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Учора застрайкували 

робітники промислових 

підприємств, 

студенти, медики...

стор. 13»стор. 2»

Місцеві вибори в неділю відбувались за рекордно низької явки.
Фото з сайта publika.ua.
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Лихоманка, кашель, нежить?

стор. 7»

Інвестори у «зелену 

енергетику» в Україні 

відновлюють раніше 

заморожені судові позови до 

влади: уряд не виконує взяті на 

себе зобов’язання

Як відрізнити симптоми 

коронавірусу від 

сезонного грипу і застуди 

і як діяти у разі, коли все 

вказує на COVID-19

«Кидок» від Кабміну

стор. 4,5»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,291 грн 

1 € = 33,549 грн

1 рос. руб. = 0,370 грн

У Білорусі — «народний 
ультиматум»

ДеЗЕнфекція 
країни Провладна партія з тріском 

провалила місцеві вибори
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«Жоден обласний центр не потрапив до «зеленого» рівня. А до «червоного» 
рівня віднесено 100 адміністративних одиниць: усі 15 адміністративних одиниць 
Луганської області та 85 адміністративних одиниць iз 18 регіонів України через 
перевищення критичного показника захворюваності за останні два тижні».

Максим Степанов
міністр охорони здоров’я

УКРАЇНА МОЛОДА

НОВИНИ ПЛЮС

Кіпрська церква визнала 
ПЦУ
 Очільник Кіпрської церкви архіє-
пископ Хризостом ІІ під час Божествен-
ної літургії згадав предстоятеля Право-
славної церкви України митрополита Епі-
фанія, фактично визнавши нову церкву. 
Цю інформацію ВВС News Україна під-
твердили у Константинополі. Таким чи-
ном Кіпрська церква стала третьою цер-
квою, яка визнала УПЦ (ПЦУ) — після 
Грецької архієпископії та Олександрійсь-
кого патріархату. Поминання предстояте-
лем церкви керівника іншої автокефаль-
ної церкви у православному світі озна-
чає її визнання. Заступник голови уп-
равління зовнішніх церковних зв’язків 
ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря напи-
сав у «Фейсбуці»: «Визнання!». І проци-
тував новину Nyxthimeron, зокрема, напи-
савши: «Це надзвичайний та історичний 
розвиток подій, який має велике значен-
ня і, звичайно, буде багато обговорюва-
тися, поновлюючи питання про автоке-
фальну церкву України, яке, здавало-
ся, було «приспане» через сильну про-
блему COVID-19». Православна церква 
України зазначає: «Ми дякуємо нашим 
православним братам і особисто Блажен-
нійшому архієпископу Хризостому за під-
тримку в непростий час становлення та 
взаємно молимося за них, за всю Кіпр-
ську церкву та побожний народ Кіпру». 
Митрополит Епіфаній каже, що про не-
сподіване рішення церкви Кіпру дізнав-
ся зі ЗМІ. 
 Православна церква України створе-
на на об’єднавчому соборі в Софії Київсь-
кій 15 грудня 2018 року. Томос, який 
підтвер джує автокефалію, вручив її мит-
рополиту Епіфанію патріарх Варфоломій 
у Константинополі 6 січня 2019 року. Но-
востворена Православна церква України 
стала автокефальною помісною церквою 
— однією з 15 помісних церков, які утво-
рюють світову православну родину.

У Білорусі — «народний 
ультиматум»
 Закінчився термін «народного уль-
тиматуму» Лукашенку, і протестуваль-
ники знову вийшли на вулиці: тільки у 
Мінську на акції протесту зібралися по-
над 100 тисяч учасників. МВС країни 
повідомило про затримання 520 мітин-
гарів. 26 жовтня розпочався громадянсь-
кий страйк. Telegram-канали повідомля-
ють про страйкові протести на Мінському 
електротехнічному заводі ім. В. І. Козло-
ва (МЕТЗ), Мінському заводі колісних тя-
гачів (МЗКТ), Мінському автомобільно-
му заводі (МАЗ), Мінському тракторно-
му заводі (МТЗ), підприємствах «Гродно 
Азот», «Белкомунмаш», «Брестенерго», 
«Атлант» та інших великих підприємс-
твах. Також у страйку беруть участь сту-
денти низки університетів: Білоруського 
держуніверситету інформатики і радіо-
електроніки, Мінського державного лін-
гвістичного університету, Білорусько-
го державного університету. Крім того, 
Telegram-канали публікують повідомлен-
ня десятків магазинів, що вони не працю-
ватимуть у цей день iз різних причин. 
 Світлана Тихановська заклика-
ла приватний бізнес, релігійні громади, 
культурних і спортивних діячів, співробіт-
ників IT-сфери підтримувати людей, які 
беруть участь у страйку. Бо «людям, які 
зважилися на страйк, потрібно побачити, 
що вони не одні у своєму рішенні», ци-
тує її слова «Німецька хвиля». Зі стар-
том протестних акцій у країні розпочали-
ся й арешти. Більшість людей затримано 
у Мінську. Речниця уряду Білорусі Олек-
сандра Ісаєва тим часом запевнила, що 
всі підприємства реального сектору еко-
номіки Білорусі станом на ранок понеділ-
ка працюють у штатному режимі й жодне 
виробництво не зупинене. Речниця мініс-
терства освіти Білорусі Людмила Висо-
цька також повідомила інформагентству 
«Інтерфакс-Захід», що «весь навчаль-
ний процес триває у штатному режимі», 
додавши, що «акції студентів мають точ-
ковий характер».

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація на лінії зіткнення з оку-
пантами лишається контрольованою 
Об’єднаними силами. За минулі чотири 
доби у районах відповідальності українсь-
ких бригад зафіксовано понад десяток по-
рушень домовленостей, досягнутих 22 
липня 2020 року. Стрілецьку зброю росій-
сько-окупаційні війська застосували поб-
лизу населеного пункту Артема, Кам’янки 
та неподалік Шумів. Окрім того, режим 
припинення вогню противник порушив у 
районі Новолуганського, задіявши на цій 
ділянці автоматичний станковий грана-
томет. Поблизу Широкиного зафіксовано 
проліт ворожого БПЛА типу «квадрокоп-
тер». Засобами радіоелектронної боротьби 
Об’єднаних сил ворожий безпілотник ней-
тралізували.
 Біля Авдіївки противник застосував 

ручний протитанковий гранатомет, а поб-
лизу Водяного поливав оборонців України 
вогнем з автоматичного станкового гра-
натомета та стрілецької зброї. У районі 
Катеринівки окупанти вели обстріл iз 
підствольного гранатомета та стрілецької 
зброї. Бойових втрат і поранень серед ук-
раїнських захисників унаслідок пострілів 
не було. Вогонь у відповідь ми не застосу-
вали. Нагадаємо, єдиний раз за весь період 
режиму тиші Збройні сили відкривали во-
гонь у відповідь, коли на позиціях перебу-
вали народні депутати. 
 Тим часом на Луганщині загинув ко-
мандир батальйону бойовиків «Призрак» 
Олексій Марков. За інформацією підконт-
рольних сепаратистам та російських медіа, 
смерть настала від травм, отриманих в ав-
томобільній аварії. Марков — громадянин 
РФ, у 2014 році «добровольцем» приїхав 
воювати на Донбас у складі проросійських 

формувань. Потрапив у батальйон «При-
зрак», яким почав командувати з 2016 
року після смерті попередніх командирів. 
«Союз добровольців Донбасу» (організа-
ція, яку створив колишній «лідер ДНР», 
російський політтехнолог Олександр Боро-
дай) повідомив, що на момент смерті Олек-
сій Марков командував «14-м батальйоном 
територіальної оборони Народної міліції 
ЛНР». Це підрозділ, на який переформа-
тували «привидів». 
 Нагадаємо, що батальйон «Призрак» 
(згодом — «бригада») — незаконне проросій-
ське формування, яке у 2014 році створене 
під егідою місцевого «польового командира» 
Олексія Мозгового, котрий згодом загинув 
пiд час внутрішнього переділу окупаційної 
влади. Його бійці якийсь час контролювали 
район Антрацита на Луганщині, де, за да-
ними правозахисників iз Truth Hounds, за-
фіксовано розстріли цивільних та інші воєн-
ні злочини. Також «Призрак» воював за Де-
бальцеве взимку 2015 року.
 Тим часом медики в окупованому До-
нецьку б’ють на сполох: брак медикаментів 
досяг критичної межі, мало де можна купи-
ти антибіотики, противірусні, жарознижу-
ючі препарати. В інших містечках нема на-
віть елементарного. Найбільше страждають 
діабетики: нема ні тест-смужечок на рівень 
цукру в крові, ні цукрознижуючих ліків. 
Це при тому, що, за статистикою, діабетики 
хворіють на ковід-19 у десять разів частіше 
і в ускладнених формах. Утім, окупаційній 
владі воно й на руку: чим менше місцевих 
мешканців залишиться, тим більше пустих 
квартир віддадуть під заселення заїжджим 
посіпакам. ■

Оксана СОВА

 МОЗ повідомляє, що з 26 
жовтня до «червоного» рівня 
епідемічної небезпеки віднесено 
сто адміністративних оди ниць, 
тоді як раніше він діяв у 68 міс-
тах і районах. «Жоден облас-
ний центр не втримався на «зе-
леному» рівні. А до «червоного» 
віднесено усі 15 адміністратив-
них одиниць Луганської облас-
ті через перевищення показ-
ника зайнятості ліжок у 75% 
п’ять днів поспіль та додатково 
85 адміністративних оди ниць 
із 18 регіонів України через пе-
ревищення показника захво-
рюваності за останні 14 днів у 
320 осіб на 100 тисяч населен-
ня», — зазначив міністр охоро-
ни здоров’я Максим Степанов.
 Оновлені рівні епідемічної 
небезпеки поширення COVID-
19 затверджені на засіданні Де-
ржавної комісії з питань техно-
генно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій. «Чер-
воний» рівень встановлено у:
 — Волинській області — у 
містах Володимир-Волинсь-
кий, Нововолинськ та у Ківер-
цівському районі;
 — Донецькій області — у 
Слов’янському районі;
 — Житомирській облас-
ті — у містах Бердичів, Корос-
тень та у Бердичівському, Ко-
ростенському, Лугинському, 
Любарському, Черняхівсько-
му, Чуднівському районах;
 — Закарпатській області — 
у Перечинському районі;
 — Івано-Франківській об-
ласті — у місті Івано-Фран-
ківськ та у Тисменицькому 
районі;
 — Київській області — у 
містах Бориспіль, Васильків, 

Обухів та у Бориспільському, 
Обухівському районах;
 — Луганській області — у 
містах Лисичанськ, Рубіжне, 
Сiверськодонецьк та у Біло-
водському, Білокуракинсько-
му, Кремінському, Марківсь-
кому, Міловському, Новоай-
дарському, Новопсковському, 
Попаснянському, Сватівсько-
му, Станично-Луганському, 
Старобільському, Троїцькому 
районах;
 — Львівській області — у 
Сокальському районі;
 — Миколаївській області — 
у місті Миколаїв;
 — Одеській області — у міс-
тах Біляївка, Ізмаїл, Теплодар, 
у Балтському, Березівському, 
Іванівському, Овідіопольсь-
кому, Савранському, Татар-
бунарському та Подільському 

районах;
 — Полтавській області — у 
місті Полтава;
 — Рівненській області — у 
містах Рівне, Вараш, Дубно, 
Острог та у Здолбунівському, 
Костопільському районах;
 — Сумській області — у міс-
тах Суми, Лебедин та у Сумсь-
кому районі;
 — Тернопільській облас-
ті — у містах Тернопіль, Бере-
жани, Кременець, Чортків та 
у Борщівському, Заліщицько-
му, Козівському, Монастирись-
кому, Підволочиському, Під-
гаєцькому, Тернопільському 
районах;
 — Харківській області — 
у містах Харків, Люботин та у 
Богодухівському, Золочівсько-
му, Лозівському, Первомайсь-
кому районах;

 — Хмельницькій облас-
ті — у містах Хмельницький, 
Кам’янець-Подільський, Неті-
шин, Славута, Шепетівка та у 
Волочиському, Городоцькому, 
Дунаєвецькому, Кам’янець-
Подільському, Красилівсько-
му, Летичівському, Староси-
нявському, Теофіпольському, 
Ярмолинецькому районах;
 — Черкаській області — у 
містах Золотоноша, Канів, Смі-
ла та у Монастирищенському, 
Смілянському районах;
 — Чернівецькій області — 
у містах Чернівці, Новодніст-
ровськ та у Кельменецькому, 
Кіцманському, Хотинському 
районах;
 — Чернігівській області — 
у містах Чернігів, Ніжин. Київ 
залишився у «помаранчевій» 
зоні. ■

НА ФРОНТІ

«Призрак» таки 
став привидом
Окупаційні війська зазнають втрат на привласненій 
території

■

ЕПІДЕМІЯ

Червона Луганщина, помаранчевий Київ
Сотня адмінодиниць України переступила найвищу межу безпеки

■

У найнебезпечнішу зону епідеміологічного ризику з кожним днем 
потрапляє все більше населених пунктів України.
Фото з сайта lexinform.com.ua
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Не так 
підлатали, 
як підлаталися
У Черкасах дорожники 
поклали у свої кишені 700 
тисяч гривень
Людмила СТРИГУН

 Ремонтники, які доводили до ладу міські 
дороги Черкас, привласнили кругленьку суму. 
Як повідомила «Україні молодій» Катерина 
Дрога, прессекретар  управління СБУ в Чер-
каській області, співробітники Служби безпе-
ки України викрили одну з черкаських комер-
ційних структур на привласненні сотень тисяч 
гривень із місцевого бюджету під час ремонту 
доріг.
 «За даними досудового слідства, торік один iз 
департаментів Черкаської міськради уклав до-
говір із приватною компанією про надання пос-
луг ремонту і технічного обслуговування дорож-
ньо-транспортної інфраструктури міста. Части-
ну передбачених контрактом коштів комерсан-
ти привласнили через внесення до кошторисної 
документації та актів виконаних робіт недос-
товірних відомостей про вартість матеріалів та 
послуг», — розповідає пані Катерина.
 За її словами, через оборудку бюджет облас-
ного центру втратив майже 700 тисяч гривень. 
У межах кримінального провадження, розпо-
чатого за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим май-
ном шляхом зловживання службовою особою 
своїм службовим становищем, вчинене в особ-
ливо великих розмірах) Кримінального кодек-
су України, керівнику комерційної структу-
ри повідомлено про підозру. Тривають слід-
чі дії, перевіряється інформація щодо ймовір-
ної причетності посадовців до розтрати коштів. 
Викриття незаконних оборудок проводилося 
спільно зі слідчими Національної поліції під 
процесуальним керівництвом Черкаської об-
ласної прокуратури. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС

Фільтри для сміттєсталювального
 Найближчим часом у Києві встановлять перші стаціонар-
ні пости моніторингу повітря, які розмістять на вулицях Дека-
бристів і Каунаській. А наразі на столичному сміттєспалюваль-
ному заводі «Енергія», єдиному в Україні, почали будівництво 
системи хімічної очистки диму від спалювання побутових від-
ходів.
 Із бюджету Києва цьогоріч на дані роботи виділено 218 млн 
грн, а загальна вартість проєкту — понад 700 млн грн. Підпри-
ємство переробляє 25% київського сміття, перетворюючи його 
на теплову енергію для 300 багатоповерхівок столиці.

