію продовжити суворий карантин щонайменше на місяць.
— Дійсно, в наших опитуваннях майже 80% готові були до продовження карантину на місяць і

за кількістю захворювань.

«Коронавірус показав, як легко
маніпулювати громадською думкою»
■ А яка мета вашого запитання про
походження вірусу, хіба люди можуть
це знати?
— Звичайно ж, люди не можуть
цього знати, але ми хотіли дізнатися, чи впливають на них різні чутки, маніпуляції, провокації. Результати дещо розчарували. Виявилось, що найбільше респондентів — кожен третій, 37% — обрали
варіант, що коронавірус був «спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдавання шкоди окремим країнам».
Ще 29% обрали варіант, що коронавірус «зроблений штучно у лабо-

■ ДОСЛІДЖЕННЯ
Згідно з дослідженням КМІС, жінки більше
сидять удома, ніж чоловіки. Із тих, хто не виходив із дому протягом тижня, майже вдвічі більше серед жінок (13%), ніж серед чоловіків (7%).
Це пов’язано з тим, що очікувана тривалість життя жінок приблизно на 10 років більша, аніж чоловіків, а літні люди рідше виходять із дому. Серед чоловіків набагато більше тих, хто виходив
із дому декілька разів на день, ніж серед жінок
(48% чоловіків проти 28% жінок).
Найменше тих, хто зовсім не виходив із дому
протягом тижня, серед людей віком 30-44 років
(4%), найбільше таких серед людей віком 60
років та старше (22%).
Найбільше тих, хто виходив із дому декілька
разів на день, серед людей 30—44 років (46%) та
45—59 років (44%). Найменше таких серед людей віком 60 років та старших (23%).
Починаючи з віку 50 років — чим більший
вік, тим рідше респонденти виходять із дому.
Тих, хто зовсім не виходив із дому впродовж
тижня, найбільше серед людей з неповною середньою освітою і нижчою (30%), найменше —
серед людей з вищою освітою (6%).
Найбільше тих, хто виходив із дому декілька
разів на день, серед людей з вищою та середньою спеціальною освітою (однаково 38%), найменше — серед людей з неповною середньою освітою і нижчою. (30%).
раторії, але його поширення у світі
було випадковістю». (Таким чином,
66% респондентів обрали один із
двох варіантів, який означає штучне походження коронавірусу.) Обрали варіанти, що коронавірус
з’явився природним шляхом і потім
поширився на світ — 18%. І тільки
16% сказали, що не знають, чи відмовилися відповідати.
Одна моя знайома сказала, що
реакція на всі ці коронавірусні розмови і чутки — це хороший тест на
адекватність. Мені хтось надіслав
матеріали, в яких доводилося, що
Білл Гейтс розповсюдив вірус, щоб
потім нажитися на вакцині проти
вірусу. І це про людину, яка вклала майже 30 млрд доларів у доброчинність і започаткувала ініціативу вкладати половину своїх статків у доброчинність. Ну чому б людям, які читають різну маячню,
якщо навіть вони не вірять у добрі наміри Гейтса, не подумати, навіщо Гейтсу так складно наживатися на коронавірусі, коли він може
просто віддати на доброчинність на
10 млрд менше? Результати нашого дослідження показують, як легко люди вірять у змови, конспірологію, таємні лабораторії і взагалі,
як легко маніпулювати громадською думкою. ■

ЛЮДИНА
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

Днями в Городищі вітали з
днем народження Володимира
Чоса, журналіста, письменника,
краєзнавця і почесного громадянина цього черкаського райцентру. Прийшли коллеги, друзі,
міський голова Володимир Мирошник, не змовкав телефон,
було більше двох сотень привітань і в соціальних мережах від
людей відомих і заслужених.
А все тому, що Володимир Чос
— людина на Черкащині знана.
Цей чоловік, волею долі прикутий до ліжка, є автором цікавих
краєзнавчих та історичних книг,
оповідань та гуморесок. А ще має
такий сильний характер і любов
до життя, що дається не кожному. Бо переборов обставини долі
і став відомим та успішним.
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■ СИЛА ВОЛІ

Володимир-літописець
Як перебороти обставини долі і стати відомим та успішним

«Бабуся завжди розповідала
справжню історію, а не ту,
що в підручниках»
«Ми з мамою спеціально нікого не кличемо на день народження, але вона смаколики готує завжди. Цього разу гості
приходили починаючи з ранку
і до пізнього вечора, і мене це
радує», — розповідає «Україні
молодій» Володимир Григорович.
Наразі він працює випусковим редактором місцевої газети «Вісник Городищини». Це
колишня «районка», яка одна
з перших в Україні пройшла
роздержавлення. З цим виданням, 90-річчя з дня виходу якого буде незабаром, пан Володимир почав співпрацювати з 15річного віку. Тоді, в 1986 році,
газета надрукувала його першу
замітку до Дня рибалки і смішну карикатуру.
«Карикатури малювати подобалося, навіть подумував
займатися цим у майбутньому.
А потім у редакції запропонували написати замітку, пізніше пішли у світ ще й мої гуморески», — веде далі пан Володимир.
Каже, з юного віку почав
займатися журналістикою.
Працівники редакції заохочували таку творчість. Тож у
цій газеті він пройшов шлях
від юнкора до головного редактора.
«Колектив у нас маленький,
але дружний, виходимо раз
у тиждень. Керую сам собою,
сам собі даю завдання, сам виконую, сам собі виношу подяки і знімаю стружку», — жартує Володимир Григорович.
Але насправді, каже, приємно, що за роботу читачі дякують.
«Наше видання стало приватним підприємством. Ми
справді тепер незалежна місцева газета, орієнтуємося на
жителів району, що їм цікаво
— про те й пишемо», — зазначає Володимир Чос.
І додає: живемо за рахунок
передплати і рекламних оголошень. Боргів не маємо, зарплату вчасно видаємо. Знаємо,
що читачам цікаві новини про
місцеве життя, про місцеву історію, не лише те, що було 100200 років тому, а й те, що відбувалося 20-30 років тому.
Він говорить, що популярністю у переплатників користується і краєзнавча сторінка «Вежа». Сам із дитинства
любив слухати розповіді старших про те, як жилося людям
тут раніше. Його бабуся завжди
розповідала справжню історію,
а не ту, що в підручниках —
про революцію, Голодомор,
війну. Все те зафіксувалося у
пам’яті. Та й по газетярських

❙ Володимир із мамою Галиною Петрівною.
справах чимало цікавого дізнавався, записував і зберігав.

«Там, де найсмачніші у світі
сливи й вишні ростуть»
Так дев’ять років тому народилася його книга «Городище:
велика історія маленького міста».
«Якщо з’являється тема
нової книги, то знаходжу час
її написати, шукаю спонсорів і
видаю у світ. Такі видання мають резонанс, люди купують
їх, бачу, що це потрібно їм», —
зізнається пан Володимир.
Каже, приємно, що є відгуки, що додаткові тиражі друкуються, як це було, зокрема,
з «Історією села Орловець». Це
село його дитинства, мала батьківщина. Колись він був переконаний, що там найсмачніші
у світі сливи й вишні ростуть.
Кожна його книга по-своєму цінна. Наприклад, два видання витримало дослідження
«Історія християнства в Україні». Текст навіть розтягнули по кількох онлайн-бібліотеках, де він користується популярністю.
За його словами, написання книги — то таке диво творчості, коли спочатку компонуються нотатки, а далі в душі
іскра запалала — і можна писати, пазли склалися. Тож щороку у Володимира Чоса виходить по одній-три книги. А загалом він автор 20 книг.
У тому, що він почав писати, — заслуга його мами Галини Петрівни, яка цьому сприяла дуже активно, радила синові читати та малювати.
Тепер він називає маму
«мій генеральний прессекретар», бо вона найперший його
помічник, читач, критик і шанувальник. Після того, як у засвіти пішли його батько Григорій Антонович і сестра Тетяна, нині вони одне одного підтримують у всьому.
Володимир пригадує, як
завойовував своє місце у журналістиці, як писав свої інформації від руки під листочок із
трафаретом, як надсилав то в

❙ Володимир Чос: «Кожен мій робочий день дарує нові відриття».

❙ Одна з найпопулярніших
❙ книжок краю.
❙ Фото з родинного архіву
❙ героя публікації.
одну редакцію, то в іншу, як із
нетерпінням чекав відповіді.
Він не здавався ні за яких обставин, бо вважає: якщо при
перших невдачах опустити
руки, то нічого ніколи й не
вийде.
Тепер каже, що сам заробив
на перший комп’ютер, тоді на
другий, сучасніший. Один із
перших у Городищі провів інтернет, і це відкрило йому всі
горизонти. Бо був постійний
зв’язок із колегами з редакцій, тож став власкором черкаської обласної газети «Нова
Доба», де редактором був
нинішній голова Спілки журналістів України Сергій Томіленко. Так само активно співпрацював iз черкаською обласною газетою «Прес-центр», дописував і в «Україні молоду», і
в «Голос України».
За багато років так склалося, що найбільш наповнені роботою дні — це його вихідні.
Бувало, на п’ять газет працював паралельно, редактори давали завдання на вихідні, щоб
у понеділок усе було на редакційному столі. То був цікавий і
корисний досвід.
«Треба працювати, незважаючи на обставини долі. Для
себе я давно цю істину зро-

зумів. На моє переконання, успіх у 99% — то наполеглива
праця, і лише 1% — талант».
Тож якщо є мета, ти гориш
нею, хочеш досягнути задуманого, то маєш рухатися вперед,
незважаючи на перешкоди», —
вважає пан Володимир.
Зараз його робочий день
починається рано. Дзвінки не
стихають, вичитують із колегами газету, правлять, узгоджують, переробляють — звичайна творча робота і спілкування у пошуку новин. А трапиться цікава людина, то треба
її розговорити. І якщо вдається
— то це щастя й задоволення,
ділиться думками Володимир
Григорович.

«Для мене і промінчик сонця
в хаті — то щастя»
Він вважає журналістику
найцікавішою з усіх професій,
адже вона дозволяє йому щодня зустрічатися з цікавими самобутніми людьми. Каже, це
його збагачує.
«Кожен мій робочий день
дарує нові відкриття», — наголошує Володимир Чос.
При цьому він встигає ще
проводити й краєзнавчі уроки
по «Скайпу». Каже: школярі та
педагоги виходять на зв’язок із
бібліотеки чи музею, де є інтерактивні центри. За питаннямивідповідями швидко пролітає
час. Дітям цікаво слухати місцевого автора, книжки якого
вони вивчають на уроках.
Багато хто з читачів при особистому знайомстві з паном Володимиром дивується, мовляв,
як вам вдається писати розгорнуті матеріали, не виходячи з
дому.
А як розумна людина, розмірковує у відповідь Володимир Григорович, по краплі
води може уявити Ніагарський

водоспад і Атлантичний океан. Бо ж коли, наголошує він,
пишу про спортивні чи культурні заходи, то спілкуюся з багатьма людьми, які все це організовують. Це й допомагає
віртуально побувати на події.
«Коли люди мені кажуть,
що читали мої матеріали чи
книги і теж почали захоплюватися історією свого села, взялися досліджувати свій родовід,
то я розумію, що треба тримати марку і розкисати я не маю
права», — зізнається Володимир Чос.
Адже, уточнює, багато людей, які опинилися у схожій
ситуації, які замкнуті у чотирьох стінах, — на тебе дивляться, і ти для когось із них
стаєш своєрідним орієнтиром,
який допомагає у важку хвилину не опустити руки.
За свій ентузіазм, ініціативність, небайдужість до рідного
краю, за творчу роботу і суспільну діяльність Володимир
Чос має державні, церковні та
козацькі нагороди, він член національних спілок журналістів
і краєзнавців, а недавно став
почесним краєзнавцем України. Свого часу Городищенська
міська рада навіть клопоталася про присвоєння йому звання заслуженого журналіста
України. Проте виявилося, що
для цього потрібен диплом про
вищу освіту. А пан Володимир
свої університети проходив у
редакціях газет і закріплював
знання наполегливою працею.
«Колись мені сказали, яке,
мовляв, у вас цікаве й насичене життя. Мабуть, так і є, бо когось і Канари не радують, а для
мене і промінчик сонця в хаті
— то щастя», — підсумовує Володимир Чос, сила характеру
якого може стати прикладом
для багатьох українців. ■
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Оксана КОНСТАНТИНІВСЬКА,
старша наукова співробітниця Музею
видатних діячів української культури

Багатогранна творча діяльність Ольги
Петрівни Косач, знаної за псевдонімом
Олена Пчілка, — помітне явище в історії українського культурного життя
другої половини ХІХ — першої чверті
ХХ ст. Цей період не уявити без постаті цієї визначної громадської діячки,
письменниці, видавчині, вченої-етнографа. Людина з широким світоглядом
і ґрунтовною освітою, вона зажила слави і в історії української етнології як
мистецтвознавець, мистецький критик
i популяризатор народно-ужиткового
мистецтва.

■ ПОСТАТЬ

Підкорила Париж і мережила думки
Ольга Косач — перша дослідниця української орнаментики, журналістка і критик

Понад 300 зразків українських
орнаментів
У час, коли політика російського
імперського уряду була спрямована на
повну денаціоналізацію цілого народу,
Ольга Петрівна, натхненна ідеями і порадами брата Михайла Драгоманова,
при надійній підтримці чоловіка Петра Антоновича Косача, невтомно працює задля того, щоб вижила самобутня українська культура. Навіть трагічного 1876 року, після Емського указу, вона представляє на суд глядачеві
перше ґрунтовне видання з системного студіювання українського традиційного вишивального мистецтва: «Украинскій народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки», яке презентувала
у 1878 р. на Паризькій Всесвітній виставці.
Усі роки перебування на Волині, зокрема у Новограді-Волинському, куди
Ольга Косач приїхала після заміжжя,
були роками збирання матеріалів до
тiєї роботи. Цей край захопив молоду
жінку своєю українською стихією: багатими проявами народної творчості,
збереженням давніх обрядів. В «Автобіографії» вона писала: «Дивно сказати тепер, що з цього захоплення орнаментикою волинською вийшла моя перша наукова робота. Так, перша наукова
робота. Це величезна праця під назвою
«Украинський орнамент» /.../ В опрацюванні ж матеріалу не мало пособила
мені участь брата Михайла [Драгоманова] та інших його вчених приятелів, а
особливо [Володимира] Антоновича».
Цим виданням Ольга Петрівна Косач
ввела в європейський науковий мистецтвознавчий обіг розуміння існування
української орнаментики. Позитивні відгуки були надруковані в тогочасній французькій та австрійській пресі.
Так, французький історик Альфред
Рамбо у паризькому часописі Revue des
Deux Mondes (фр. «Огляд двох світів»
чи «Огляд Старого і Нового світу») захоплено зазначає: «Ці граціозні мотиви прості та гармонійні як відверті мелодії України. У всьому цьому присутнє
мистецтво, мистецтво наївне, інстинктивне та вишукане». Вчений використовує згадану працю під час читання
лекцій у Паризькій академії мистецтв.
Видання, яке обіймає три десятки
таблиць iз понад 300 зразками орнаментів, що зібрані в певну систему, має
ще ґрунтовну передмову, у якій авторка
доводить самобутність орнаментики українського народу. Зіставивши основні теми української вишивки з варіантами перських, єгипетських, китайських, скандинавських орнаментів, мисткиня прийшла до надзвичайно цікавого
висновку: «Мы просто не находимъ того
обширнаго оригинала, копіей съ котораго могла бы назваться украинская орнаментика».

Провалля між українською та
російською культурою
Порівнює дослідниця українські
зразки зі зразками вишивок найближчих сусідів — південних слов’ян, білорусів, росіян — і зазначає, що «южнославянская орнаментика далеко отстала отъ украинской по основнымъ формамъ, прогрессируя, только въ
разнообразіи раскраски; необыкновенное же богатсво раскраски этихъ
ея узоровъ, пестрота на вышивкахъ,
безпрестанно перемежающихся зеленаго, жолтаго, голубаго, золотаго, красна-

❙ Портрет Олени Пчілки роботи
❙ Ф. Красицького для Української академії наук,
❙ 1927 р.
го, серебряннаго и иныхъ цветовъ, —
придаетъ имъ видъ чего-то чуждаго по
духу нашимъ вышивкамъ».
Але, незважаючи на безліч відмінностей, усе ж дослідниця робить висновки, що південнослов’янська мистецька традиція набагато ближче до нашої
культури. А між українською та російською «лежитъ целая пропасть», підкреслює декілька разів у передмові авторка. Ця різниця полягає як у практичному застосуваннi вишивки у виробах, так і у мистецько-стилістичній
реалізації естетичних смаків. На противагу українцям, які застосовують
вишивку в основному в одязі, російські тогочасні народні майстри вишивали
в більшості «полотенца». Як наслідок,
робить висновки етнограф, українська вишивка застосовує суто геометричний та геометризований рослинний орнамент, без реалістичних подробиць. В
ній виконавці не вбачають символіки,
знання якої, робить припущення письменниця, загубилися у часі.
Основною метою українських майстрів Олена Пчілка бачить «украшательство», або «мережаньня» вироба. Ці два
поняття народ, а за ним й авторка, демонструючи добре знання і відчуття національної мови, використовують паралельно, як синоніми: «мережані рукави», «мережане ярмо», «мережана порохівниця», «мережана миска». Навіть
свій перший збірник поезій Олена Пчілка назвала «Думки мережанки».
У реалізації основного задуму —
прикрасити виріб — українські вишивальниці досягли бездоганної технічної майстерності. Російські ж вишиті
вироби відрізняються тим, що при монохромності кольору (лише червоний),
нескладній технічній реалізації ідеї дивують надзвичайним вибором сюжетів.
«Картинной галереей своего народа»
називала їх О. П . Косач і писала: «Чего
только нетъ на этихъ полотенцахъ:
различныхъ сортовъ птицы, — одноголовыя и двуголовыя, люди, лошади,
львы, грифоны, драконы, храмы и разные другіе предметы».
Видання відразу стало раритетним.
З нього почали брати схеми для вишивок та оздоблювати ними речі власного гардеробу навіть шляхетні панянки.
Натхненна позитивними відгуками і великою зацікавленістю альбомом, Олена Пчілка перевидала його у 1879 р. А
до чергової Паризької виставки, яка
пройшла у 1900 р., підготувала наступне видання, яке знову презентувало у
Франції українське традиційне мистецтво.