Вдихаємо пил
 Київ є одним iз лідерів світового рейтингу забрудненості 
повітря. Цими днями в українській столиці вже вкотре фіксу-
ють підвищений рівень забруднення повітря, й наразі ці показ-
ники перевищують норму майже на 40%. Індекс якості повітря у 
Києві — на рівні 69 одиниць при нормі у 50. Основним забруд-
нювачем столичного повітря є тверді мікрочастинки пилу та най-
дрібніші краплі рідини, вміст яких досяг 20,8 мкг/м3. Поруч з ук-
раїнською столицею в «сумному» рейтингу опинилися півден-
ноафриканський Йоганнесбург та ізраїльський Тель-Авів.

Рейтинг найкращих
 У трійку міст-лідерів світового рейтингу ввійшли Нью-
Йорк, Лондон і Париж. Попри відомі всім негаразди, в остан-
ньому рейтингу найкращих міст світу Київ цьогоріч посів 87-
ме місце, піднявшись на 61-шу позицію порівняно з минулим 
роком. Наша столиця описана як дружнє, креативне та архі-
тектурно обдароване місто. Крім цього, український стольний 
град охарактеризували як європейську столицю, яка зростає. 
До першої десятки найпопулярніших мегаполісів увійшли 
Токіо, Дубай, Сінгапур, Барселона та Москва.

Віншуємо знамениту актрису
 Київ 26 жовтня відзначив день народження легендарної 
української акторки Ольги Матешко. В її фільмографії понад 
чотири десятки робіт. Зокрема, популярність актрисі принес-
ла роль капітана Зої Молчанової в легендарній картині Леоні-
да Бикова «В бій ідуть лише «старики». Тривалий час Ольга 
Матешко знімалася на кіностудії ім. О. Довженка, а з 1994 
року мешкала в США. Зараз акторка повернулася на постій-
не місце проживання до Києва й знімається у вітчизняних кі-
нострічках.

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Задумом створити на 
півдні області Національ-
ний природний заповід-
ник «Печери Поділля (Тер-
нопілля)» поділився на 
своїй сторінці у «Фейсбу-
цi» заступник голови Тер-
нопільської облдержад-
міністрації Віктор Устен-
ко. «Є ідея, і мені цікава 
щодо неї ваша думка, — 
пише він. — Це стосуєть-
ся одного з найбільших 
природних див Тернопіль-
щини — печер. Придніст-
ровський карстовий район 
займає площу майже 8 ти-
сяч квадратних метрів на 
півдні області. Завдяки ак-
тивним дослідженням спе-
леологів, протяжність пе-
чер постійно збільшується. 
Однак вивчення цих сере-
довищ вимагає специфіч-
них умов. Карстові лан-
дшафти — надзвичайно 
вразливі. Найменше втру-
чання людини призводить 
до незворотних змін, а по-
декуди до катастрофічних 
наслідків.
 Натомість маємо над-
звичайно низький рівень 
охорони комплексу печер. 
На наземній частині те-
риторій тривають госпо-
дарські роботи. Не впоряд-
ковано туристичну діяль-
ність. Проводяться несан-
кціоновані дослідження. 
Усе це може призвести до 
непоправних втрат еко-
системи. Щоб попередити 
незворотні зміни та мак-
симально розкрити по-
тенціал Придністровсько-

го карстового району, ви-
никла ініціатива створити 
в його межах Геологічний 
парк (Національний при-
родний заповідник) «Пе-
чери Поділля (Тернопіл-
ля)».
 На думку Віктора Ус-
тенка, це надасть мож-
ливість підійти до діяль-
ності геологічних пам’яток 
комплексно, впорядкува-
ти кадастровий облік пе-
черних ресурсів. Завдан-
ням парку стане створен-
ня перспективного плану 
розвитку печерних та кар-
стових туристичних мар-
шрутів. У частині дослід-
ницької та наукової діяль-

ності буде посилено роботу 
у сфері вивчення та доку-
ментації природних печер 
регіону.
 На базі Парку плану-
ють проводити навчан-
ня фахівців туристичного 
супроводу, що працюють 
на тури стичних об’єктах i 
маршрутах, пов’язаних iз 
печерами. Також на пра-
цівників заповідника буде 
покладено роботу з розроб-
ки, узго дження та органі-
зації системи контролю та 
регламентації відвідування 
печер регіону, зокрема в не-
комерційних розвідуваль-
но-дослідницьких цілях.
 Печери Тернопільщини 

— справді одне з природних 
див, якими область може 
пишатися. У світі поки що 
не відкрили інших вели-
ких горизонтальних гіпсо-
вих печер зі специфічною 
будовою, схожою на сітку 
з кам’яних порожнин. Роз-
ташовані вони на глибині 
від 10 до 50-60 метрів під 
землею, і лише в офіцій-
ному кадастрі їх є близько 
семи десятків. Одна з най-
відоміших серед них — Оп-
тимістична, яка вважаєть-
ся другою у світі за довжи-
ною після американської 
Мамонтової, а серед гіпсо-
вих печер — узагалі най-
довшою. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Урочисто відкритий минулої 
суботи Будинок ветеранів працю-
ватиме як безкоштовний центр на-
дання соціально-реабілітаційних 
послуг для тих воїнів, хто захи-
щав і захищає Україну. Його ство-
рили на базі колишньої школи у 
Дніпровському районі Черкас. 
Новий ветеранський центр носи-
тиме ім’я черкащанина — старшо-
го лейтенанта 3-го окремого полку 
спеціального призначення Євгена 
Подолянчука, який героїчно за-
гинув під час оборони Донецького 
аеропорту. На відкритті була при-
сутня дружина Євгена Подолянчу-
ка, Марія.
 Як повідомили «УМ» у Черкась-
кій міській раді, у новоствореному 
Будинку ветеранів також органі-
зовуватимуть заходи національно-
патріотичного виховання для мо-
лоді. Тут діятиме музей АТО/ООС 
та офіс громадської організації «Ве-
теранське братерство Черкащини». 
Також у Будинку ветерана зможуть 
проводити дозвілля жителі мікро-
району Кривалівський, діятимуть 
дитяча телестудія «Черкаси 24», 
секції з гімнастики та малювання, 
музей української хати. Окрім того, 
тут можна буде отримати юридичні 
послуги та консультацію психоло-
га.
 На ремонт  Будинку ветеранів 
міська рада Черкас виділила 1,3 
млн гривень. Велику допомогу в об-
лаштуванні будівлі надали члени  
громадської організації «Ветерансь-
ке братерство Черкащини». ■

ДОБРА СПРАВА

Ветеранам на підмогу
Для захисників України черкащани відкрили 
Будинок ветеранів

■

Будинок ветеранів відкрили на базі колишньої 
школи у Дніпровському районі Черкас.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
❙

ПРОЄКТИ

Погуляємо під землею
На Тернопільщині планують організувати Геологічний парк

■

Славнозвісна печера Оптимістична — місце паломництва любителів спортивного туризму.
Фото з сайта Борщівського краєзнавчого музею.

❙
❙
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Інна СТЕПАНЧУК 

Перші в історії України вибори в 
умовах пандемії відбулися за ре-
кордно низької явки. Лише 36,8 
відсотка українців прийшли на 
виборчі дільниці й віддали свої го-
лоси (навіть за умов, що ці голоси 
збирали по інфекційних відділен-
нях, одягнені, мов космонавти, 
представники дільничних комісій). 
Це найнижча явка за всю історію 
України. І вона спричинена не лише 
пандемією, а й провалом роботи по 
всіх фронтах президента та його 
партії «Слуга народу». Як наслідок 
— величезне розчарування вибор-
ців і бойкот місцевих виборів. 
Крім того, це були перші вибори 
в Україні, коли на ранок понеділка 
судити про результати можна було 
тільки з екзитполів. Підрахунок го-
лосів буде непростим і тривалим. 
Проміжні результати будемо знати 
не раніше середи, а остаточні — на 
кінець тижня. І якщо в Києві вибор-
ці отримували тільки два бюлетені, 
то в регіонах — по 4-5 (з кандида-
тами до селищної ради, на посаду 
селищного голови, районної та об-
ласної рад і навіть до парламенту). 
А у великих містах, де немає оста-
точної перемоги у виборах мерів, 
буде ще й другий тур. Він заплано-
ваний на 15 листопада.

Президентський «Титанік» 
зіткнувся зі своїм айсбергом 
 Усього за рік провладній пар-
тії «Слуга народу» вдалося «про-
фукати» рекордний рейтинг, 
який вона мала під час парла-
ментських перегонів-2019. «Слу-
ги» не змогли здобути перше міс-
це до переважної більшості місь-
крад 14 великих міст України, а 
відтак можуть забути про моно-
більшість на регіональному рів-
ні. У найбільших містах України 
не буде жодного мера-«слуги», 
більше того — представники пре-
зидентської партії навіть не пот-
раплять до другого туру, оскіль-
ки посідають третє-четверте міс-
ця за підсумками голосування (за 
винятком, наприклад, Ужгорода 
та Кривого Рогу, де «слуги» таки 
побрали 2-гі місця, але шансів 
піднятися на перше під час дру-
гого туру не мають). Це засвідчує 
аналіз даних екзитполів, які оп-
рилюднили «Студія Савіка Шус-
тера» і телеканал «Україна 24», 
а також соціологічна група «Рей-
тинг» після завершення голосу-
вання о 20.00 у неділю.
 «Зрозуміло, що я жорстко 
стежитиму за новообраною міс-
цевою владою. Це вкрай важли-
во для країни. Бо це — саме про 
якість життя», — пообіцяв Во-
лодимир Зеленський. А що йому 
лишається, якщо «своїх» лю-
дей на місцях він просто не буде 
мати?
 «Титанік» під назвою «Слу-
га народу» сьогодні зустрівся зі 
своїм айсбергом, — констатує 
політолог Тарас Березовець. — 
Шлюпок на всіх не вистачило. 
Паніка добралась до пасажи-
рів другого і третього класів. 
Але на палубі першого класу 
оркестр грав веселий марш». 
«Партія Зеленського з тріском 
провалює вибори. Провалює 
практично по всіх регіонах Ук-
раїни, — додає політичний ек-
сперт Андрій Смолій. — Від 
Львова, де вони, ймовірно, вза-
галі не проходять, до Києва, де 
«слуги» мають нищівні 9%. Від 

Вінниці, де ті ж 9%, до Харко-
ва, де заледве отримують 12%. 
Це результат брехні та фарсу, 
скандалів та піару, тупих ро-
ликів та політичних пересліду-
вань. Все, що робив Зеленський 
протягом цих півтора року, — 
це відверте фарисейство та зну-
щання над країною. Результат 
не забарився. Звісно, сумно за 
результати ОПЗЖ та «місце-
вих» проросійських сил, проте 
все ж бачимо, що очевидним пе-
реможцем є «Європейська Солі-
дарність», яка заходить в усі об-
лради та міськради країни з до-
стойними результатами».

Київ: чи буде другий тур? 
 У Києві зі значним відривом 
від своїх найближчих конкурен-
тів лідирує чинний градоначаль-
ник Віталій Кличко. До речі, сам 
Віталій Кличко так і не зміг узя-
ти участь у виборах — просто на-
передодні він захворів і отримав 
позитивний тест на COVID-19. За 
даними екзитполів, ексчемпіон 
iз боксу набирає 47% голосів ви-
борців, тоді як його суперники — 
Олександр Попов, Сергій Приту-
ла, Ірина Верещук — набирають 
по 8% голосів. Наразі головна 
київська інтрига — чи відбу-
деться другий тур виборів, адже 
Віталій Кличко, згідно з прогно-
зами, цілком може отримати пе-
ремогу вже в першому турі. Як 
повідомляє «Інтерфакс» iз по-
силанням на джерело, близьке 
до територіальної виборчої ко-
місії, Кличко після опрацюван-
ня 67% бюлетенів набирає близь-
ко 51% голосів. На другому міс-
ці — колишній «регіонал» та ек-
сголова КМДА Олександр Попов, 
який балотується від «ОПЗЖ». 
Він, згідно з оперативними дани-
ми «Інтерфаксу», набирає 9,4% 
голосів. Третім іде представник 
«Голосу» Сергій Притула із ре-
зультатом у 7,7%. 
 Що стосується виборів до 
Київради, то (тут і далі — за дани-
ми екзитполів) найбільше голосів 
здобуває партія «Удар Кличка» 
— 21,3%, хороший результат у 
«Європейської солідарносіт» — 
18,0%. З удвічі меншим резуль-

татом далі йде «Слуга народу» 
— 9,5%, «Голос» набирає 7,2%, 
«Єдність Олександра Омельчен-
ка» — 6,8%, «Опозиційна плат-
форма — За життя» — 6,7%, ВО 
«Батьківщина» — 6,6%. 
 Найбільше Київ — колис-
ка трьох революцій — здивував 
саме другим місцем Олександ-
ра Попова — кандидата від ре-
ваншистів з ОПЗЖ, людини, 
чиє ім’я було заплямоване роз-
гоном студентів під час Револю-
ції гідності. «Найцікавіше» в ре-
зультатах — це якраз те, що дру-
ге місце з підтримки киян посів 
Олександр Попов. Хочу нагада-

ти, що я не пішов на вибори (в 
мери Києва. — Авт.) саме тому, 
що було розуміння: головна мета 
на цих виборах — не перемогти 
Кличка, а запобігти небезпеці 
реваншу, — зазначає нардеп від 
«ЄС» Олексій Гончаренко. — У 
цій гонці хтось мав поводитися 
по-дорослому і в інтересах краї-
ни. Завдання «Слуг» і ОПЗЖ — 
спочатку дискредитувати Київ і 
киян, а потім пустити до влади 
проросійських зрадників. При 
цьому інші кандидати не вчини-
ли мудро, а пішли на вибори і, по 
суті, відтягнули в Кличка голоси 
та створили можливість другого 
туру. Як наслідок, маємо «зелене 
світло», яке загорілося для мас-
штабного просування «ОПЗЖ» і 
здачі інтересів столиці». 