Журнал «Рідний край»
Діяльність Олени Пчілки як журналістки і мистецького критика —

❙ Ольга Петрівна Косач (Олена Пчілка), 1875 р. ❙ «Украинскій народный орнаментъ.
❙ Вышивки, ткани, писанки. Собрала та и
ще один прояв її самобутнього талан- ❙ привела въ систему Ольга П. Косачева». —
ту, свідчення широти її інтересів. До- ❙ Київ, 1876.
сить активно вона виступала спочат- ❙ Фото надане музеєм.
ку на сторінках часопису «Киевская
старина», а згодом по-справжньому
розкрилася своїми культурологічними публікаціями на сторінках власного популярно-освітнього журналу «Рідний край».
На початку свого існування часопис фактично не звертався до мистецьких тем. А з часу, коли Ольга Петрівна перебрала на себе видавництво та фінансування видання і тим практично
врятувала його від знищення, питання
українського ужиткового мистецтва
підносилося у ньому до рівня інших актуальних проблем. Відзначаючи з кожним роком помітну зацікавленість декоративно-ужитковим мистецтвом,
авторка весь час намагалася довести
громаді його самобутність та вказати
шляхи розвитку.
Видавчиня відчувала зростання попиту до вишитих робіт серед фахівців
та шанувальників мистецтва, і тому на
сторінках «Рідного краю» постійно друкувала повідомлення про чергову презентацію виробів українських майстринь на всеросійських, міжнародних
виставках та ярмарках, давала інформацію про набір учениць до майстерень. Читачі також могли знайомитися зі зразками вишивок iз різних технік
за світлинами, які в ньому друкували.
Наприкінці ХІХ ст. бурхливо починає зростати промисловість. Через побудову залізниці та збільшення мобільності населення майже вся територія
й соціальні верстви були охоплені масовою рекламою. До найвіддаленіших
сіл стали потрапляти парфумерні вироби московської фабрики «Брокаръ и
К» з вкладками-схемами для вишивки.
Такий вдалий маркетинговий хід, придуманий дружиною власника компанії
Шарлоттою Брокар, почав «розмивати»
регіональні особливості вишиваної традиції. Вишивальниць приваблювала новизна орнаментальних мотивів, техніка «хрестик» створювала широкі можливості їх розробки, наявність готового
малюнка значно полегшувала роботу.
Так, адаптовані до псевдонародного
стилю французько-бельгійські «троянди» та «лілії» заполонили вишитий
одяг. Ще й відбуваються зміни у технічних засобах шитва: розповсюджуються
фабричні тканини, нитки, хімічні барвники, що, у свою чергу, значно вплинуло на колорит української вишивки.
Тому передплатників свого невеличкого за тиражем видання у 1912 р. Олена Пчілка обдарувала щойно друкованим альбомом «Українські узори» з авторськими засторогами у передмові:
«Потреба в таких зразках, чисто народніх, українських — велика, бо й зразки вишиванок, так само як твори народ-

ного слова, або пісні, можуть псуватися, калічитись. До сього псування чимало прилучилися, призвели ті «премії»,
мальовані листочки з визирунками, що
ними обгортають, наприклад, брусочки
мила тощо. Такі зразки стилю спотвореного, з тим неподобним зуб’ям, та ляпаними здоровими квітками (трояндами, «рожами») можна побачити вже не
тільки на вишиванках у городянок (на
рушниках, на сорочках), а й на вишиванках селянських (иноді такі визирунки йшли й з «модних журналів»). Бажано, щоб наші вишиванки зоставалися
при своїй давній, властивій їм красі».

Членкиня ради Української академії
наук
Отже, Ольгу Петрівну Косач можемо
з певністю назвати першою у справі дослідження народно-ужиткового мистецтва, однією з фундаторок мистецькокритичної думки в Україні. Це вже після її публікацій почали з’являтися дослідження й збірники зразків народної
вишивки Ф. Вовка, П. Литвинової, А.
Хойнацького, Г. Павлуцького та Полтавського губернського земства.
Маючи незаперечний авторитет етнографа-мистецтвознавця, Ольга Петрівна у 1905-1906 рр. активно працює
співголовою Комісії iз влаштування
І Кустарної виставки у Києві разом iз
В. Ханенко та М. Біляшівським. Із перших років заснування у Києві Наукового товариства Олена Пчілка була запрошена до співпраці у ньому, а згодом, після об’єднання Товариства з
Українською академією наук, вона долучається до роботи Етнографічної комісії ВУАН.
6 квітня 1925р. на Спільному
зібранні академії на таємному голосуванні всіма голосами проти одного її
обирають членом-кореспондентом Історико-філологічного відділу. Авторитет Ольги Петрівни Косач як науковиці був незаперечним, і згодом вона
входить до ради Української академії
наук.
Гідно продовжила справу матері фахова лікарка, згодом дослідниця-етнограф, Ольга Косач, у заміжжі Кривинюк. На жаль, коли взялася вона писати спогади про видатну жінку — не
завершила їх. «Мати — ні, це занадто
велика фігура, занадто складна, занадто значна її роля і її місце в житті не
лише всіх нас, дітей, особливо ж Лесі
[Українки], а в цілому українському
житті і не з моєю кебетою писати про
неї в цілому об’ємі її значення для української культури. Скажу лише, що
розумніших за неї людей я знала мало,
а може, й зовсім не знала». ■
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■ ХРЕСТОМАТІЯ

Кевіано,
світанок постмодернізму
Костянтин РОДИК

Декілька років тому спадкоємці Бориса Віана звернулися до
Фредеріка Беґбеде з пропозицією написати передмову до
чергового перевидання роману
«Шумовиння днів». Свій есей
пан Беґбеде завершив метафізичною оцінкою цього твору: «Відчиняє двері до нового
виміру, де земне щастя існує,
навіть якщо його немає».
Власне, таке означення пасує цілій студентській революції 1968-го в Парижі. Віанове
«Шумовиння днів» було однією
з мелодій того здвигу. Два інші
літературні інструменти, які
попервах вели перед, — «Ловець у житі» Селінджера та «В
дорозі» Керуака, що з’явилися
пізніше на чотири і вісім років
відповідно. Але саме вони повернули молодого читача до
Віана. Автор передмови до його
«Вибраних творів» (Х.: Фоліо,
1998) Олег Кузьменко зазначає: «Борис Віан... найбільш
яскраво і послідовно сповідував ідеали молодіжного нонконформістського етосу. На
цьому тлі написані значно пізніше книги Селінджера, Керуака виглядають дуже блідо, бо
вони здебільшого говорять про
ескапізм, про втечу від дійсности». А французький письменник запропонував, за визначенням Беґбеде, «безперечний
шедевр: косметичне молочко,
еліксир молодости. Читання
«Шумовиння днів» дає змогу
помолодшати».
Утім, із сумом пише сучасний французький романіст,
«ніхто не читав «Шумовиння
днів» за життя Бориса Віана... Видавництво Gallimard,
не продавши накладу, опублікованого 1947 року, відмовилося друкувати наступні романи Віана... Успіх книжки
посмертний і датований 1963
роком», перевиданням за чотири роки після смерти автора.
Тепер диспозиція геть інша:
не так давно паризька газета Le Figaro опублікувала дослідження маркетингової фірми GFK, фахово добре відомої
і в Україні, рейтинг фактичних продажів книжок упродовж 2004—2012 рр. У французькому Топ-50 «Шумовиння
днів» посідає 12-ту сходинку
(коли відкинути «іноземців»
Кристі, Цвайґа, Шекспіра та
Орвелла), — вище за Ґюстава
Флобера, Ромена Ґарі й Алєксандра Дюма.
Що це означає? На початку
вищезгаданого есею Ф.Беґбеде
пропонує вибрати: «Шумовиння днів» — це щось більше,
ніж вогкий образ втечі часу...
Що приховує така дивна назва? Старий роман, який змушують читати наших дітей
у школі? Антиказку для загальмованих у своєму розвитку підлітків? Безумну історію
стильного й химерного кохання? Невеличкий маніфест літератури, позбавлений глузду?».
Зрозуміло, що всього того
є — і не потроху, а подостат-

ку. Комусь може здатися, що й
надмірно. У Віана є ніби побіжне спостереження: «Блякле
третєсортне світло». Та як
замислитися — у цьому сенс
його життя, з літературним
включно. Зневага, аж до ненависті, до всього помірковановторинного, дієтично-ощадливого, повільно-боязкого. Цьому
письменникові пасував би герб
із гаслом «Усе — або нічого».
Сумнозвісний здоровий глузд
зазвичай коронує носіїв такої
максими на статус блазня.
А що таке, загалом кажучи, молодість — як не вітальне
блазнювання? «Він плюнув у
повітря з викликом, аби мати
розкутий вигляд... Він горлав
«Хай живе свобода!» і не там,
де годиться, перейшов вулицю»
— і тощо, тощо. Беґбеде порівнює епатажність Віанових образів із картинами Сальвадора
Далі й каже (про Віана): «Його
сюрреалізм — це ще й гіперреалізм... макроскопічна фотографія».
Погляньмо крізь цю оптику на фабульний каркас «Шумовиння днів»: «Колен майже
завжди був у доброму гуморі,
решту часу він спав... — А що
ви взагалі робите? — запитав
професор. — Я вчуся розуміти
життя. І кохаю Хлою». Що
це, як не правдивий маніфест
здорової молодості?
Звісно, повноцінно жити заважають пошуки грошей: «— Я
проведу тебе. Мені знову треба шукати роботу. — А мені
в інший бік». Авжеж, підступи долі. Та щойно налаштуєш
голову на рятівний пофігізм,
усе налагоджується: «— Мені
потрібні гроші. — Таке трапляється досить часто, але робота оберне вас на філософа.
Через три місяці ви матимете
вже меншу потребу в них».
«— І чим же це завершилося? — Ну... просто настав час
іти до ліжка». Хто б сумнівався. І як така книжка могла розминутися з бунтівними студентами 1968-го? За всієї її, хоч як
парадоксально, еротичної цноти.
Фаворитом Віанового читання був так само делікатний
семитомовий роман Марселя
Пруста «У пошуках утраченого часу». Але Віан — це Пруст
навспак; не розкошування пригадуванням, а буття поза диктатом пам’яти. У романі «Червона трава» (1950) є майже
теорема цього: «— Що ти хочеш забути? — Не хочу нічого пам’ятати. Це зовсім різні
речі».
Та Борисові Віану таки
було, що забувати. В енциклопедичному довіднику «Зарубіжні письменники» (Тернопіль: Богдан, 2005) читаємо:
«Дружина Мішель постійно
зраджувала В., з 1949 р. вона
була коханкою Ж.-П. Сартра
аж до його смерти у 1980 р.».
Хтозна, чи не ця приватна драма надала такої пронизливості
Віановому письму?
Зазирнімо ще до історії
французької літератури. Перший роман Віана «Сколопендр

і планктон», написаний 1944го, видав 1946-го Ремон Кено,
тоді генеральний секретар найславнішого паризького видавництва Gallimard. Через Кено
Віан познайомився із Симоною
де Бовуар та Жан-Полем Сартром й увійшов до кола екзистенціалістів. Попри Сартрову
тінь, Кено й Віан подружилися. Власне, було би дивно, коли
б цього не сталося, — настільки літературно подібними були
обидва. Аж так, що обидвох
цілком можна б об’єднати під
збірним іменем Кевіано.
В українському мовопросторі Ремон Кено з’явився
2006-го книжкою «Вправи зі
стилю» (Л.: Піраміда). 2013го Юрко Позаяк додав до перевидання своїх «Шедеврів» переклади віршів Кено. 2015-го
«Фоліо» випустило вершинний роман Кено «Зазі в метро»,
а торік «Астролябія» опублікувала найпровокативніший його
твір «З жінками по-доброму не
можна». Борис Віан «почався»
у нас раніше: «Червона трава» опублікована у «Всесвіті»
1994-го; наступного року там
же — оповідання «Дохла риба».
1998-го виходять «Вибрані твори» (Х.: Фоліо). Далі — майже
двадцятирічний видавничий
прочерк, аж поки івано-франківська «Вавилонська бібліотека» взялася заповнювати кричущу лакуну в українському
читанні: «Серцедер» (2017),
«Осінь в Пекіні» (2018), «Шумовиння днів» (2019).
Звісно, Віан більш знаний
у нас — його раніше перекладали росіяни. До всього «Шумовиння днів» двічі талановито екранізовано: 1968-го фільм
Шарля Бельмона номінувався
на Венеціанського «Золотого
лева» (Колена зіграв Жак Перрен), а 2013-го вийшла не менш
популярна франко-бельгійська
стрічка Мішеля Гондрі з Роменом Дюрісом та Одрі Тоту в головних ролях.
Попри сіамську спорідненість стилю Віана й Кено, їх
легко розрізнити за технікою.
Наприклад, так: Віан більше актор, Кено — ілюзіоніст.
Коронний фокус останнього
— «Вправи зі стилю» — увійшов до канону світового письменства. 99 варіантів одного й
того самого банального спостереження: скандальний молодик у переповненому автобусі
й випадкова зустріч із ним же
за дві години потому на вулиці. Вихідна нотатка — 11 рядків. А далі бачимо лаконічний
виклад на чотири рядки і півторасторінкову комедію на три
дії; епізод як сон, як протокол
допиту, як медичний діагноз;
інтерпретації на нюх, на смак,
на дотик, на погляд, на слух;

варіанти у різних віршованих
техніках (балада, верлібр, сонет, танка). Ось, для деґустації, початки зі вправи з англіцизмами та у пишномовності:
«Усе було вандерфул. На скаї
брайтово шайнив спринговий
сан, софтово бловив вормовий
віндик» — «Лискучо-прозорий
асфальт ніжно бринів, збагачуючи етер ефемерними гудронними пахощами, що навіюють
хворим на рак корозивні й занепадницькі думки про корені їхньої недуги».
Ця книжка з’явилася на
французькому книжковому
ринку 1947 року, водночас із
«Шумовинням днів» Бориса Віана та «Чумою» Альбера
Камю. Ще однією тогорічною
літподією став у Франції ірландський роман Саллі Мари
«З жінками по-доброму не
можна», зухвалість котрого
виходила далеко за межі найтолерантнішої політкоректності. Історія оповідана така:
у перший день Дублінського повстання (1916) піввзводу
революціонерів захоплюють
поштамт.
Попервах усе виглядає, ніби
лагідний «Великий Жовтень»:
«— Хай двоє з вас підуть по
ящик віскі і два-три ящики
пива в найближчий паб. — А
грошики? — Я випишу вам ордер на конфіскацію». І все було
би просто, як в теорії — «вони
б стріляли по британцях, піфпаф, і прокладали б собі дорогу до слави і пива», — якби на
шляху до сяючих вершин не
вигулькнула «вбиральня з написом «Пані», звідки випірнула дівчина, наче Афродита з
піни» (знову те Віанове шумовиння).
На той час бійці вже витурили з приміщення усіх службовців (двох, для порядку, застрелили) і занепокоїлися: чи це
юне дівчисько, котрому «заманулося попісяти якраз під час
нашого повстання», не є шпигункою? Один запитав прямим
текстом, а «Ґерті подивилася
йому просто в очі, від чого йому
штрикнуло десь біля сечового міхура». Коротше, невдовзі
панянка звабила по черзі більшу частину особового складу й
підібралася до командира («він
уже важко дихав, але остаточного плану ще не мав»).
Ще коротше — еротичні фантазії геть витіснили революційні мрії. «Це загадка,
— зробив серйозний висновок
Мак-Кормак».
Ця загадка бовваніла посеред літпроцесу понад десять
наступних років й відкрилася,
лише тоді, як справжній автор
став літературно недоторканим
членом Ґонкурівської академії
— містифікатором був Ремон