Харків: хворий Кернес 
залишається кермувати 
 У Харкові другого туру, най-
імовірніше, не буде. Згідно з да-
ними екзитполів, 57, 9% голосів 
отримав чинний мер міста Ген-
надій Кернес: хоча він уже два 
місяці не з’являється на публіці 
й навіть не записує відеозвер-
нень, перебуваючи на лікуван-
ні в Німеччині. І хоча соратни-
ки Кернеса запевняють, що той 
почувається задовільно, ходять 
чутки, що в харківського голо-
ви — інсульт, він майже не роз-
мовляє. Та попри це харків’яни 
з готовністю вручили долю свого 
міста людині, яка невідомо, чи 
зможе ним керувати. Найбли-

жчим суперником Кернеса став 
Олександр Фельдман від ОПЗЖ 
з результатом  12,12%, на п’яти 
йому наступає Олексій Кучер від 
«Слуги народу» з 11,98% голо-
сів виборців. Представники пат-
ріотичних сил набирають укупі 
ледве 10 відсотків («Європейська 
Солідарність», «Голос», «УДАР 
Кличка», «Демократична со-
кира»). Вибори до Харківської 
міськради доводять, що місто за-
лишається кублом реваншистів: 
«Блок Кернеса — успішний Хар-
ків» отримує 39,52%, ОПЗЖ — 
16,99%, «Слуга народу» — 12, 
39%, Партія Шарія — 6,41%, 
Блок Світличної «Разом!» — 
5,42%. І вже зовсім несподівано 
в переліку партій, які подолали 
5-відсотковий бар’єр, виглядає 
поява «Європейської Солідар-
ності», яка претендує на 9,17% 
симпатій виборців. Це тішить, 
що все-таки кожен десятий у 
Харкові — не ватник, а патріот. 

Дніпро: Фiлатов проти 
Краснова 
 У Дніпрі, де у виборах узяли 
участь ледь більше 30 відсотків 
виборців, лідирує чинний мер 
Борис Філатов iз 44,47 відсотка 
голосів. Його найближчий су-
перник Загід Краснов від партії 
«Громадська сила» претендує на 
14,44% голосів, а Олександр Віл-
кул («Блок Вілкула «Українська 
перспектива»), найімовірніше, 
до другого туру не потрапить зі 
своїми 11,27 відсотка. А от Сер-
гій Риженко від «Слуги народу» 
претендує лише на 10,6 відсо-
тка, приналежність до провлад-
ної партії зовсім не додала пере-
ваг відомому лікарю, радше, нав-
паки. 
 Розстановка ж сил у майбут-
ній міськраді міста виглядає так: 
партія мера Філатова «Пропози-
ція» — 28,33%, «Опозиційна 
платформа — За життя» набирає 
17,15% голосів, «Слуга народу» 
— 15,21%, «Громадська сила» — 
10,44%, «Європейська солідар-
ність» — 7,50%, «Блок Вілку-
ла «Українська перспектива» — 
5,24%.
 Цікаво, що президент Зе-
ленський, найімовірніше, про-
летів навіть у власній вотчині — 
в рідному місті Кривий Ріг. Його 
«слуга» Дмитро Шевчик фінішу-
вав iз результатом 31,01%, а лі-
дирує кандидат від «Блоку Віл-
кула «Українська перспектива» 
Юрій Вілкул (чинний міський 
голова і батько вищезгаданого 
Олександра Вілкула) з 42,8% го-

лосів виборців. Неважко здогада-
тися, на чиєму боці буде перевага 
і в другому турі виборів.  

Львів: Садовий і Синютка 
у другому турі
 У другий тур виборів голо-
ви Львова проходять чинний 
мер Андрій Садовий (38,3%) 
та ексочільник Львівської ОДА 
Олег Синютка (27,2%). Львів 
традиційно потішив патріо-
тичними настроями, бо в пер-
шій п’ятірці на посаду мера не-
має ні «слуг», ні ОПЗЖ. Міська 
рада Львова також буде патріо-
тичною: до неї входять «Євро-
пейська Солідарність» (26,8%), 
«Самопоміч» (20,9%), «Голос
» (12,1%),«Свобода» (6,4%), 
«Вар  та» (5,7%).  ■
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ДеЗЕнфекція країни
Провладна партія з тріском провалила місцеві вибори

■ А ТИМ ЧАСОМ…

 Злодій, який опиняється в пре-
зидентському кріслі, і вбивця, який 
«відмотав» чималенький строк, на 
посаді голови ОТГ — це реалії ук-
раїнських виборів. Просто сенсацією 
нинішніх перегонів став ексдепу-
тат Верховної Ради Віктор Лозінсь-
кий, якого засуджували до 15 років 
ув’язнення за вбивство. У неділю він 
переміг у виборах голови Підвисо-
цької ОТГ Голованівського району 
Кіровоградської області — це поруч 
із місцем скоєного вбивства, пові-
домляє ВВС News Україна. Лозінсь-
кий iшов на вибори як самовисува-
нець. Його головним конкурентом 
був кандидат від «Слуги народу» 
Сергій Баліцький, родина якого має 
агробізнес у регіоні. Він заявляв про 
погрози з боку Лозінського, але той 
заперечував це. Лозінський напере-
додні виборів дав інтерв’ю, в якому 
заявив, що добився справедливості 
й зняв усі судимості. У 2016 році 
він вийшов із в’язниці за «законом 
Савченко». Провладна партія про-
грає навіть особам iз неоднознач-
ною репутацією — і це вже не прос-
то діагноз, а вирок.

ДО РЕЧІ 

 Чи повернеться Ляшко — 
 інтрига зберігається

 У Бахмачі, що на Чернігівщині, 
на окрузі №208 паралельно з міс-
цевою владою обирали народного 
депутата до Верховної Ради. Міс-
це виявилося вакантним після тра-
гічної загибелі нардепа Валерія Да-
виденка (23 травня 2020 року його 
знайшли мертвим із вогнепаль-
ним пораненням у голову в офісі в 
Києві). За депутатський мандат там 
змагаються троє лідерів — очіль-
ник «Радикальної партії» Олег 
Ляшко, «слуга народу» Анатолій 
Гунько та самовисуванка Людмила 
Давиденко, дружина покійного нар-
депа. 
 Олег Ляшко, спираючись на дані 
екзитполів, ще звечора привітав 
себе з перемогою у мережі «Фейс-
бук»: «Дякую всім і кожному за пе-
ремогу! Я повернувся». Проте на 
ранок ситуація вималювалась не 
така вже й переможна. Як повідо-
мив Центрвиборчком, за результа-
тами підрахунку 24,12% дільничних 
протоколів на окрузі №208, Ляшко 
набирає 33,04% голосів виборців, 
а Гунько — 32,45%. Їх наздоганяє 
Людмила Давиденко з результатом 
26,88% голосів виборців.
 «Ми виграли вибори в 208-му 
окрузі, але програли підкупу і ко-
рупції влади, — прокоментував 
Олег Ляшко. — За даними ЦВК, 
аномально висока явка у 50% на 
цьо му окрузі у 1,5 раза (!) переви-
щила середню явку по країні. Це 
доказ, що в окрузі спрацювала мас-
штабна сітка підкупу виборців. Тому 
ми не визнаємо результатів цих 
куплених виборів, вимагаємо спра-
ведливого розслідування і покаран-
ня усіх причетних до фальсифіка-
цій».

■

■
Кличко упевнено випередив суперників.
Фото з сайта interfax.com.ua

❙
❙

Найбільше Київ — колиска трьох революцій 
— здивував саме другим місцем Олександра Попова 
— кандидата від реваншистів з ОПЗЖ, людини, 
чиє ім’я було заплямоване розгоном студентів 
під час Революції гідності. 
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БЕЗ СЕНСАЦІЙ

Буде найкраще 
мiсто країни. 
Хто б сумнiвався?
У Черкасах у другий тур виборів 
вийшов чинний мер і представник 
«Голосу»

■

Світлана МИЧКО

 На місцевих виборах Тер-
нопільщина відзначилася пере-
дусім тим, що в області зафіксо-
вано найвищу в Україні актив-
ність виборців — 44,68 відсотка 
при середній українській 36,88. 
І треба зазначити, що така не-
байдужість електорату зали-
шається характерною для ре-
гіону впродовж усіх виборів за 
часи незалежності. Стабільність 
проявили тернополяни і при ви-
борі міського голови. За даними 
місцевих екзитполів та опиту-
вань, більшість тернополян (по-
над 70 відсотків!) віддала свої 
голоси чинному голові Сергію 
Надалу, для якого це вже буде 
третя каденція поспіль. При-
чому другого туру, очевидно, 
не буде, оскiльки розрив із на-
ступними кандидатами, за да-
ними сайта «20 хвилин», вели-
чезний — Іван Сороколіт (пар-
тія «Сила людей») — 7,23% та 
Віктор Овчарук (чинний голова 
обласної ради, партія «Європей-
ська Солiдарність») — 6,73%.
 На виборах до Тернопіль-
ської міської ради, за повідом-
ленням того ж джерела, лі-
дирує ВО «Свобода» (43,7%), 
на другому місці «Європейсь-
ка Солiдарність» (22,44%), і з 
великим відривом на третьо-
му — «Слуга народу» (5,73%). 
Є шанси потрапити в міськ-
раду також у представників 
iще двох партій — «Порядок. 
Відповідальність. Справед-
ливість» iз 5,24% та «Сила лю-

дей» — 4,99%. У Тернопільсь-
ку обласну раду, за поперед-
німи даними, проходять пред-
ставники шести політичних 
партій — «Європейської Солi-
дарності», «Свободи», «За май-
бутнє», «Слуги народу», «Бать-
ківщини» та «Довіри». 
 Як відзначили вчора на 
підсумковій пресконференції 
у Тернопільському пресклубі 
представники Громадянської ме-
режі Опора, якихось кричущих 
системних порушень на цих ви-
борах в області не зафіксовано, 
хоча «проколи» були. Так, для 
прикладу, на одній із дільниць 
Заліщицького району пропало 
50 бюлетенів, 400 бюлетенів не-
дорахувалися і на дільниці в Те-
ребовлянському районі, а в Чор-
ткові не пускали на дільницю 
після її закриття спостерігача 
від Опори. Найбільші ж пробле-
ми, які відзначили спостерігачі 
від політичних партій, — це не-
задовільне матеріально-техніч-
не забезпечення; велика кіль-
кість виборців через карантин-
ні вимоги чекала на вулицях під 
дільницями, і частина з них по-
вернулася додому, так і не про-
голосувавши. 
 За повідомленням відділу ко-
мунікації обласної поліції, у день 
виборів до її Ситуаційного цент-
ру надійшло 107 повідомлень. 
Громадяни повідомляли про не-
законну та приховану агітацію, 
опитування, пошкодження бю-
летенів, відсутність осіб у спис-
ку виборців, порушення каран-
тинних норм під час голосуван-

ня тощо.
 Працівники поліції склали 8 
адміністративних протоколів за 
статтями 212-10 (3), 212-23 (4) 
та 178 (1) КУпАП. Розпочато три 
кримінальнi провадження згідно 
з частиною 1 статті 158-1 та час-
тиною 2 статті 158-1 (незакон-
не використання виборчого бю-
летеня), а також за частиною 2 
статті 345 ККУ щодо заподіяння 
тілесних ушкоджень працівнику 
поліції. ■

Одеса
 Однозначної перемоги за 
крісло мера Одеси поки що не-
має ні в кого з кандидатів, хоча 
шанси Геннадія Труханова, що 
зібрав 34,4% від усіх тих, хто 
голосував, удвiчi вищi, аніж 
у конкурентів. У другому турі 
він повинен обійти представ-
ника ОПЗЖ Миколу Скорика, 
який поки що набирає 17, 9% 
голосів, а ось Олег Філімонов 
від «Слуги народу» виходить iз 
гри з результатом у 13,75% під-
тримки одеситів.
 Серед тих, хто програв, відо-
мий Сергій Ківалов («Українсь-
ка морська партія» — 5,44%) та 
Євген Червоненко («Наш край» 
— 3,56%).
 Досить несподіваними ста-
ли дані по виборах до Одеської 
міськради, де перемагає партія 
«Довіряй справам» iз результа-
том у 23,77% голосів, та ОПЗЖ, 
яка набрала 22,38% підтримки 
виборців. Пропрезидентська 
політсила «Слуга народу» зай-
має почесне третє місце з показ-
ником у 15,95% від усіх, хто 
взяв участь у виборах.
 В Одесі набирає популяр-
ність «Європейська Солідар-

ність», яка зібрала 12,72% від 
числа тих, хто проголосував.
 За даними КМІС, до Одесь-
кої обласної ради проходять 
ОПЗЖ, «Довіряй справам» та 
«Слуга народу», які набрали 
трохи більше 20 відсотків під-
тримки людей. На четвертому 
місці — «Європейська Солідар-
ність» (13,6%), а ось на п’ятому 
— Партія Шарія (9, 6%). Пред-
ставники 10 інших партій-учас-
ників виборів не змогли подола-
ти 5-відсотковий бар’єр.