Кено (1950-го він випустив ще
й «Щоденник Саллі Мари»).
Отже, «З жінками по-доброму не можна» — це, правду кажучи, роман про те саме, що й
«Шумовиння днів» — про щастя молодості та про її тиранію. А
ще, звісно, то є веселе підсміювання над Джеймсом Джойсом
(якого Кено любив-поважав). І
зроблено в такий спосіб, ніби
«Улісса» відредагував інший
великий ірландець — абсурдист Семюел Беккет. «Ірландський розум, як відомо, не вписується в межі картезіанської
логіки», — кепкував Кено під
псевдо Саллі Мари.
Нарешті, про «Зазі в метро» (1959). Роман також збалансовано за «Уліссовою» технологією: довжелезний день у
мегаполісі, сповнений випадковими пригодами-спостереженнями. Від блискавичного,
як випад д’Артаньяна, «— Що
будете? Брі, камамбер? — А брі
хороший? — Та ще нічого. —
Тоді камамбер» — до арабески
у Фройдовому дусі: «З цим мурлом, промовив він сам до себе
внутрішнім голосом, як не бесідуй, він завжди мені гіпертрофує неповноцінність комплексу».
Так, «словесна вакханалія»
(Б. Віан). «— Мені все’дно. —
А мені по суті. — А у вас що, є
суть?». Авжеж, «абсурдний гумор, гідний Льюїса Керрола», —
як наголошує Ф. Беґбеде. Може,
початки постмодернізму варто шукати саме в Алісовому Дивокраї?
Що ж до «Кевіано» — то це
напевно світанок постмодернізму. Може, й завчасний. Зрештою
постмодерн непомильно впізнав
«свого»: на початку 1960-х Віан
удруге ступив до літературної
ріки й цього разу назавжди. І то
вже були з боку читацтва «не невинні чайові, а винні, чи навіть
коньячні» (Б. Віан). «Розтудийогома!» (Р. Кено).
Віан з Кено залюбки розважалися на руїнах модернізму:
пародія, пересмішка, містифікація, іронія, сарказм — блазнювання. Це ознака не хвороби — одужання. Так сталося і у
нас: на руїнах соцреалізму блазнювали Позаяк і Цибулько в поезії, Подерв’янський та Діброва
у драматургії, Жолдак з Андруховичем у прозі. Й українська література одужала. Не за
п’ятнадцять років, як на Заході,
а за якихось п’ять — зрештою,
завдяки відкритим Незалежністю перекладацьким каналам.
Можна сказати, завдяки
Кевіано. ■

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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СПОРТ

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

Обов’язкова необхідність
Зазнавши в чемпіонаті двох поразок поспіль, столичні динамівці поступилися
другим місцем у турнірній таблиці «Десні»
Григорій ХАТА
Три тури залишається до завершення
чемпіонату країни й одразу три команди —
«Десна», «Динамо» та «Зоря» — претендують на срібні медалі. А разом із боротьбою
за віцечемпіонський титул автоматично
загострилося й протистояння за путівку
до кваліфікації Ліги чемпіонів. Не секрет, що потрапляння до елітного єврокубкового турніру — це вагомий мотиваційний чинник для вітчизняних грандів, аж
надто для «Динамо», котрому важливо бодай якось підсолодити черговий провальний сезон в УПЛ.
Коли кілька турів тому підопічні Олексія Михайличенка здолали в гостях свого
прямого конкурента за «срібло» — «Зорю»,
багатьом здалося, що вони зробили вагомий крок у напрямі Суперліги. Проте дві
поразки «біло-синіх» в останніх двох турах знову повернули інтригу в боротьбі за
срібні медалі. І нехай у «Зорі» та «Десні»
зауважують, що до виступу в найпрестижнішому єврокубку їхні клуби ще не надто
готові, динамівці своєю грою немовби самі
підштовхують конкурентів до ЛЧ.
Після невдачі в гостьовому матчі проти «Десни» в наступному турі динамівці
зазнали домашньої поразки від «Шахтаря». В обох поєдинках «біло-сині» мали
можливість розписати мирову, однак
розбалансованість та незібраність, яку
динамівці демонструють упродовж сезону, кожного разу призводила до неприємних фіаско.
Варто зазначити, що у нинішньому чемпіонаті підопічні Луїша Каштру не віддали
«Динамо» жодного очка. А після четвертої поразки «гірникам» команда Михайличенка в турнірній таблиці знову відкотилася на третій рядок, цього разу про-

❙ Учетверте в нинішньому чемпіонаті «гірники» переграли «Динамо».
❙ Фото з сайта ua-football.com.
пустивши на «лігочемпіонську» позицію
за додатковими показниками «Десну». У
минулому турі колектив Олександра Рябоконя розгромив «Колос» (5:1), який, за
словами наставника Руслана Костишина,
провів один iз найгірших своїх поєдинків.
«Не пам’ятаю таких ігор, коли ми так погано грали. Команда не була схожа сама
на себе», — заявив очільник ковалівців.
А у київського «Динамо», котре, за
словами Олексія Михайличенка, старалося, проте не змогло стрибнути вище голови в матчі з «гірниками», попереду (8 липня) фінал Кубка України з «Ворсклою».
Як свідчить очільник динамівців, інший
результат, окрім перемоги, в цьому поєдинку навіть не обговорюється.
Для реалізації ж турнірного завдання в чемпіонаті Михайличенко наголо-

шує на необхідності обов’язкових перемог
у заключних трьох турах прем’єр-ліги.
Імовірно, що розподіл срібних та бронзових нагород стане зрозумілим лише в останній ігровий день першості.
Водночас ім’я головного невдахи
ЧУ-2019/2020 з’ясувалося достроково. Львівські «Карпати», заявивши про
серйозні фінансові проблеми, відмовилися від спортивної боротьби за збереження
прописки в еліті й обрали адміністративний шлях прощання з прем’єр-лігою.
Проігнорувавши два поспіль матчі чемпіонату, на «Карпати», згідно з регламентом УПЛ, тепер чекатиме виключення з
розіграшу. Приймати фінансову допомогу задля догравання чемпіонату керівництво «біло-зелених» не захотіло. «Не
потрібно піаритися на проблемах «Кар-

■ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УЇК-ЕНД

■ ТАБЛО

Англійський антагонізм

Англія

Зінченко помиляється і вибачається, а Ярмоленко
забиває і допомагає
Олексій ПАВЛИШ
На фініші англійської прем’єр-ліги команди
українських легіонерів вирішують зовсім інші турнірні завдання. Якщо «Ман. Сіті» Олександра Зінченка майже гарантував собі «срібло», то «Вест
Хем» Андрія Яромленка бореться за збереження
прописки в еліті.
Минулого тижня «городяни» зробили чемпіонський коридор перед матчем проти «Ліверпуля», але на цьому гостинність підопічних Гвардіоли закінчилась: господарі легко розгромили
«мерсисайдців». «Я думаю, хлопці з «Ліверпуля» випили багато пива після завоювання титулу», — жартував після поєдинку іспанський наставник «Манчестер Сіті» Зінченко, до слова, участі
у зустрічі не брав.
Натомість вихованець «Шахтаря» вийшов із
перших хвилин на матч проти «Саутгемптона» та
став одним із його антигероїв: саме після «обрізки» Сашка «святі» забили єдиний гол у зустрічі.
Зінченко мусив вибачатися за свої невдалі дії.
«Прошу пробачення у всієї команди і вболівальників «Сіті». Такі помилки неприйнятні», — написав він у Instagram.
Водночас більш вдалим вийшов тиждень для
форварда «Вест Хема» Андрія Ярмоленка. Екскапітан «Динамо» став справжнім джокером «молотів»: вийшов на заміну на заключні 15 хвилин
матчу з «Челсі» та в одній із останній контратак
вивів свою команду уперед. Ця перемога дозволила підопічним Мойєса відірватись від зони вильоту на 3 пункти. Ярмола, до речі, забив за клуб
вперше з вересня минулого року — загалом у його
активі 4 голи у поточному розіграші АПЛ.
Переможний хід у Серії А набрала «Аталан-

❙ Андрій Ярмоленко забив переможний
❙ м’яч у ворота «Челсі».
❙ Фото з сайта football24.ua.
та» Руслана Маліновського: «бергамаски» виграли восьмий матч поспіль, майже гарантували собі
місце у ЛЧ та продовжують боротьбу за «бронзу».
До успіхів «синьо-чорних» активно долучається
і український легіонер: у поєдинку з «Кальярі»
Маліновський заробив вирішальний пенальті.
Після карантинної паузи більше ігрової практики в чемпіонаті Італії почав отримувати хавбек
«Лечче» Євген Шахов, проте його команда після
шести поразок поспіль усе ще залишається у зоні
вильоту.
В Іспанії українські футболісти разом зi своїми
клубами також борються за збереження прописки
— в Сегунді намагаються залишитися «Альбасете» Романа Зозулі та «Ов’єдо» Андрія Луніна. Краще поки виходить у Зозулі і К°: в останніх трьох
матчах «чорно-білі» набрали сім балів, а Роман
в одному з них відзначився «асистом». Приємно
вразив і голкіпер національної збірної Лунін, який
відбив уже третій пенальті у сезоні. На жаль, це
не допомогло «Ов’єдо» набрати бодай очко в протистоянні з «Кадісом». Проте впевнена гра Андрія
дає йому додаткові козирі для можливого повернення у «Реал». ■

Прем’єр-ліга. 32-й тур. «Крістал Пелас» —
«Бернлі» — 0:1, «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3 (Грінвуд, 17; Б. Фернандеш, 30, 50), «Борнмут» — «Ньюкасл» — 1:4, «Арсенал» — «Норвіч»
— 4:0, «Евертон» — «Лестер» — 2:1 (Рішарлісон, 10;
Сігурдссон, 16 (пен.) — Іхеаначо, 51), «Вест Хем» —
«Челсі» — 3:2 (Соучек, 45; Антоніо, 52; Ярмоленко, 89
— Вілліан, 41 (пен.), 72; Ярмоленко («ВХ») — із 76
хв.), «Шеффілд Юнайтед» — «Тоттенхем» — 3:1,
«Манчестер Сіті» — «Ліверпуль» — 4:0 (Де Брюйне,
25 (пен.); Р. Стерлінг, 35; Фоден, 45; Окслейд-Чемберлен, 66 (у свої ворота)).
33-й тур. «Норвіч» — «Брайтон» — 0:1, «Лестер»
— «Крістал Пелас» — 3:0 (Іхеаначо, 49; Варді, 77, 90+4),
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» — 5:2 (Грінвуд,
29, 54; Решфорд, 35 (пен.); Марсьяль, 45; Б. Фернандеш,
59 — Станіслас, 16; Дж. Кінг, 50 (пен.)), «Вулверхемптон» — «Арсенал» — 0:2, «Челсі» — «Уотфорд» —
3:0 (Жиру, 28; Вілліан, 43 (пен.); Барклі, 90+2), «Бернлі»
— «Шеффілд Юнайтед» — 1:1, «Ньюкасл» — «Вест
Хем» — 2:2 (Ярмоленко («ВХ») — із 75 хв.), «Ліверпуль» — «Астон Вілла» — 2:0 (Мане, 71; Кертіс Джонс,
89), «Саутгемптон» — «Манчестер Сіті» — 1:0 (Адамс,
16; Зінченко («МС») — 90 хв.).
Лідери: «Ліверпуль» — 89, «Манчестер Сіті» —
66, «Лестер» — 58, «Челсі» — 57, «Манчестер Юнайтед» — 55, «Вулверхемптон» — 52.
Бомбардир: Варді («Лестер») — 21.

Іспанія
Прімера. 33-й тур. «Мальорка» — «Сельта» —
5:1, «Леганес» — «Севілья» — 0:3 (О. Торрес, 23, 35;
Ель-Хаддаді, 82), «Барселона» — «Атлетико» — 2:2
(Дієго Коста, 11 (у свої ворота); Мессі, 49 (пен.) — Сауль Ньїгес, 19, 62 (обидва — з пен.), «Алавес» — «Гранада» — 0:2, «Валенсія» — «Атлетік» — 0:2, «Бетіс»
— «Вільярреал» — 0:2, «Вальядолід» — «Леванте»
— 0:0, «Ейбар» — «Осасуна» — 0:2, «Реал Сосьєдад» — «Еспаньйол» — 2:1, «Реал Мадрид» — «Хетафе» — 1:0 (Серхіо Рамос, 79 (пен.)).
34-й тур. «Атлетико» — «Мальорка» — 3:0 (Мората, 29 (пен.), 45; Коке, 79), «Сельта» — «Бетіс» — 1:1,
«Вальядолід» — «Алавес» — 1:0, «Гранада» — «Ва-

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Другий
етап. 29-й тур. «Львів» — «Ворскла» — 2:2
(Яковеллі, 55; Борзенко, 75 — Челядін, 8; Кравчук, 89), «Динамо» — «Шахтар» — 2:3 (Вербич,
51; Де Пена, 67 — Степаненко, 31; Коноплянка,
39; Патрік, 72; вилучення: Пиварич, 90+1 («Д»)),
«Десна» — «Колос» — 5:1 (Будківський, 9; Фаворов, 37, 78 (пен.); Старенький, 87; Тотовицький,
90+1 — Кожушко, 89), «Олімпік» — «Дніпро-1»
— 0:2 (Супряга, 2; Булеца, 64), «Зоря» — «Олександрія» — 2:2 (Хомченовський, 45; Юрченко,
54 (пен.) — Лучкевич, 19; Третьяков, 76 (пен.)).
Матч «Маріуполь» — «Карпати» — не відбувся.
Турнірна таблиця:
I
В Н П М
О
Перша шістка
1. «Шахтар»
29 24 3 2 72-22 75
2. «Десна»
29 17 4 8 55-25 55
2. «Динамо»
29 17 4 8 60-30 55
3. «Зоря»
29 16 6 7 46-25 54
5. «Олександрія» 29 13 5 11 42-42 44
6. «Колос»
29 9 2 18 31-55 29
Друга шістка
7. «Дніпро-1»
28 11 4 13 36-40 37
8. «Маріуполь» 27 8 9 10 29-41 33
9. «Ворскла»
28 7 7 14 22-43 28
10. «Олімпік»
28 6 6 16 23-45 24
11. «Львів»
29 5 9 15 22-47 24
12. «Карпати» 24 2 9 13 19-42 15
Бомбардири: Мораес («Шахтар») — 19,
Філіппов («Десна») — 15, Марлос («Шахтар»)
— 13.
пат», — так відповів один зі співвласників «Карпат» Олег Смалійчук на пропозицію президента львівського «Руху»
Григорія Козловського профінансувати
останні в сезоні виїзди «левів». Як пояснив Смалійчук, свої внутрішні проблеми
«Карпати» вирішуватимуть самостійно,
без втручання й допомоги сторонніх осіб,
а заяву про грошову допомогу Козловського розцінив як принизливий тролінг.
Тим часом повідомляється, що два тижні тому за невиконання своїх фінансових
зобов’язань перед колишніми футболістами «Карпати» отримали від ФІФА заборону на проведення трансферів, що
зайвий раз демонструє масштаби їхніх
проблем. ■

ленсія» — 2:2, «Атлетік» — «Реал Мадрид» — 0:1
(Серхіо Рамос, 73 (пен.)), «Еспаньйол» — «Леганес»
— 0:1, «Осасуна» — «Хетафе» — 0:0, «Вільярреал»
— «Барселона» — 1:4 (Х. Морено, 14 — Пау Торрес, 3
(у свої ворота); Л. Суарес, 20; Грізманн, 44; Фаті, 87).
Лідери: «Реал Мадрид» — 77, «Барселона» —
73, «Атлетико» — 62, «Севілья» (33 матчі) — 57, «Вільярреал» — 54, «Хетафе» — 53.
Бомбардир: Мессі («Барселона») — 22.

Німеччина
Плей-оф за місце у Першій Бундеслізі. Перший матч. «Вердер» — «Хайденхайм» — 0:0.
Кубок. Фінал. «Байєр» — «Баварія» — 2:4 (С. Бендер, 64; Хавец, 90+4 — Алаба, 16; Гнабрі, 24; Р. Левандовський, 59, 89).

Італія
Серія А. 29-й тур. «Торіно» — «Лаціо» — 1:2 (Белотті, 5 (пен.) — Іммобіле, 48; Пароло, 73), «Дженоа»
— «Ювентус» — 1:3 (Пінамонті, 77 — Дібала, 50; Роналду 56; Дуглас Коста, 73), «Болонья» — «Кальярі»
— 1:1, «Інтер» — «Брешія» — 6:0 (Е. Янг, 5; А. Санчес, 20 (пен.); Д’Амброзіо, 45; Гальярдіні, 52; Еріксен,
84; Кандрева, 88), «Верона» — «Парма» — 3:2, «Лечче» — «Сампдорія» — 1:2 (Шахов («Л») — із 81 хв.),
«СПАЛ» — «Мілан» — 2:2, «Фіорентина» — «Сассуоло» — 1:3, «Аталанта» — «Наполі» — 2:0 (Пашаліч,
47; Госенс, 56), «Рома» — «Удінезе» — 0:2.
30-й тур. «Ювентус» — «Торіно» — 4:1 (Дібала,
3; Куадрадо, 29; Роналду, 61; Джиджи, 87 (у свої ворота) — Белотті, 45 (пен.)), «Сассуоло» — «Лечче» —
4:2 (Шахов («Л») — до 67 хв.), «Лаціо» — «Мілан»
— 0:3 (Чалханоглу, 23; Ібрагімовіч, 33 (пен.); Ребіч, 59),
«Інтер» — «Болонья» — 1:2 (Р. Лукаку, 22 — Джувара, 74; Барроу, 80), «Брешія» — «Верона» — 2:0, «Кальярі» — «Аталанта» — 0:1 (Муріель, 27 (пен.); Маліновський («А») — до 60 хв.), «Парма» — «Фіорентина» — 1:2, «Сампдорія» — «СПАЛ» — 3:0, «Удінезе»
— «Дженоа» — 2:2, «Наполі» — «Рома» — 2:1 (Кальєхон, 55; Л. Інсіньє, 82 — Мхітарян, 60).
Лідери: «Ювентус» — 75, «Лаціо» — 68, «Інтер»
— 64, «Аталанта» — 63, «Рома», «Наполі» — 48.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 29.