Миколаїв
 У місті зруйнованого суднобу-
дування однозначно відбудеться 
другий тур за крісло мера, в яко-
му зустрінуться чинний градо-
начальник Олександр Сенкевич 
під прикриттям усе тієї ж «Про-
позиції» (за нього проголосували 
40,78% виборців) та брат покійно-
го ексмера цього ж міста Владис-
лав Чайка від ОПЗЖ (йому відда-
ли свої голоси 26,77% виборців). 
Зазначимо, що ім’я останнього не-
одноразово фігурувало у сканда-
лах, пов’язаних iз незаконними 
забудовами, тому шанси на пере-
могу в нього, швидше, примарні.
 А ось нині чинному градона-

чальнику Олександру Сенкеви-
чу, схоже, боятися нема чого, 
отож i перемога, вважай, уже 
в нього у кишені. Тим більше 
що кандидат від «Слуги наро-
ду» Тетяна Домбровська набра-
ла лише 16,81% підтримки та 
залишила вибори, як i ексмери 
Микола Круглов та Юрій Гра-
натуров, котрі ледь переступи-
ли за позначку в 6% підтримки 
жителів Миколаєва.
 На виборах до міськради 
Миколаєва впевнено лідиру-
ють три партії: ОПЗЖ, «Про-
позиція» та «Слуга народу», які 
набрали приблизно рівну кіль-
кість голосів у межах від 26 до 
19% підтримки виборців. Такі 
політсили, як «Європейська 
Солідарність», «Партія Шарія» 
та «Наш край», також перетну-
ли позначку в 5 відсотків під-
тримки виборців.

Херсон
 Попри вал компромату, ви-
пущеного за пару днів до ви-
борів, фаворитом перегонiв за 
крісло мера в Херсоні став чин-
ний народний депутат Украї-
ни Ігор Колихаєв за підтримки 
у 34,16% виборців. Цікаво, що 
за всю свою витіювату кар’єру 
політика цей бізнесмен устиг 
побувати й у БПП, й у «Слузi 
народу», що явно не свідчить на 

користь чистоти його намірів.
 На друге місце прорвався ко-
лишній представник «Партії ре-
гіонів» та двічі ексмер Херсона 
Володимир Сальдо з результа-
том у 15,87%, тому другий тур 
неминучий, хоча й результат є 
передбачуваним. А ось «Слу-
га народу» в особі Юрія Кири-
лова зайняв лише четверту схо-
динку рейтингу з результатом у 
12,07% підтримки виборців.
 До міськради Херсона про-
ходять чотири політичні сили, 
причому лідирує сформова-
на під вибори Ігорем Колихає-
вим партія «Нам тут жити» з 
результатом у 28,48 відсотка. 

Друге місце взяла «Опозицій-
на платформа — За життя» — 
16,64%, третє — «Слуга наро-
ду» — 13,64%, а четверте посів 
«Блок Сальдо» з результатом у 
10,09% від числа активних ви-
борців Херсона.
 Особливо варто підкресли-
ти, що в голосуванні на місце-
вих виборах у Херсоні активну 
участь узяли жителі окуповано-
го півострова Крим, які душею 
вболівають за долю України.
 Лише в Херсонській облас-
ті офіційно зареєстровано по-
над 14,5 тисячі внутрішньо пере-
міщених осіб iз Криму, Донець-
кої та Луганської областей. ■

ПРОГНОЗОВАНИЙ «ВИРОК»

Зелений провал
На півдні України пропрезидентські сили зазнали нищівної 
поразки

■Ірина КИРПА

В Одесі, Миколаєві та Херсоні явка на вибори місцевого значення 
стала найнижчою за всі роки незалежності України.
Розчаровані люди залишили за бортом «Слуг народу», незважаю-
чи на хитромудро складені бюлетені, в яких, що називається, без 
100 грамів не розберешся.
Ось як це прокоментував відомий політолог Дементій Білий: «У 
якийсь момент, рано чи пізно, але в членів комісій та й у спостері-
гачів раптом вголос виривається: це що, треба кожного у кожній 
партії? Потім настає мовчання. Гнітюче. Прозріння».
Але й це ще не все, адже у кожному з трьох великих міст півдня Ук-
раїни ще відбудеться другий тур виборів на посаду мера. Боротьба 
за владу очікується досить запеклою, та жодного кандидата від 
«Слуг народу» там немає навіть близько.

При голосуванні намагались дотриматися соціальної дистанції.❙

АКТИВНІСТЬ І СТАБІЛЬНІСТЬ

І втретє — Надал!
Тернопіль не «позеленів» і зберіг вірність «Свободі»

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У день виборів на Черка-
щині всі 1086 дільниць, на 
яких публічну безпеку та 
порядок охороняв 1251 полі-
цейський, розпочали свою 
роботу вчасно. Загалом, за 
попередніми даними, у міс-
цевих виборах узяли участь 
35,7% виборців, що свідчить 
про невисоку явку, яка змен-
шилась у порівнянні з попе-
редніми місцевими вибора-
ми 2015 року приблизно на 
10-15%. 
 Як повідомив міський го-
лова Черкас Анатолій Бон-
даренко, на виборах в об-
ласному центрі взяли участь 
близько 30% містян. За да-
ними паралельного підра-
хунку голосів, чинний мер 
Анатолій Бондаренко на-
брав 40% голосів черкащан, 
представник «Голосу» Вік-
тор Євпак — близько 19%, 
кандидат від «Слуги наро-
ду» Віталій Ільченко — май-
же 12%.
 «Черкащани вирішили, 
що буде другий тур. Це їхня 
воля. Ми готові працювати, 

нам є що сказати. Попере-
ду багато роботи, і я впев-
нений, що Черкаси стануть 
найкращим містом країни», 
— зазначив у відеозвернен-
ні до своїх виборців Ана-
толій Бондаренко.
 Підрахунок голосів ви-
борців до Черкаської місь-
кої та обласної рад наразі 
триває, тож його результати 
обіцяють оприлюднити пізні-
ше. Але за результатами ек-
зитполу, проведеного спіль-
но «Савік Шустер Студією» 
і телеканалом «Україна 24» 
з використанням інструмен-
тів соціологічної компанії 
Liberty Report, приміром, до 
міської ради проходять шість 
партій: «Слуга народу», «За 
майбутнє», «Голос», «Євро-
пейська Солідарність», ВО 
«Черкащани» та «Опозицій-
на платформа — За життя».
 Як інформує Черкаська 
обласна організація Коміте-
ту виборців України, суттє-
вих порушень на місцевих 
виборах у Черкаській облас-
ті, які могли б вплинути на 
результати голосування, не 
зафіксовано. ■

Ініціативу гаранта з опитування 
на Тернопільщині не соромились 
посилати на три відомі літери.

❙
❙
❙
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Карантин зближує
 Нинішній Безпековий фо-
рум, з огляду на карантинну 
специфіку, отримав приставку 
«Спеціальний» і проходив у фор-
маті відеоконференції. Брак без-
посереднього особистого спілку-
вання компенсувався ширшим 
та більш представницьким чис-
лом його учасників.
 Серед зарубіжних гостей цьо-
горічного форуму варто назвати 
президента Європейської народ-
ної партії (найбільшої та найв-
пливовішої фракції Європар-
ламенту) Дональда Туска, мод-
ну нині в європейських політич-
них салонах лідерку білоруської 
опозиції Світлану Тихановську, 
як і «старого зубра» тамтешнь-
ої політичної сцени Станіслава 
Шушкевича. В рамках дискусії, 
присвяченої ситуації в Білорусі 
та Східній Європі, головним до-
повідачем, до речі, виступила 
саме Тихановська. 
 США репрезентували три 
поважнi стовпи міжнародного 
політпарнасу. Професор Стен-
фордського університету, філо-
соф Френсіс Фукуяма — автор ві-
домої книги «Кінець історії і ос-
тання людина», перекладеної на 
понад 20 мов. Учений неоднора-
зово відвідував Україну і вислов-
лював щире вболівання за її май-
бутнє. Другим був колишній по-
сол США в Україні у 2003-2006 
роках, а тепер директор Євразій-
ського центру Атлантичної ради 
Джон Гербст. А головним весіль-
ним генералом Київського фору-
му можна вважати Майкла Кар-
пентера — зовнішньополітично-
го радника віце-президента Спо-
лучених Штатів Джо Байдена. 
Нагадаємо, вже 3 листопада на 
виборах Джо Байден поспере-
чається з Дональдом Трампом 
за посаду президента США. І в 
разі перемоги Майкл Карпентер, 
найімовірніше, отримає посаду 
держсекретаря, тобто очолить 
дипломатичну службу США. 
Саме тому підсумкове звернен-
ня форуму в Києві прозвучало з 
вуст Карпентера.

Великі надії
 У рамках дискусії, присвя-
ченої українському порядку де-
нному, виступили лідери парла-
ментських фракцій Петро Поро-
шенко, Юлія Тимошенко, а та-
кож Олег Ляшко, Кіра Рудик, 
мер Львова Андрій Садовий, про-
фесор Володимир Василенко.
 Представники теперішньої  
української влади форум про-
ігнорували, бо вузько сектантсь-
кі уявлення в умовах абсолютно-
го повновладдя коло їхнiх інте-
ресів звужує суто до отримання 
чужих грошей, але не порад, як 
їх раціонально витрачати.
 Незмінний організатор фору-
му Арсеній Яценюк був, певно, і 
сам вражений представницьким 
рівнем, бо у промові на саміті 
дозволив собі з надмірним, як 
на реальні обставини, оптиміз-
мом заявити: «Настане час, коли 

на цьому форумі виступатимуть 
президенти і прем’єр-міністри 
України, яка буде членом НАТО 
і ЄС. На це потрібні тільки час і 
зусилля. Час у нас є. Зусиль тре-
ба докладати. А віра в те, що Ук-
раїна стане гідним членом ЄС та 
НАТО і що Україна переможе в 
боротьбі за своє європейське ус-
пішне майбутнє, — є в кожного 
українця».
 Арсеній Яценюк підкреслив, 
що Київський безпековий форум 
обговорює не відірвані від жит-
тя українців академічні теми, а 
проблеми, які безпосередньо сто-
суються громадян. «Абсолют-
но зрозуміло, що якщо Україна 
стає членом НАТО, то в Донець-
ку, Луганську, Криму і в Києві та 
на інших територіях України ні-
коли не буде російських танків. 
Тут буде винятково українська 
армія, яка підтримується зброй-
ними силами країн-членів НАТО 
згідно зi статтею 5 Вашингтонсь-
кого договору. І в такому випад-
ку зрозуміло для будь-якої лю-
дини, що вона захищена. Тому 
форум — це не щось відірване від 
життя. Це те, що має безпосеред-
нє відношення до реалій і само-
почуття кожного українця», — 
сказав він.

Ключ від еволюції
 Раніше Арсеній Яценюк 
опублікував у британській га-
зеті «Файненшл Таймс» стат-
тю «Європі потрібен новий план 
для Білорусі та Східної Європи», 
в якій він, зокрема, закликав За-

хід прийняти новий план розвит-
ку східноєвропейських країн. 
«Не дивіться на ваших європей-
ських сусідів з позиції доброзич-
ливого, але екзотичного східно-
го партнерства. Змініть підхід 
«витягнутої руки» простягну-
тою рукою. На практиці це озна-
чає дати Білорусі, Грузії, Мол-
дові та Україні чіткий сигнал 
про досяжність мети вступу в ЄС 
та НАТО і, за умови виконання 
чітких планів, — її реалістич-
ність», — написав у статті двічі 
прем’єр-міністр України.
 Озвучену Яценюком думку 
підтримав Дональд Туск. У звер-
ненні до форуму він зазначив: 
«Це — правильна ідея. Я поді-
ляю думку, що така місія може 
виробити спільне бачення, як 
продовжити процес історичного 
об’єднання Європи і її звільнен-
ня від загроз авторитаризму, зов-
нішньої агресії і зневаги до люд-
ської та національної свободи».
 Професор Френсіс Фукуяма 
у своєму виступі зазначив: «Ук-
раїна — це ключова держава для 
нинішньої глобальної геополіти-
ки і для майбутнього демократії 

в усьому світі. Якщо Україна не 
досягне успіху в розвитку демок-
ратичних інститутів і в боротьбі 
з корупцією, низка інших країн 
регіону теж не зможуть цього 
домогтися. З іншого боку, Ук-
раїна може надихнути інші на-
роди, які прагнуть жити у віль-
них і демократичних суспільс-
твах, як цього хоче зараз так ба-
гато білорусів».
 Американські учасники дис-
кусії були більш прагматичними 
у своїх виступах. Джон Гербст у 
своєму виступі заявив: «У Воло-
димира Зеленського є вибір: або 
слідувати у фарватері Кремля, 
або робити все, щоб його підтри-
мав Захід. І цього вибору йому не 
уникнути», — наголосив дипло-
мат. Він зазначив, що, попри 
проблеми, які були у стосунках 
між Україною і США, ситуація 
стабілізується, а стосунки поліп-
шаться.
 «Правда полягає в тому, що 
те, що ми робили з липня 2019 
року до березня 2020 року, — 
це було застосування політич-
ного впливу та геополітичних 
інструментів у наших власних 
інтересах, і це дало президен-
ту Зеленському причину каза-
ти: «Чому ми маємо слухати За-
хід? Що вони для нас зробили?». 
І це дуже недобре, це сумно», — 
зазначив Джон Гербст. Він вис-
ловив думку, що політика США 
щодо України не зміниться, не-
залежно від того, хто перемо-
же на президентських виборах у 
листопаді.

Вірус авторитаризму
 Зовнішньополітичний рад-
ник віце-президента Сполуче-
них Штатів Джо Байдена, вико-
навчий директор Пенн-Байден 
Центру з дипломатії і глобаль-
ної взаємодії Майкл Карпентер 
у відеозверненні заявив, що ви-
користання Москвою військової 
сили виявилося стратегічним 
провалом. Він також констату-
вав, що Кремль за допомогою 
грошей і дезінформації нама-
гається підкорити інші країни 
зсередини. «Припускаю, Кремль 
міг дійти висновку, що вико-
ристання військової сили, яке 
домінувало у Грузії та Україні, 
насправді виявилося хоча й так-
тично успішним, але стратегіч-
но — провальним», — наголосив 
він. «Кремль може поступово ус-
відомлювати, що його порушен-
ня кордонів цих країн та війсь-
кове вторгнення насправді при-
звело до антиколоніального руху 
та демократичного пробу дження 
в цих країнах», — додав Майкл 
Карпентер. Натомість, зазначив 
він, Кремль сьогодні покладаєть-
ся на «дезінформацію та темні 

кошти, намагаючись підкорити 
ці країни зсередини».
 Майкл Карпентер у відео-
зверненні до учасників форуму 
зазначив: «Визначальна озна-
ка геополітики у ХХІ сторіччі 
— це зіткнення ліберальних де-
мократій, з одного боку, та авто-
ритарних олігархій — з іншого. 
Це зіткнення двох тектонічних 
плит, яке відбувається у Східній 
та Центральній Європі. Насправ-
ді Україна є в певному сенсі точ-
кою відліку цього зіткнення», — 
сказав він. Майкл Карпентер за-
значив, що це зіткнення відбу-
вається як на геополітичному 
рівні, так і у внутрішній політи-
ці окремих країн.
 І вже роблячи прямий натяк 
на ситуацію в Україні та Біло-
русі, Майкл Карпентер застеріг: 
«Олігархізація має тенденцію 
переходу до авторитаризму. 
Тож трансатлантичне співто-
вариство зобов’язане протидія-
ти цьому, підтримати реформа-
торів стати лідерами за допомо-
гою загальнолюдських ціннос-
тей. Сподіваюся, ми досягнемо 
цього якнайшвидше. Настав час 
для відновлення єдності США 
та європейських партнерів, аби 
підтримати продемократичні 
рухи, підтримати народ Біло-
русі та реформаторів у різних 
країнах».

Зберегти послідовність
 Адміністрація чинного пре-
зидента США Дональда Трам-
па не приділяла достатньої 
уваги Україні попри існуючі 
зобов’язання перед нею. Про це 
заявив ще один американський 
промовець на форумі, спеціаль-
ний радник державного секре-
таря США у 1997—2001 роках, 
старший науковий співробіт-
ник Ради міжнародних відносин 
Стівен Сестанович: ««Не можна 
контролювати все озброєння, 
якщо немає комплексної про-
грами, і це проявилося стосовно 
України. Трамп не дуже знаєть-
ся на стратегіях, він не стра-

тег, він рухається по кроково. 
Ми мали зобов’язання щодо оз-
броєння України, але не було 
постійної, належної уваги. Не 
було успішним і співробітниц-
тво в питаннях розвитку демок-
ратії та запобігання порушенню 
прав людини», — сказав він. Сті-
вен Сестанович також зазначив, 
що брак комплексності політики 
адміністрації Трампа підриває її 
ефективність. «Я не думаю, що 
зовнішня політика США зараз 
послідовна, є серйозні розбіж-
ності між словом і ділом. Ми по-
миляємось, якщо вважаємо цю 
політику успішною. Трамп за-
перечує досягнення попереднь-
ої адміністрації. Політика сто-
совно  Росії показує, що це жорс-
тка політика, але чи це ефектив-
но? Робота адміністрації Трампа 
в цьому питанні не була ефектив-
ною, бо не було успішних відно-
син із НАТО, президент постій-
но критикував Альянс», — під-
креслив він.
 Політичні партії й амери-
канське суспільство віддані під-
тримці України, головне за-
вдання цієї політики — зміц-
нення демократії та посилення 
оборонних спроможностей пе-
ред російським впливом. Про це 
заявила на форумі радниця пре-
зидента США у 2013—2017 ро-
ках, заступниця міністра оборо-
ни Сполучених Штатів у 2009—
2012 роках Селеста Волландер. 
«Українці дещо критично від-
носяться до ролі США у питан-
ні безпеки України. Часто ми 
чуємо звинувачення, що Украї-
ну здають. Але в разі перемоги 
Байдена ця політика буде ско-
ригована. Йдеться не лише про 
відповідь на російську агресію, 
а й про обмеження Росії в її до-
мінуванні. США допомагає Ук-
раїні боротися з корупцією, тре-
ба дати українцям можливість 
розвиватися. Наше завдання — 
допомогти Україні стати силь-
ною демо кратією і менш враз-
ливою перед Росією», — сказа-
ла Селеста Волландер.■

Форум відбувся у режимі відеозв’язку.❙

КОНТАКТИ

Почути і бути почутим
У Києві відбувся Спеціальний безпековий форум
Ігор ВІТОВИЧ

Будь-яка країна намагається заявити про себе світу, чітко оприлюднивши власні наміри, аби почути, 
як вони сприймаються у регіональному чи глобальному вимірі.
Український політик, економіст та правник Арсеній Яценюк, двічі прем’єр-міністр України, ще 2007 
року, перебуваючи на посаді міністра закордонних справ, а згодом — голови Верховної Ради, засну-
вав фонд власного імені «Відкрий Україну», а через нього — Київський Безпековий форум для обго-
ворення міжнародних проблем миру і безпеки. Той пройшов через численні пертурбації та бурхливі 
зміни і відсвяткував свій тринадцятий день народження проведенням у Києві чергового міжнародного 
безпекового зібрання.

■

Майк Карпентер.❙

Стівен Сестанович.❙

«У Володимира Зеленського є вибір: або слідувати у 
фарватері Кремля, або робити все, щоб його підтримав 
Захід. І цього вибору йому не уникнути».
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Зниження «зеленого тарифу», як раніше 
передбачалося, не минуло для держави 
Україна просто так. Цей крок хоча і сут-
тєво зменшив фінансові витрати на «зе-
лену енергетику», але натомість породив 
низку інших проблем. Головна серед 
яких — Кабінет Міністрів не квапиться 
погашати заборгованість держави перед 
інвесторами. Останні готують позови до 
суду. Ситуація може суттєво зашкодити 
інвестиційній репутації України, економі-
ка якої і без цього страждає від нестачі 
ресурсів та небажання фінансистів вкла-
дати кошти у нашу державу. 

Сьогодні економія, 
завтра — проблеми
 Про реалізацію положення меморан-
думу між Кабінетом Міністрів та інозем-
ними інвесторами у відновлювану енер-
гетику щодо скорочення «зелених та-
рифів» для сонячних і вітрових станцій 
нещодавно знову нагадав всенародно об-
раний президент України Володимир Зе-
ленський. 
 «Що стосується відновлюваної енер-
гетики, ви знаєте, який був раніше за-
кон, зараз, правда, ми переголосували 
закон у Верховній Раді — знизили об-
сяги сонця і вітру», — сказав він, додав-
ши, що зниження тарифів відбулося за-
вдяки компромісу з державою. «У ціло-
му у відновлюваній енергетиці на 15% з 
того меморандуму, підписаного з ринком 
відновлюваної енергетики та керівниц-
твом нашої держави, я маю на увазі й Каб-
мін», — додав Зеленський.
 За підрахунками експертів, нові нор-
ми дозволяють економити державі 7 
млрд гривень щорічно. Також закон пе-
редбачає забезпечення 100% виплат за 
вироблену «зелену електроенергію». 
Крім того, закон визначає терміни й об-
сяги погашення накопиченої заборгова-
ності перед виробниками ВДЕ — у чет-
вертому кварталі цього року держава має 
погасити 40% заборгованості, що стано-
вить близько 9 млрд грн, а решту — 60% 
— погасить вже в 2021 році.
 Утім, експерти наголошують: де-
ржавне підприємство «Гарантований по-
купець» має поліпшити свою торговель-
ну стратегію з продажу електроенергії 
на гуртовому ринку, що дозволить змен-
шити заборгованість за «зелену енерге-
тику».

Інвестори йдуть до суду
 На жаль, інвестори, що вклали у пер-
спективну — як вони колись думали — 
галузь економіки України великі кош-
ти, урядової ейфорії не підтримують. І 
навіть більше того, вони розморожують 
раніше підготовлені судові позови до де-
ржави Україна через невиконання уря-
дом узятих на себе зобов’язань у частині 
оплати виробленої електроенергії.
 За словами голови правління Ук-
раїнської вітроенергетичної асоціації Ан-
дрія Конеченкова, коли інвестори підпи-
сали меморандум, вони зупинили процес 
підготовки подання позовів у міжнарод-
ні арбітражі, повіривши уряду. «Сьогод-
ні ситуація змінюється», — сказав він.
 Підтримує цю думку і директор Єв-
ропейсько-українського енергетично-
го агентства Олександра Гуменюк, яка 
підрахувала рівень погашення забор-
гованості перед бізнесменами і дійш-
ла висновку: Кабмін не виконує своїх 

зобов’язань. Так, за її словами, рівень 
розрахунків державного підприємства 
«Гарантований покупець» із генерацією, 
що працює на відновлюваних джере-
лах енергії, за вересень становить лише 
27,8%. При цьому державне підприємс-
тво прогнозує, що до кінця року обсяг не-
обхідних виплат сягне 56%.
 Таким чином, за словами Гуменюк, 
влада має виправити цю ситуацію, при-
чому зробити це у якомога коротший 
термін. 
 «Уряд має виконувати взяті на себе 
зобов’язання щодо відновлення платіж-
ної дисципліни «Гарантованого покуп-
ця», а також забезпечення надійних 
джерел фінансування для щомісячних 
виплат виробникам «зеленої електро-
енергії».
 Невиконання цих умов призведе до 
того, що поновиться підготовка до по-
дання позовів у арбітражі за двосторонні-
ми інвестиційними договорами та енер-
гетичною хартією... Наразі підстав для 
відновлення цієї підготовки достатньо», 
— сказала Гуменюк.
 Усього ж інвестори планують через 
суди повернути собі 630 млн гривень. 

Не захочуть? Змусять!
 Але якщо деякі інвестори самі не 
виявлять такої ініціативи йти до суду, 
їх можуть змусити банки, які надали 
їм кредити і які вимагають своєчасних 
розрахунків за надані кредити.
 «Тобто самі учасники ринку ще мо-
жуть потерпіти, а далі інвесторам, стан-
ціям, які експлуатують станції ВДЕ, тре-
ба буде виконувати обов’язки, які вони 
мали виконувати ще влітку цього року. 
Якщо ми не отримуємо погашення боргу  

і навіть накопичуємо борги за поточними 
оплатами, виконувати свої обов’язки пе-
ред кредиторами інвестори не зможуть, і 
це стимулюватиме їх подавати позови в 
суди», — сказав голова Української асо-
ціації відновлюваної енергетики Олек-
сандр Козакевич.
 Голова правління Української вітро-
енергетичної асоціації Андрій Конечен-
ков підтримав колегу: мовляв, банки по-
чинають виставляти штрафні санкції ін-
весторам за несвоєчасну сплату кредиту. 
«У інвестора нічого не залишатиметь-
ся, як через суди намагатися отримати 
свої гроші. Тому я все-таки маю надію, 
що уряд зробить усе можливе задля ви-
конання своїх зобов’язань», — сказав 
Конеченков. І додав, що поточна ситуа-
ція показує досить легковажне ставлен-
ня уряду до виконання своїх зобов’язань 
перед інвесторами.
 Чи вдасться владі «пропетляти» по-
між крапельок, ми побачимо вже у най-
ближчий час. Але безумовно, що коман-
да Володимира Зеленського, на ходу 
змінюючи правила гри на вітчизняному 
енергетичному ринку, своїми ж руками 
нищить інвестиційний імідж України, 
який вже і без цього перебуває у критич-
ному стані. А тому ми бачимо відверту 
непослідовність урядової команди: з од-
ного боку, президент та урядовці кли-
чуть до нас інвесторів із різних країн, 
обіцяючи особисті гарантії — іноді при 
цьому навіть виходячи за межі своїх 
конституційних повноважень та ство-
рюючи проєкти на  кшталт «інвестицій-
них нянь». А з другого — змінюють на 
ходу раніше ухвалені закони, позбавля-
ючи великий бізнес раніше запланова-
них прибутків. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Український біогаз  
 замість імпортного

 Українська влада намагається активізувати 
розвиток біоенергетики. Профільне міністерс-
тво разом із Біоенергетичною асоціацією Украї-
ни активізувало роботу над законодавством у 
біо енергетиці, щоби створити сприятливі умови 
для заміщення імпорту традиційних енергоре-
сурсів та використання місцевих видів палива. 
 «Біоенергетика вже стала трендом у краї-
нах Європи. Україна налаштована доєднатися 
до європейського «зеленого» курсу, тому роз-
виток біоенергетики повністю відповідає на-
шим євроінтеграційним прагненням у контекс-
ті кліматичної нейтральності. Крім того, біоенер-
гетика — це можливість диверсифікації знач-
них обсягів палива на шляху до прискорення 
досягнення енергетичної незалежності. Розроб-
лені нами законопроєкти дозволять заміщувати 
природний газ біопаливом, загальний потенціал 
якого становить понад 37 млрд кубометрів газу 
на рік», — зазначила в. о. міністра енергетики 
Ольга Буславець.
 Міністерство енергетики підготувало низку 
законодавчих ініціатив. Серед яких — законо-
проєкт щодо розвитку ринку твердих біопалив, 
який передбачає впровадження системи елек-
тронної торгівлі твердим біопаливом. Що, як 
сподіваються ініціатори закону, дозволить зни-
зити та вирівняти ціни на біопаливо, підвищити 
його якість і забезпечити стабільне постачання 
сировини для твердопаливних котелень та біо-
ТЕЦ. 
 Ще один законопроєкт — про звільнен-
ня біопалива від податку на СО2. А також — 
про стимулювання вирощування енергетичних 
рослин. Оскільки в Україні налічується близь-
ко 4 млн гектарів малородючих земель, вони 
можуть бути ефективно використані для ви-
рощування енергетичних рослин. Цей проєкт 
зможе замістити близько 20 млрд кубометрів 
газу на рік. Вивчають також питання розвит-
ку біометану на шляху до розробки єдиного 
бачення його використання в Україні, що доз-
волить замістити близько 8 млрд кубометрів 
газу щороку. 
 Реалізація усіх програм, як передбачається, 
дозволить Україні замістити весь імпортний газ 
— 14,2 млрд кубометрів, що становить близь-
ко 45% загального споживання, яке торік було 
на рівні майже 30 млрд кубометрів. 