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 ЛИПНЯ 2020

СПОРТ
Крістіан Хорнер
керівник команди «Ф-1» «Ред булл»

Григорій ХАТА
Під час коронавірусного карантину учасники королівських
перегонів досягли принципової згоди на суттєве скорочення
своїх бюджетів. Відтак передбачається, що з наступного сезону «формулічні» команди матимуть значно рівніші можливості
для конкуренції, ніж можна
було спостерігати раніше. «Для
автоспорту дуже важливо, аби
на трасі була боротьба. В останні п’ять років у гонках перемагали представники лише трьох команд — і це сталося не випадково. У «Формулі-1» витрачається
більше грошей, ніж у будь-якому іншому виді спорту, а ми хочемо, щоб команди думали не
про те, скільки вони витратять,
а про те, в що краще вкласти»,
— заявив після угоди виконавчий директор «Ф-1» Чейз Кері.
Однак цьогорічний чемпіонат, старт якого через коронавірус затримався майже на
чотири місяці, проходитиме за
старим регламентом. Тож немає
абсолютно ніяких підстав говорити про можливе припинення
багаторічного безроздільного домінування «Мерседеса».
На першому в 2020 році етапі, котрий минулого уїк-енду
відбувся в Австрії, «срібні зірки» продемонстрували потенціал своїх нових болідів. Під час
кваліфікаційної сесії гонщики
«Мерседеса» Вальтері Боттас та
Льюїс Хемілтон були найшвидшими на трасі «Шпільберг».
І нехай згодом — через ігнорування жовтих прапорів у
кваліфікації — на стартовому полі маршали перемістили
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«Формула-1» іноді буває жорстокою, адже Александр Елбон відмінно
провів гонку і не заслужив такого фіналу. П’ять штрафних секунд, додані
до результату Хемілтона, ніяк не змінять ситуацію, адже в нашого пілота
дійсно був шанс поборотися за перемогу в гонці»

■ «ФОРМУЛА-1»

Конкурент для рекордсмена
Другий пілот
«Мерседеса»
повторив
минулорічний успіх і
з перемоги розпочав
«формулічний» сезон
Хемілтона з другого на п’яте місце, боротьба за перемогу в гонці
проходила у форматі внутрішньокомандного «мерсівського»
протистояння.
Відчувалося, що на старті
сезону Хемілтон дещо нервує,
адже перед ним — історична
місія. Іще одне чемпіонство — і
за кількістю трофеїв він наздожене легендарного рекордсмена «Ф-1» Міхаеля Шумахера.
Однак на початку походу за сьомим у кар’єрі чемпіонським титулом Хемілтон обмежився четвертим місцем на Гран-прі Австрії. Незадовго до фінішу перегонів Льюїс виштовхнув за межі
траси новачка «Ред буллу» Александра Елбона, за що, в підсумку, отримав п’ять секунд штрафу й у загальному протоколі відкотився з другого на четвертий
рядок.
Тож, як і торік, чемпіонат
розпочався з перемоги другого пілота «Мерседеса» Боттаса.

❙ Як і торік, перша гонка сезону залишилася за фіном із «Мерседеса» Вальтері Боттасом.
❙ Фото з сайта financialexpress.com.
«Упродовж усієї гонки я відчував неабиякий пресинг. У Льюїса було достатньо можливостей
вийти в лідери, якби я припустився бодай мінімальної помилки. Він був швидким, але я зберігав пильність і контролював хід
перегонів. Звісно, кращого початку сезону й бути не могло»,
— заявив фінський гонщик.
Завдяки перестановкам, які
відбулися в підсумковому табелі

після фінішу гонки, можливість
піднятися на п’єдестал отримав
молодий гонщик «Макларена»
Ландо Норріс, і став таким чином
третім наймолодшим володарем
подіуму в історії «Ф-1». Друге ж
місце в підсумковому протоколі
дісталося представникові «Феррарі» Шарлю Леклеру.
А от жоден з пілотів потужного «Ред буллу», котрий виступав господарем стартової гонки

сезону, взагалі не дістався фінішу. Утім наступного «уїк-енду»
Макс Ферстаппен та Александр
Елбон матимуть ще одну нагоду переписати результат на домашньому Гран-прі, адже й
другий етап переформатованого коронавірусною пандемією
чемпіонату світу-2020 також
прийматиме автодром «Шпільберг». Без сумніву, прагнутиме
сатисфакції й Хемілтон. ■

■ ТЕНІС

На виході зі сплячки
Вітчизняна тенісна прима провела свій перший після
тривалої паузи турнір
Григорій ХАТА
Поступово, крок за кроком до змагального процесу повертаються тенісисти-професіонали. Їхні турніри, щоправда, наразі носять виставковий характер, утім, у
порівнянні зі змаганнями місячної давнини, граються вони вже в класичному форматі — кожен сет триває до шести, а не чотирьох виграних геймів.
Минулого тижня свої дебютні після
карантину змагання провела перша тенісистка України Еліна Світоліна. У швейцарському місті Монтре на груповому етапі Elle Spirit Open українка зіграла три
поєдинки проти представниць місцевого
тенісу — Штефані Фьогель, Вікторії Голубич та Сімони Вальтерт. Попри те, що всі
вони в рейтингу WTA перебувають значно нижче Еліни, примі українського тенісу й п’ятій ракетці планети вдалося виграти лише один поєдинок із трьох.
У своїй стартовій грі на турнірі Світоліна поступилася 284-й ракетці світу
— Вальтерт — 2:6, 5:7. Після цього вона
перемогла Фьогель, котра посідає 109-те
місце у світовому табелі про ранги, — 3:6,
6:3, 10-7.
Але в заключному матчі групового етапу, де розігрувалася одна з двох путівок
до півфіналу, вітчизняна тенісистка знову зазнала невдачі. Вікторія Голубич (123тя ракетка планети) не залишила гості з
України шансів на продовження змагань
— 3:6, 1:6.
Наступним випробуванням для Світоліної стане ще один виставковий турнір,
на який до Берліна приїдуть представниці

елітної когорти — зокрема, чешка Петра
Квітова, голландка Кікі Бертенс, німкені
Андреа Петкович та Юлія Гьоргес.
Цікавим виглядає й рішення організаторів провести змагання на двох різних
покриттях. Їхня перша стадія має відбутися на стадіоні імені Штеффі Граф — на
траві, а задля другої фази планують розбити «хардовий» майданчик в ангарі берлінського аеропорту «Темпельхоф».
В оргкомітеті відзначають, що змагання проходитимуть із глядачами. А можливість потрапити на трибуни матимуть
близько 800 осіб. Водночас там наголошують, що будуть прискіпливо стежити за дотриманням гравцями та гостями
турніру протиепідемічних вимог. Голова
організаційного комітету Едвін Вейндорфер зауважив: «На нашому турнірі не буде
ні вечірки гравців, ні дитячого дня, ні ще
якихось активностей — все скасовано. Безумовно, ми не терпітимемо навіть щонайменших порушень правил. Якщо гравець
буде в чомусь помічений, його очікуватиме негайна дискваліфікація».
Після того, як через недотримання
протиепідемічних норм на організованому в Хорватії кращим тенісистом планети
Новаком Джоковичем «Адріа Турі» стався спалах коронавірусу, в тенісному світі
розгорівся серйозний скандал.
Зі шквалом критики зіштовхнувся
не тільки Джокович, який, до слова, після змагань у Задарі також здав позитивний тест на коронавірус. Під осуд своїх колег потрапив і німецький тенісист Саша
Звєрєв. Як учасник скандального «Адріатичного туру», він, було, заявив, що йде

❙ На турнірі у швейцарському Монтре Еліна Світоліна виграла лише один із трьох матчів.
❙ Фото з сайта tennisua.org.
на 14-денну самоізоляцію, бо контактував із носіями вірусу. Однак незабаром в
інтернет-мережі з’явилися відеодокази
його участі в закритій гулянці в Монако.
І якщо капітан жіночої збірної Німеччини в Кубку федерації Барбара Ріттнер
наголошує на тому, що поведінка Звєрєва
(сина радянського тенісиста Олександра
Звєрєва, котрий у 1991 році емігрував до
ФРН) погано вплине на імідж німецького
тенісу, то легендарний Борис Беккер спробував захистити свого 22-річного співвітчизника, котрий нині посідає сьому сходинку в рейтингу АТР.
«Справді, Звєрєв порушив правила карантину, йому має бути соромно! Він же
яскрава зірка на горизонті, приклад для
наслідування для багатьох шанувальників тенісу. Однак я не люблю тих, хто в оці
ближнього скалку бачить, а у власному —
колоди не відчуває», — так Беккер відреагував на слова австралійського майстра