ДО РЕЧІ

 Обвал експорту 
 За минулі місяці 2020 року Україна отрима-
ла від продажу своєї електроенергії за кордон 
на 65 мільйонів 88 тисяч доларів менше, ніж за 
той же час 2019 року. Падіння таким чином ста-
новить 24,3 відсотка.
 Такі результати експерти вважають вели-
чезним провалом, адже торік Україна, навпа-
ки, збільшила доходи від продажу електроенер-
гії за кордон на 4,9 відсотка у порівнянні з 2018 
роком. 
 За даними Державної митної служби, Украї-
на також продовжувала закуповувати електрое-
нергію у сусідів. У січні-вересні Україна імпор-
тувала електроенергію на 113,62 млн доларів, 
зокрема, у вересні — на 2,28 млн доларів. 
Зростання більш ніж відчутне — у порівнянні з 
31,17 млн доларів за дев’ять місяців 2019 року. 
У Росії ми купили електрики на 53,97 млн до-
ларів, в Угорщині — на 37,93 млн доларів, у Бі-
лорусі — на 10,49 млн доларів.
 Тим часом за 9 місяців нинішнього року 
наша країна продала в Угорщину електроенергії 
на 93,1 млн доларів, у Польщу — на 63,4 млн 
доларів, в Румунію — на 36,12 млн доларів, в 
інші країни — на 12,99 млн доларів.

■

■

Інф. «УМ»

 Економічна криза в Ук-
раїні, викликана пандемією ко-
ронавірусу, вперше не супрово-
джується кризою банківської 
системи. За оцінками Націо-
нального банку, проведені рані-
ше заходи з очищення і зміцнен-
ня банківської системи показали 
позитивні результати: не тільки 
міцність банківської системи, а й 
ефективність монетарної політи-
ки. І саме всі ці фактори допомог-
ли вберегти Україну від великого 
шоку. 
 Таким чином, сьогодні мож-
на стверджувати, що перший 
етап «коронавірусної» економіч-

ної кризи ми пройшли відносно 
спокійно. Якщо, скажімо, на по-
чатку кризи ми спостерігали від-
тік депозитів у банках, то вже за 

два тижні ситуація стабілізува-
лася. 
 Сьогодні ж у регуляторі не 
вбачають істотних ризиків для 

капіталів і ліквідності банківсь-
кого сектору, як це було в попе-
редні кризи, але існують викли-
ки для прибутковості банків. 
Так, доходи банків скорочують-
ся, за підсумками дев’яти міся-
ців банківська сфера хоча й от-
римала прибуток, але він суттєво 
скоротився у порівнянні з анало-
гічним періодом минулого року. 
 Також банки змушені були 
здійснювати додаткові витрати, 
особливо на перших етапах ка-
рантину, щоб забезпечити як он-
лайн-роботу, так і роботу відді-
лень з точки зору безпеки. Крім 
того, спостерігалося зниження 
споживчого попиту, зокрема, 
скоротився обсяг банківських 

послуг, що відбивається на ди-
наміці комісійного доходу бан-
ків. Утім, в НБУ переконані, що 
цьогоріч банківський сектор за-
лишиться прибутковим. 
 Але, на жаль, погіршуєть-
ся якість кредитного портфеля. 
Тривають процеси реструктури-
зації, остаточні оцінки яким да-
вати ще завчасно. Втім уже зараз 
на фінансовому ринку ми бачимо 
цікаву тенденцію: іпотека зрос-
тала швидше, ніж споживче кре-
дитування. Лідерами були «При-
ватБанк», «Ощадбанк», «Кредо-
банк». Зниження облікової став-
ки зробило іпотеку доступною з 
точки зору вартості для кінцево-
го споживача. ■

Власники «зелених» інвестиційних проєктів в Україні вже не хочуть слухати 
обіцянки нашої влади і готуються захищати свої права у суді.
Фото з сайта secgroupco.com.

❙
❙
❙

ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ

«Кидок» від Кабміну
Інвестори у «зелену енергетику» в Україні відновлюють 
раніше заморожені судові позови до влади: 
уряд не виконує взяті на себе зобов’язання

■

НАШІ ГРОШІ

Стабільність у гаманці
Цьогорічна економічна криза не переростає 
у фінансову: банки отримують прибуток 
і розширюють кредитування, 
у тому числі іпотеку

■
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Спершу не могла відрізнити сходи 
пшениці від сходів ячменю
 Та не так сталося, як гадалося. Не-
ждано-негадано не стало Маріїного бать-
ка: чоловік ліг на планову операцію — і 
не встав з операційного столу. Після пе-
режитого шоку від втрати рідної люди-
ни постало питання, що робити з фер-
мерським господарством.
 «Потрібно було виплачувати зар пла-
ту працівникам, виконувати зобов’язан-
ня перед пайовиками. Я взялася залаго-
дити всі ці справи, бо більше було ніко-
му: мама мала свій продуктовий мага-
зинчик (і в батькові справи особливо не 
вникала), до того ж займалася вихован-
ням моєї молодшої сестри Даринки — 
між нами 15-річна різниця у віці. При-
їхав агроном, який консультував нашу 
фірму, і ми поговорили з ним про те, 
що потрібно якось завершити рік (адже 
в полі вже були посіяні озимі), з усіма 
розрахуватися й за цей час знайти добро-
порядного покупця. На ту пору я не над-
то розбиралася в сільському господарс-
тві, хоч і виросла в селі. Коли вперше 
навесні приїхала в поле, де росли озимі 
(якраз пригріло сонечко, і сніг уже зій-
шов), то не могла відрізнити сходи пше-
ниці від сходів ячменю», — сміється 
Марія.
 Однак із часом справа, якій віддав 
багато років життя її покійний батько, 
затягнула молоду пані. У серпні, коли у 
ФГ «Анкор» готувалися до збирання со-
няшнику, знову приїхав агроном, і під 
час розмови Марія висловила бажання 
купити зерно пшениці для посіву.
 «І коли сіяла свою першу пшеницю, 
а потім виїжджала в поле і спостеріга-
ла за сходами, зловила себе на думці, що 
це приносить мені насолоду, — ділиться 
бізнес-леді. — Першого року мені більш-
менш вдавалося усьому давати лад (усе, 
що планувала, якимось дивним чином 
збувалося, господарство не мало боргів, 
і в колективі було порозуміння), тож я 
вирішила: нехай поки що все лишаєть-
ся так, як є. Тим паче, що з доброчесни-
ми покупцями нам так і не пощастило — 
всі охочі, користуючись складною ситу-
ацією, хотіли придбати фірму за сміш-
ні гроші, тобто, по суті, «віджати». Але 
мені було б неприємно й боляче, якби 
батькова справа перейшла до чиїхось 
рук у шахрайський спосіб».
 Із Полтави до села Свічкареве моло-
де подружжя наважилося перебратися 
не одразу. Деякий час Марія Завгород-
ня намагалася їздити туди-сюди, та не-
вдовзі зрозуміла: якщо не буваєш у гос-
подарстві цілими днями, а то й ноча-
ми, справи йдуть не так, як хотілося б. І 
хтозна, як усе склалося б, якби рішення 
молодої жінки змінити міську прописку 
на сільську не підтримав її чоловік.
 «Павло сказав: «Спробуймо, а там 
видно буде». Отак і перебралися до бу-
динку моїх батьків — він чималень-
кий, тож місця всім вистачає, — розка-
зує про різкий поворот долі Марія. — У 
фермерському господарстві чоловік від-
повідає за те, що йому ближче: справ-
ність техніки, постачання запчастин 
тощо (після того ж, як раптово звільнив-
ся один комбайнер, освоїв роботу на ком-
байні й уже зібрав насіння соняшнику, 
змолотив кукурудзу), а сфера моєї від-
повідальності — агрономія й управлін-
ня, окрім усього, веду документацію — 
без цього також не обійтися».
 Павло Завгородній, до речі, зізнаєть-
ся, що поміняти міське життя на сільсь-
ке йому було не так легко. «Та мені ім-

понує те, що от ти працюєш на землі й ба-
чиш результат своєї праці. Не просто хо-
диш на роботу й із нетерпінням чекаєш 
кінця робочого дня, а весь час ростеш, 
розвиваєшся. От нещодавно приборкав 
оцього «монстра», — показує Павло на 
чудернацький комбайн закордонного ви-
робництва. — Треба — значить треба».

Фермеру-початківцю цілеспрямовано 
ускладнювали життя, аби вона від 
усього відмовилася
 Хоч його молода дружина й зазна-
чає, що вже першого року справля-
лася з керівництвом великого госпо-
дарства, із розмови виявляється, що 
все було не так гладко і їй не вдалося 
уникнути справжніх випробувань. Ці-
лих 10 місяців фермерське господарс-
тво не могло повноцінно функціонува-
ти, бо, поки відбувався судовий процес 
(така фірма успадковується тільки че-
рез суд), його рахунки були «заморо-
жені». До того ж недоброзичливці, за 
словами Марії, намагалися затягнути 
цей процес. Відтак через шість місяців 
спадкоємці покійного Сергія Тарана не 
набули права власності. Дуже важкою 
видалася посівна кампанія без вільних 
обігових коштів. На щастя, добрі люди 
допомогли Марії Завгородній узяти бан-
ківський кредит. Як тільки отримала 
документи щодо успадкування фірми, 
наступного ж дня, за її словами, поча-
ли телефонувати з різних контролюю-
чих служб, інформуючи про перевірки. 
Одна досвідчена людина тоді відкри-
ла фермеру-початківцю секрет, що їй 
цілеспрямовано ускладнювали життя, 
аби створити такі умови, за яких дівчи-
на зрозуміла б, що аграрна справа їй не 
під силу й що найкращий вихід для неї 
— від усього відмовитися. Але вийшло 

так, що все це спрацювало з точністю до 
навпаки: кожна перевірка, кожен візит 
до прокуратури тільки гартували її ха-
рактер і зміцнювали в думці: вона має 
довести всім, що, попри молодий вік, на 
щось здатна. Окрім усього, розпочалася 
боротьба за землю фермерського фонду 
— 33 гектари, що, згідно з державним 
актом, надані 20 років тому на ім’я Сер-
гія Тарана для створення фермерського 
господарства.
 «Після смерті батька державні 
структури намагалися всіма способа-
ми відвоювати цю землю, — змальо-
вує безрадісну картину бізнес-леді. — 
На той час у законі було прописано, що 
така земля не успадковується, але існу-
вало багато підзаконних актів, де зна-
чилося, що таки успадковується в тому 
разі, якщо господарство працює. Попри 
це цілих два роки ситуація зі згаданою 
землею була в підвішеному стані. За цей 
час з’явився закон про те, що вона таки 
лишається у фермерів, але потрібно от-
римати на неї новий державний акт. Та 
й після цього мені вставляють палиці в 
колеса — змушують надати купу дові-
док, що просто нереально. Бачте, зараз 
маємо таку ситуацію в державі, коли 
навіть за два гектари землі точиться за-
пекла боротьба, — не дивно, що бага-
то кому цікаві оті 33 гектари. Самі ро-
зумієте, невідомо ж, що завтра буде з 
паями, а ця земля, що б там трапилося, 

лишиться за господарством».
 Одним зі способів відібрати земель-
ну ділянку, про яку йдеться, конкре-
тизує Марія, було порушення кримі-
нального провадження, згідно з яким 
дівчині інкримінували самозахоплен-
ня державної землі й розкрадання де-
ржавних коштів в особливо великих 
розмірах. Запитую в неї, чи не страшно 
їй було дізнатися про таке.
 «Багато хто про це запитує, — пос-
міхається у відповідь керівник фер-
мерського господарства. — Ні, не 
страшно — навпаки, навіть смішно. 
Хвала нашим правоохоронним орга-
нам: знайшли злочинця. І це при тому, 
що всі ці роки спершу батько, а потім 
і я сплачували податок за цю земельну 
ділянку. Я нічого не приховувала — від-
крито показувала, що користуюся цією 
землею. Дякувати Богу, маю підтримку 
дуже професійного юриста — коли дізна-
ються його прізвище, багато питань од-
разу ж відпадає». 

Сіяти й вирощувати щось на землі 
може далеко не кожен
 Нелегко було й освоїти нову сферу 
діяльності, осягнути секрети хліборобсь-
кої праці. «Коли розпочалася посівна, 
ми з агрономом ішли слідом за сівалкою 
і, розриваючи землю, рахували кіль-
кість насінин. Він пояснював, на якій 

глибині має залягати насіння, скільки 
його має бути на метр, — навіть таких 
азів на ту пору я не знала, тож, слухаючи 
його, вбирала інформацію, мов губка, — 
пригадує Марія. — А потім розпочалися 
проблеми в колективі. Каламутив воду 
один чоловік пенсійного віку, який пра-
цював у господарстві ледь не з часу його 
заснування і для якого мій батько був ве-
ликим авторитетом, — він так і не зміг 
змиритися з тим, що має виконувати на-
кази якогось дівчиська, яке, вважай, ви-
росло в нього на очах, був переконаний, 
що я надто молода, а тому маю прислу-
хатися до його порад. Після пари кон-
фліктів, що супроводжувалися нерво-
вим напруженням, довелося з ним розп-
рощатися. Із цього винесла такий урок: 
на роботі має бути сприятлива атмосфе-
ра. Тож якщо раніше дуже пережива-
ла, коли хтось звільнявся з роботи, те-
пер, якщо працівника щось не влашто-
вує, навіть не стримую його: можливо, 
деінде йому справді буде краще, комфор-
тніше. Хоча от у нас працює механізато-
ром місцевий хлопець Сергій Козачен-
ко, і зараз його призивають на армійську 
службу, так от його справді важко від-
пускати. Знайти кваліфікованих і вод-
ночас старанних, совісних працівників 
дуже важко — це, вважай, головна про-
блема». 
 Варто зазначити, що й колеги з 
Асоціації фермерів та приватних зем-

левласників Кобеляцького району, 
яку свого часу очолював Сергій Та-
ран, спершу скептично поставилися 
до того, що Марія продовжила батько-
ву справу. Це тепер уже молоду бізнес-
леді, яка за досить короткий час зумі-
ла показати, що вміє досягати успіхів 
і в новій для себе справі, поважають і 
сприймають як рівну.
 — Коли ви зрозуміли, що прийшли 
в аграрний бізнес усерйоз і надовго? — 
цікавлюся. 
 — Напевно, коли рясно зійшли схо-
ди моєї першої пшениці. Якби так ста-
лося, що вони не зійшли або зійшли по-
гано, не знаю, чим усе це закінчилося б. 
Бачте, я не належу до тих людей, у яких 
щось не виходить, а вони все одно впер-
то тягнуть свій віз. А тут у мене все вда-
валося, ніби я була народжена саме для 
цієї справи. Не знаю, можливо, мені 
сприяли вищі сили, — припускає Марія 
Завгородня. — Переконана: сіяти й ви-
рощувати щось на землі може далеко не 
кожен. Безперечно, знання — це доб-
ре, але потрібно ще й відчувати ту мить, 
коли варто виїжджати в поле. Щоб було 
й не волого, й не сухо. Бувають ситуації, 
коли доводиться відступати від того, що 
написано в підручнику. Декому цього не 
дано — відчувати».
 Торік при складанні плану посіву 
культур за сівозміною агроном радив 
очільниці господарства зробити голо-
вну ставку на кукурудзу. Та вона, керу-
ючись винятково інтуїцією, вирішила 
посіяти більше соняшнику. У підсумку 
все склалося таким чином, що кукуруд-
за цього року через те, що випало мало 
дощів, слабо себе проявила (хоч качани 
викинула й великих розмірів, та запили-
лися вони лише наполовину), зате уро-
жай соняшнику значно кращий, до того 
ж і ціна на нього вища — за рахунок цьо-
го господарство у виграші. А якби від-
дали перевагу кукурудзі, то хтозна, чи 
й вийшли б «на нуль». От чому моло-
да леді стверджує, що зазвичай довіряє 
власній інтуїції.