ракетки Ніка Кірьйоса, котрий слідом за
Джоковичем виплеснув вагон критичних
зауважень на Звєрєва.
Власне, Джокович уже вибачився за
легковажне ставлення до протиепідемічних правил під час «Адріа Туру» в Задарі
й зробив благодійний внесок до фонду однієї з сербських лікарень, де лікують хворих на COVID-19. Водночас лідер світового тенісу, котрий, до слова, очолює Раду
гравців АТР, висловив занепокоєння несприятливою ситуацією з коронавірусом
у США, де, нагадаємо, 31 серпня має стартувати «Ю-Ес оупен»-2020. Як наголосив
Джокович, він буде добиватися компенсації витрат, які понесуть гравці у випадку,
якщо американський «шолом» скасують
в останній момент. Утім наразі тенісний
світ обережно виходить із тривалої коронавірусної сплячки й зі стриманим оптимізмом готується до повноцінного рестарту сезону. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Небезпека у зоні «зеро»
Намагання влади вивести з тіні гральний бізнес може породити у країні ще більші корупційні проблеми

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 ЛИПНЯ 2020

■ КАР’ЄРА

В президенти б я пішов
— хай мене научать
Репер Каньє Вест не боїться незвіданого
Мабуть, на піку громадського руху в
США, та й у цілому світі зокрема, «Чорні
життя мають значення» відомий репер,
продюсер та ще й дизайнер Каньє Вест
вирішив балотуватися цьогоріч у президенти Сполучених Штатів. Про це днями
він заявив у своєму «Твіттері». Зрештою,
американське суспільство, рефлексуючи на темі рабства в США та провини перед колишніми поневоленими народами,
цілком може проголосувати за людину,
в якої за спиною немає жодного політичного досвіду і чию кандидатуру не висунула на вибори жодна партія. Проте вже
звучать голоси на підтримку відомого виконавця. Зокрема, про своє бажання проголосувати за Каньє заявив коментарем
під постом репера Ілон Маск.
Про те, що у Веста є чималі організаторські здібності, свідчить його продюсерська робота, а його творчого потенціалу вистачило б на кількох митців. Після закінчення школи, почавши навчання в Американській академії мистецтв,
де вивчав малювання, Вест згодом перейшов до Чиказького університету, який
кинув через щільний графік, що заважав

його творчості. Та, зрештою, навіть мама Каньє
(до речі, викладачка англійської мови, а крім
того — декан факультету Державного університету Чикаго) чи
то з сумом, чи з гордістю за успіхи сина сказала якось: «Мені все
життя вбивали в голову, що коледж — це
квиток у гарне життя... Але деякі кар’єри
не вимагають навчання
в коледжі. Каньє, щоб
створити альбом College
Dropout, необхідно було
мати силу волі, а не йти
шляхом, який запропонувало суспільство». Сьогодні американське суспільство диктує зовсім іншу парадигму життя...
Нагадаємо, дружиною
репера є знана учасниця реаліті-шоу та телеведуча Кім
Кардаш’ян, з якою вони виховують чотирьох дітей. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №59

❙ Каньє
❙ Вест.

■ ПРО ТВАРИН І ЛЮДЕЙ

Із Польщі у Францію... на верблюді
У Німеччині мало не арештували дивовижну трійцю
Варка ВОНСОВИЧ
Коли вночі на луках землі Мекленбург
— Передня Померанія ви побачите верблюда, який сумирно собі пасеться на травичці, то що подумаєте? Марення, міраж,
фата моргана? Щось подібне спало на думку і місцевим жителям, які зателефонували в поліцію і повідомили про незвичного
«звіра» на їхніх луках. Спочатку вони подумали, що тварина «безгоспна», проте зго-

дом об’явилися й господарі «корабля пустелі» — француз Себастьєн Арца і полячка Аліса Фьожак. У такий незвичний спосіб
парочка подорожує із Польщі у французьку Бретань, звідки родом Себастьєн. Іншого способу, як добратися під час пандемії у
Францію, парочка не знайшла, а в поліції не
побачили в цьому ніяких порушень, тож подорож триватиме й далі.
Для жителів міста Іккермюнде, що на
березі Балтійського моря, таке тріо могло

видатися дивним у тих широтах, проте неподалік є верблюжа ферма, тож з’ява семирічного верблюда на ймення Насреддін на
околицях міста не повинна була викликати
аж такого ажіотажу. Але погодьтеся, пересуватися через усю Європу з верблюдом —
досить екзотично. Наразі Аліса, Себастьєн
та Насреддін (який обійшовся власникам у
5 тисяч євро) уже рухаються далі — в Нідерланди, а там — у Бельгію. І, гадається, сюрпризів ще буде чимало... ■

■ ПОГОДА
8 липня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер півнiчно-захiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +13...+15, удень +21...+23. Пiслязавтра вночi +17...+19, удень +29...+31.

мінлива
хмарність

+9…+14
+17…+22
Схід

хмарно

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +24...+26.
Вінниця: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +22...+24.
Одеса: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +26...+28.

Центр

+14…+19
+22…+27

+18…+23
+29…+34

дощ

6 липня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 24-29 градусів, у Дніпрі біля Києва — 25.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +10...+12, удень +18...+20. Моршин: уночi
+11...+13, удень +19...+21.
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Захід

+11…+16
+19…+24
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Південь +16…+21
+25…+30
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По горизонталі:
3. Сукупність заселених людиною
частин земної кулі, освоєна людством
територія. 7. Гасовий нагрівальний
прилад, який використовували ще в
40-х роках минулого століття для приготування їжі. 8. Найбільший у світі
молюск. 9. Газ, який утворюється в
повітрі під час грози. 10. Харківський
бійцівський клуб, з якого виросла проросійська партія Євгена Жиліна. 12.
Коханка Володимира Маяковського,
яка опікувалася Сергієм Параджановим. 14. Військове звання молодшого командного складу в царській армії.
16. Документ, що засвідчує повноваження депутата. 18. Ударний інструмент, звук якого позначає початок і закінчення чергового раунду в боксі. 20.
Українська річка і навчальний центр
ЗСУ із полігоном. 22. Шматок тонкого заліза з бортиками для випікання.
23. Офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення, яку
впродовж 1948—1991 рр. проводили
правлячі кола ПАР проти чорношкірого
населення країни. 24. 40-й президент
США, з яким порівнював себе Володимир Зеленський. 25. Церковний податок часів Київської Русі.
По вертикалі:
1. Князівський знак Володимира Великого, що став українським Гер-

бом. 2. Пахуча рослина, чиїм насінням
посипають хліб. 3. Старший син Тараса Бульби. 4. «Брязне ... об залізо
кайданів, Піде луна по твердинях тиранів» (Леся Українка). 5. Підрозділ у
кавалерії, що відповідає піхотній роті.
6. Перша книга Бориса Акуніна із серії
«Пригоди Ераста Фандоріна». 10.
Срібні чи золоті пластини з орнаментом, якими прикривають зображення
на іконі. 11. Родовий знак кримськотатарських ханів, зображений на прапорі.
13. Епоха Відродження. 15. Самоцвіт
зеленого кольору. 17. Знак зодіаку. 19.
Сто соток поля. 21. Підземні багатства.
22. Один із бурундучків-рятівників, героїв популярного мультсеріалу. ■
Кросворд №57
від 1 липня

■ ПРИКОЛИ
У крісло до незнайомих перукарiв мадам Рабинович завжди сідає зі словами: «Завтра чоловік iз
в’язниці виходить. Вiсiм років за
подвійне вбивство відсидів. Хочу
бути красивою для нього».
І що ви собі думаєте? Таки ще
жодного разу ніде погано не підстригли.
***
Чоловік прийшов додому п’яний,
увесь побитий і почав приліплювати
лейкопластир на рани. Вранцi встав,
а дружина його запитує:
— Васю, ти вчора знову п’яний
був?
— Ні.
— А хто ж тверезий на дзеркало

лейкопластир ліпить?
***
— Лiкарю, після розлучення з
дружиною я набрав сорок кілограмiв.
— Є два варіанти: перший —
одружитися знову, а другий — перестаньте святкувати, повністю виключивши з меню горілку, коньяк, вино,
пиво i жирну закуску.
— Лiкарю, а третього варіантf
немає?
***
Кажу сьогодні чоловікові:
— У неділю сходжу в церкву,
сповідаюся.
Чоловік:
— Валер’янку візьми, раптом
батюшку прихопить.
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