ВЛАСНИЙ ДОСВІД■

Мрії 
Марії
Як медик стала фермером

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

От уже три роки 27-річна жителька села Свічкареве, що в Кобеляцькому районі, 
Марія Завгородня, котра має вищу медичну освіту, очолює фермерське господар-
ство «Анкор» (20 років тому його створив її батько — відомий у районі фермер 
Сергій Таран), господарює на 500 гектарах землі. Втім, іще кілька років тому Марія 
навіть уявити собі не могла, що звалить на свої жіночі плечі вкрай нелегку батькову 
ношу. Після закінчення середньої школи дівчина бачила себе в майбутньому тільки 
медиком, відтак і документи подала лише до Української медичної стоматологічної 
академії, що в Полтаві, отримала диплом із фаху «лікувальна справа», потім закін-
чила інтернатуру зі спеціальності «дерматовенеролог». Усе в її житті складалося 
добре: на шостому курсі вишу вийшла заміж за жителя Полтави Павла Завгород-
нього, котрий мав невеликий власний бізнес. Своє майбутнє пов’язувала тільки з 
містом. «Батько був проти того, щоб я лишалася в селі, тим паче — працювала в 
сільському господарстві, бо волів, аби я мала легшу долю. Я теж думала, що жити-
му в місті, працюватиму лікарем, можливо, із часом відкрию свою невелику кліні-
ку», — згадує про свої колишні плани Марія Завгородня.

Марія й Павло Завгородні пускають 
коріння в селі.

❙
❙

Марію Завгородню по-справжньому 
захопила справа, якій віддав багато 
років життя її батько.

❙
❙
❙

«Вважаю, що всі фермери мають жити дружно, підтримувати одне 
одного. Не можна думати тільки про гроші, вигоду».
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Роботу з пайовиками 
вважає одним 
зі своїх слабких місць
 Одним із секретів її ус-
пішної діяльності є й те, що 
вона полюбляє експеримен-
тувати із сортами, бо вва-
жає, що сіяти один і той са-
мий гібрид — просто безглуз-
до. «Наприклад, цьогоріч 
посіяла три різних гібри-
ди кукурудзи, два з них не-
погано вродили, а третій — 
не дуже. Постійно підбираю 
інші сорти — загалом тільки 
на четвертий рік вони в мене 
повторюються. Можливо, 
просто ще не знайшла сво-
го ідеального сорту. Хоч як  
би там було, вважаю, краще 
сіяти потроху насіння куль-
тур різних сортів, адже ти 
не знаєш, як себе проявить 
кожен із них, — у такому 
разі середній урожай завж-
ди буде непоганим», — ось 
така Маріїна філософія гос-
подарювання на землі.
 Звичайно, бувають і про-
махи. От коли в господарстві 
зібрали насіння кукурудзи й 
висипали його на подвір’ї, бо 
у складському приміщенні 
не було місця (воно було зай-
няте насінням соняшнику). 
Здавалося, усе було під кон-
тролем — по насіння куку-
рудзи того ж дня мали при-
їхати три автомобілі, та че-
рез непередбачувані обста-
вини приїхав лише один. І 
тут, як на зло, пішов дощ, 
якого давно не було.
 «А загалом у цьому се-
зоні в нас не було значних 
збоїв, — запевняє Марія, 
— і я вдячна своїм праців-
никам — вважаю, успіх аг-
рарної фірми на 90 відсотків 
залежить від оцих хлопців, 

які якісно виконують твої 
завдання, розуміючи тебе з 
півслова».
 Хоч ми приїхали до Свіч-
каревого досить рано, очіль-
ниця фермерського госпо-
дарства уже встигла побува-
ти в полі. Із цього зазвичай 
і розпочинається її робочий 
день: аби організувати робо-
чий процес, їй конче необ-
хідно дослідити ситуацію в 
полі й потім уже від неї від-
штовхуватися. «Оскільки 
ґрунт надто вологий, оброб-
ляти його поки що не вар-
то — краще почекати, поки 
він трохи підсохне, — ро-
бить висновок Марія. — 
Тож мої працівники мають 
змогу підремонтувати тех-
ніку. Перед цим одні косили 
кукурудзу, інші — збирали 
соняшник. Уже посіяли й 
озимий ячмінь, тепер сіємо 
пшеницю. І всі оці процеси 
ти тримаєш у голові, даєш 
відповідні завдання людям, 
а також контролюєш їх ви-
конання. Після того, як до-
косили кукурудзу, на чер-
зі був обробіток ґрунту. До 
речі, наші землі вже понад 
15 років не бачили плуга — 
застосовуємо тільки розпу-
шувач. Як мій батько вва-
жав, так і я вважаю, що така 
технологія обробітку ґрунту 
набагато ефективніша». 
 А ще ж до обов’язків біз-
нес-леді входить і робота з 
пайовиками, яку вона вва-
жає одним зі своїх слабких 
місць. «Скажімо, у мене на 
початку нинішнього року 
спливли терміни восьми до-
говорів із власниками паїв. 
І от, уявіть собі, цих людей 
переманив мій сусід-фер-
мер і водночас конкурент. 

Попри те, що в нас однако-
ва кількість землі й прак-
тично ті ж самі умови, він 
зумів переконати селян, що 
я не надто надійна, нато-
мість він — чоловік із досві-
дом, а отже, викликає біль-
ше довіри, — нарікає Марія. 
— Мій недолік у тому, що не 
вмію давати обнадійливих 
обіцянок і навіть боюся цьо-
го, бо знаю, що в житті вся-
ке може трапитися. А зага-
лом вважаю, що всі фермери 
мають жити дружно, підтри-
мувати одне одного. Не мож-
на думати тільки про гроші, 
вигоду. От було нещодавно: 
хтось підпалив кукурудзу на 
полі великої аграрної фірми, 
що межує з моїм, то, аби до-
помогти загасити вогонь, я 
послала свою техніку. Так і 
має бути». 
 Сама Марія має підтрим-
ку від Асоціації фермерів та 
приватних землевласників 
району, зокрема від тих її 
«старожилів», котрі працю-
вали ще з її батьком. «Вони 
надали свій внесок на над-
гробний пам’ятник, часто 
навідуються до могили тата, 
підтримують морально нашу 
сім’ю, за що їм дуже вдяч-
на», — зазначає вона. 

Якщо технічні культури 
буде невигідно 
вирощувати, можливо, 
візьметься за овочівництво 
чи бізнес на мікрозелені
 Іще мене здивувало те, 
що, господарюючи на 500 
гектарах землі, очільниця 
фермерського господарства 
обробляє ще й власний город 
— і тут, до слова, також не 
втримується від експеримен-
тів. «Люблю все вирощувати 

з насіння, — із радістю гово-
рить на свою улюблену тему 
Марія. — Тож іще взимку 
посіяла в контейнерах роз-
саду різних сортів томатів, 
розмістивши їх на підвікон-
нях. У підсумку висадила 
на грядці 40 кущиків, які 
виростила сама, а решту до-
купила на ринку. І що ціка-
во? Саме мої плоди — чор-
ні, бурі, смугасті, зелені — 
були напрочуд смачними, а 
ті, що вродили на купленій 
розсаді, особливим смаком 
не вирізнялися». 
 Оскільки нова влада ух-
валила закон про відкриття 
ринку землі, фермери про-
гнозують, що з часом землі 
в них поменшає, бо її скуп-
лять агрохолдинги й великі 
господарства. Та Марія Зав-
городня готова й до такого 
розвитку подій: «Якщо тех-
нічні культури через обмаль 
землі буде невигідно виро-
щувати, доведеться шука-
ти якийсь новий напрям — 
можливо, це буде овочівниц-
тво. Також мені подобається 
вирощувати мікрозелень. У 
мене вже є навіть своя техно-
логія. Я всю зиму цим займа-
лася — у підсумку в холодну 
пору року ми мали на столі 
свіжу цибулю, базилік, ре-
диску, най смачніші для мене 
ростки соняшнику, гороху. 
До речі, один мій знайомий 
із Харкова відкрив мініфер-
му з вирощування зелені й 
по стачає її до трьох ресто-
ранів. Це теж класна й до-
сить популярна нині тема 
— можна й у цьому напрямі 
розвиватися. Я веду сторін-
ку в «Інстаграмі» й узим-
ку, коли особливо не було 
про що розповідати, писа-
ла «пости» про вирощуван-
ня мікрозелені — це викли-
кало значну активність се-
ред підписників, усі хотіли 
й собі спробувати».
 Марія й Павло Завгород-
ні стають справжніми селя-
нами: зіткнувшись із тим, 
що нині не так легко купи-
ти м’ясо, яке б відповідало 
їхнім вимогам, цього року 
придбали 10 поросят. У бать-
ка свого часу була й тварин-
ницька ферма, тож Марія й 
собі подумує про неї. А ще, 
будучи практиком, мріє здо-
бути сільськогосподарську 
освіту, вважаючи, що осно-
ва, яку дає аграрний виш, 
буде аж ніяк не зайвою. 
 «Коли порівнюю себе 
нинішню з тією, яка тіль-
ки-но прийшла в господарс-
тво, бачу в собі разючі змі-
ни, — стверджує насамкі-
нець бізнес-леді. — Раніше 
поле асоціювалося в мене 
з вітром, пилюкою, грязю-
кою. А зараз поїхати туди, 
коли там працює моя техні-
ка, просидіти ледь не до ран-
ку (бо оптимальні умови для 
роботи на землі складаються 
якраз уночі) «не в напряг». 
Та й люди, коли бачать, що 
керівник уболіває за справу 
душею, ставляться до робо-
ти відповідальніше. Любов 
до землі — для мене не по-
рожні слова. Мене, без пере-
більшення, вже просто тяг-
не в поле. Найкраща карти-
на для мене — захід сонця, 
зелені паростки пшениці, 
що тягнуться в небо, — такі 
маленькі й водночас сильні. 
Коли тяжко на душі, поїдеш 
у поле, подивишся, як усе 
там росте, живе своїм жит-
тям, — і одразу піднімаєть-
ся настрій. У такі хвилини 
розумієш, що все в житті ро-
биш правильно». ■

ГЕНДЕР

Жінки 
люблять 
солодке
Українські пасічниці 
об’єдналися в фундацію 
й успішно долають важкі 
виклики бджолярства
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Бджільництво на теренах України сягає 
сивої давнини, цим промислом наші пред-
ки займалися як мінімум із Х ст. нашої ери. 
Розвитку бджільництва на території Київсь-
кої Русі сприяли відповідні природно-клі-
матичні умови, достаток медоносів у лісо-
вих масивах, лугах і степах. До появи цук-
ру мед був єдиним солодким продуктом для 
людини.
 Нині бджільництво — одна з найпоши-
реніших галузей сільського господарства в 
Україні: наша держава посідає перше місце 
з виробництва меду серед країн Європи та 
третє місце серед усіх країн світу.
 Існує стереотипна думка, буцімто ця не-
легка справа, яка потребує чималих фізич-
них зусиль, — суто чоловіча. Але, як вия-
вилося, у нас є Фундація пасічниць, й ук-
раїнські жінки-бджолярки успішно справ-
ляються з цим викликом і продовжують 
розвивати свою улюблену справу.
 Як розповіла співзасновниця фундації 
Леонора Адамчук, їхня організація досить 
молода: 8 жовтня їй виповнився тільки рік 
від дня офіційної реєстрації. «Ми малочи-
сельна організація, нас лише 32 особи. Од-
нак ми потужні — серед нас є один доктор і 
п’ять кандидатів наук. Загалом у нас дев’ять 
осіб, які займаються наукою й освітою саме 
в галузі бджільництва.
 Також маємо у фундації 20 практикую-
чих, досвідчених пасічниць. Десятеро з нас 
переробляють продукцію бджільництва. Ще 
13 займаються апітерапією, і досить-таки 
вузько. Ми розвиваємось у різних напрям-
ках. У нас є представниці майже з усіх ре-
гіонів. На жаль, із Західної України поки що 
немає нікого», — поінформувала пані Лео-
нора.
 Вона додала, що оскільки пасічництво — 
дуже важка праця, тож є деякі особливості 
жіночого підходу до цієї справи: по-перше, 
має бути переважно стаціонарна пасіка. 
Друга особливість у тому, що жінки дуже ре-
тельно підходять до вибору системи вуликів 
— це повинен бути або лежак — він не пот-
ребує маніпуляцій із корпусами, або ж  кор-
пусна система, однак на зменшену рамку. 
 У більшості випадків якщо жінка зай-
мається бджільництвом сама, то в неї пасі-
ка невелика. І вона спрямована не на отри-
мання значної кількості товарного меду, а 
саме на вузьку спеціалізацію — переробку в 
різні апіпродукти або вироби з продуктів бд-
жільництва.
 Саме через важку працю на пасіці жінок-
пасічниць значно менше, ніж чоловіків, але 
вони успішно навчилися долати будь-які 
складнощі, і чи не найголовнішу з них — від-
качування меду.
 «На сьогодні членкині нашої фундації 
користуються автоматичними чи напівавто-
матичними медогонками, що дозволяє авто-
матично перевертати рамки. Одна з нас має 
радіальну медогонку — там узагалі відсут-
ній процес перевертання.
 Найпримітивніше обладнання, яке може 
полегшити працю, — це електроножі, розпе-
чатувальні столи. Деякі користуються спе-
ціальними візками, «апіліфтами» для пере-
везення важких вантажів по пасіці: вуликів 
чи ємностей», — акцентує Леонора Адамчук. 
 Додамо, що наразі Україна стала найбіль-
шим експортером продуктів бджолярства у 
світі. Минулого року за кордон попрямували 
60 тонн меду на майже 3 мільярди гривень. 
Наразі в Україні понад 70 компаній експор-
терів меду, і це також найбільша кількість у 
світі. До речі, самі українці вживають мен-
ше половини від усього зібраного меду.■

■

й реальність
ВЛАСНИЙ ДОСВІД■

Робочий день Марії зазвичай розпочинається з поїздки в поле.
Фото Костянтина БОБРИЩЕВА та зі сторінки Марії Завгородньої у «Фейсбуці».

❙
❙
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«Посадка аспірантська» і повторення 
передвоєнної ситуації нищення 
«ворогів народу»
 Продовжую переконувати: творчість 
Василя Стуса була імпульсом, який «від-
ривав» його від запізнілого модернізму 
шістдесятників і впритул наближав до 
постмодерності. Це помічалося, зокрема, 
навіть у його статурі та рішучості в рухах. 
На першій зустрічі з ним у вестибюлі ма-
лого залу колишнього Жовтневого палацу 
(було це 1966 чи 1967 року) я звернув ува-
гу на надто гострий зачерк його профілю 
і динамічність жестів під час його розмо-
ви, що не було характерним для жодного 
із власне шістдесятників. Тоді він був ас-
пірантом Інституту літератури імені Шев-
ченка АН УРСР, і його перша «посадка» 
за радянські ґрати була, по суті, «посад-
кою аспірантською». 
 У процес другої «посадки» (1980 рік) 
також залучався Інститут літератури, 
але вже як свідок чи предмет осуду диси-
дента Василя Стуса. Як зараз бачу: в Ін-
ституті відбуваються чи-то партійні збо-
ри, чи-то вчена рада, а в президії сидять 
директор Інституту, його заступник і вче-
ний секретар. Двоє з них уже постали пе-
ред господнім престолом, а один може 
підтвердити, що було саме так. Допові-
дав зібранню партійний секретар, яко-
го директор уповноважив (замість себе) 
представляти в суді Інститут як устано-
ву, де навчався Василь Стус. 
 У доповіді партсекретаря (царство не-
бесне!) не було жодного позитивного сло-
ва про «підсудного», як не було того по-
зитиву і в процесі обговорення доповіді. 
Всі, в основному, лише згідно чи загадко-
во кивали головами, погоджувалися, що 
творчість Стуса має перебувати за бортом 
будь-яких досліджень, а коли процедура 
закінчилася, до мене (як до земляка, що 
тільки рік пропрацював в Інституті на по-
саді старшого наукового співробітника) 
піді йшов у коридорі Інституту член-ко-
респондент АН УРСР Микола Єфремович 
Сиваченко і напівпошепки сказав: у сфері 
освіти та науки нині майже повторюється 
передвоєнна ситуація. 
 Тоді старшокласник Микола Єфремо-
вич навчався у школі нашого райцентру 
(смт Катеринопіль Черкаської області), і 
наприкінці уроків (1937 чи 1938 року) ди-
ректор школи усім учням оголосив: якщо 
у кого є підручник з української літерату-
ри Олександра Дорошкевича, то його тре-
ба знищити, бо Дорошкевич виявився во-
рогом народу, і тому заарештований. 
 «За одну ніч, — казав Микола Єфре-
мович, — я подолав 17 кілометрів туди й 
назад (до села Ямполя, звідки він родом. 
— Авт.), знищив підручник Дорошкеви-
ча і був уже на першому уроці наступно-
го дня. У класі і в усій школі було тихо й 
насторожено, як оце зараз у нашому Інс-
титуті. А підручник той мені батько вимі-
няв на базарі в П’ятороті за кілька пудів 
жита. Сім’я потерпала від недоїдання, 

зате в мене був підручник Дорошкевича. 
І я своїми руками його ж і знищив».

Сакралізація і постмодерн, або До 
чого тут Умберто Еко з Крупською
 Прізвище Василя Стуса в тій нашій 
розмові не називалося. Твори його тоді ще 
мало хто знав, а предметом досліджень 
вони стануть (зокрема й в Інституті літе-
ратури) лише після його загибелі (1985), 
у роки т. зв. «горбачовської перестройки» 
і здобуття Україною незалежності.
 Його, як я казав, дехто безпідставно 
зараховує до шістдесятників. Юрій Ан-
друхович, зокрема, в одній із публікацій 
назвав його ледве чи не останнім із них 
— поетів-месій. Після нього, мовляв, ко-
жен поет в Україні буде «просто поетом» 
(«Post-Поступ». — 1993, 2-8 березня). 
 Чи існує межа між «поетами-месія-
ми» і «просто поетами»? Тамара  Гундо-
рова у 1997 році майже повторила дум-
ку Юрія Андруховича, але вже на перше 
місце «просто поетів» поставила самого 
Юрія Андруховича. І водночас дорікнула 
Літературі (з великої літери!), котра в Ук-
раїні, мовляв, традиційно була насампе-
ред ідеологією, що саме вона «сакралізу-
вала Стуса-поета й оскаржила за «нерід-
не» коріння постмодерніста Андрухови-
ча» («Слово і час». — 1997, № 10, с. 54). 
 Не знаю, хто тут конкретно мався на 
увазі (з іменем Літератури з великої літе-
ри), але я таку думку можу повторити теж: 
Андрухович підлягає оскарженню не тому, 
що має «нерідне» коріння постмодерніста, 
а тому, що чимало його віршів і особливо 
роман «Перверзія» — це звичайні самороб-
ки, а не художня література. Сакралізація 
у зв’язку з цим йому навряд чи загрожує 
(за один зі своїх творів він одержав «най-
почеснішу» відзнаку: «золота булька»), а 
за сакралізацію Стуса-поета навряд чи тре-
ба комусь дорікати. 
 У всій літературі, а не тільки в українсь-
кій, справжні поети завжди були явища-
ми сакральними. Якщо комусь захочеть-
ся цю думку спростувати, то нехай спробує 
похитнути сакральний культ грецького Го-
мера, іспанського Сервантеса, англійсько-
го Шекспіра, польського Міцкевича чи на-
шого Шевченка. Спроби, звичайно, були, 
будуть вони, очевидно, й у майбутньому, 
проте в кожного з названих і неназваних 
митців є те, чого не схитнеш, хоч би які зу-
силля при цьому докладали.
 Тамара Гундорова мрійливо гадає, що 
сакралізація таких поетів, як Стус, іде від 
суто чоловічого начала української літе-
ратури і критики. «...Український літе-
ратор, — пише вона, — це суто чоловічий 
міф». Сказавши це, дослідниця, будучи 
симпатиком постмодернізму, навіть не по-
мітила, як вступила з тим же постмодер-
нізмом у дуже серйозний конфлікт. Пост-
модерністи якраз переконані, що в літера-
турі за всіх обставин концентрується і не 
чоловіче, і не жіноче начало; має значен-
ня для якості літератури тільки єдність 

їх; інакше кажучи, все в літературі зале-
жить від того, хто, як і з ким... займаєть-
ся любов’ю. 
 Один із найвідоміших постмодерністів 
Європи Умберто Еко устами свого героя 
сказав про це так (цитую в російському 
перекладі): «Маркс был мне симпати-
чен, поскольку я был уверен, что со своей 
Женни он занимался любовью весело. Это 
чувствуется по спокойному дыханию его 
прозы и по его чувству юмора... Если все 
время спать с Крупской, то в конце-кон-
цов напишешь книжонку вроде «Матери-
ализм и эмпириокритицизм» («Маятник 
Фуко. — К., 1995, с. 60). Думаю, що Ум-
берто Еко перебуває недалеко від істини, і 
незайвим було б, аби його думка стала ві-
домою й українським симпатикам пост-
модернізму... 

«Я є добро. А ти — труха і тлінь» 
 Чи в’яжеться така думка з творчістю 
Василя Стуса? В’яжеться, але в дуже не-
простий спосіб: поет-правдолюб постійно 
почувався в’язнем — чи перебував він на 
так званій волі, чи за ґратами, але відчут-
тя неволі його ніколи не покидало. І в ши-
рокому розумінні його жоною найчасті-
ше була ув’язнена країна. Щодо першого, 
тобто ув’язнення як універсуму, то пока-
зовим може бути мотив тридцять п’ятого 
вірша з його «Палімпсестів», де ліричний 
герой звертається до в’язничного нагляда-
ча з такими словами:

Я є добро. А ти — труха і тлінь. 
 А спільне в нас — що в’язні ми обоє,
 дверей оба боки. Ти там, я — тут.
 Нас порізнили мури, як статут.

 А щодо другого, тобто з приводу того, 
кого Василь Стус вважав своєю єдиною 
жінкою, є в поета безліч медитативних 
зізнань на зразок, скажімо, нині вже хрес-
томатійного: «Народе мій, до тебе я ще 
верну... і в смерті з рідним краєм порід-
нюсь», але на особливе місце тут може 
претендувати чи не тридцять сьомий вірш 
із «Палімпсестів»:

 Тільки тобою білий святиться світ...  
Тільки тобою, тільки тобою.

 Структура цього вірша — романсова; 
у світовій мистецькій практиці подібне 
майже не трапляється, оскільки класич-
ний романс за змістом може бути тільки 
любовною піснею. Василь Стус скористав-
ся ж цією художньою формою для того, 
щоб максимально інтимізувати почуття 
вітчизни, котре в романсі має змогу розви-
ватися єдиним і неповторно мелодійним 

рухом. Образна атрибутика вірша, до речі, 
дуже точно підказує, до якої саме вітчиз-
ни звернений той мелодійний рух:
 Спів калиновий піниться над водою, –
 Тільки тобою, тільки тобою!
 Прийнято вважати, що використан-
ня відомої художньої форми, але з іншою 
художньою метою є властивим саме пост-
модернізму. То хто ж тоді у цьому випад-
ку Василь Стус, який ось таке вчинив з ро-
мансом? Продовжує він, а чи завершує, як 
казав Андрухович, народницьку месійну 
традицію, чи, може, він уже постмодер-
ніст? Факти, як уперта річ, схиляють до 
останнього. Тим більше, що подібні пере-
осмислення відомих форм і навіть мотивів 
трапляються у нього дуже часто, якщо не 
на кожному кроці. Інколи ці переосмис-
лення неприховано проглядаються і в рит-
міці, і в стилістиці, і, найголовніше — в 
мотивах. Читаємо, наприклад, у вірші, 
датованому 5 лютого 1972 року:

 Бо ти княгинею пройшла  
 Крізь сон — і мертвого збудила  
 Зі сну, і щось прошепотіла...  
 Отож, неначе за тобою 
 Я вслід подався...  
 А ким ти став? Ніким не став ти... 

 Читаємо і мимоволі згадуємо до болю 
знайомі рядки:

 Учися, серденько, колись
 З нас будуть люде, — ти сказала.
 А я й послухав, і учивсь,
 І вивчився. А ти збрехала.
 Які з нас люде? (Тарас Шевченко. Доля).

 Василь Стус скористався цим відо-
мим мотивом з усіма його рисами чи озна-
ками, змінивши лише фінал на значно по-
хмуріший, ніж у Шевченка: у Кобзаря — 
по клик іти далі («Ходімо дальше, дальше 
слава, а слава — заповідь моя»), а в Стуса 
— цілковита безвихідь:

 ...Ніким не став ти.
 Навколо ґрати, двері, ґрати 
 і ночі тінь — така ж картата,
 як доля — марне веселить
 твій божевільно вільний спокій.

 Інший вірш Василя Стуса, датований 
рубежем 1960–70-х років, змушує згада-
ти одночасно двох поетів. Читаємо:

 Марко виграбався на світ,
 розрівняв землю,
 щоб ніхто не помітив утечі,
 зайшов до найближчого райкому партії,
 вбрався у службовий одяг...
 у гастрономі купив пляшку московської...

 Читаємо таке, а в пам’яті крутиться:
 Він бігав наввипередки з вітром,

ПОСТАТЬ■

Стус як
У широкому розумінні зоною поета-правдолюба усе 
життя була ув’язнена в Радянському Союзі Україна

Михайло НАЄНКО,
літературознавець, лауреат Шевченківської премії

Таких поетів не можна «пояснити» раз і назавжди. Вони періодично актуалізуються 
і змушують перечитувати їхню творчість знову й знову. Об’єктивність ситуації тут 
перебуває в безпосередньому зв’язку не тільки з ідеологічними, а насамперед  кос-
мічними залежностями. 
Життя космосу має, як знаємо, пульсуючий характер, виявляючи себе, зокрема, у 
відкритих 1967 року пульсарах. Так само продукує імпульси людське серце, забезпе-
чуючи життєдіяльність людського організму; імпульсують припливи і відпливи вод у 
морях-океанах, залежачи від фаз супутника Землi Місяця тощо. Літературний процес 
перебуває у такому ж дискурсі: затишшя в ньому раптом-бува змінюється спалахом 
активності, що виявляється у з’яві нових літературних імен та нових форм художньо-
го мислення. Звідси прихід фольклору на зміну міфологічній творчості, зародження 
(після безіменної народної) професійної з іменами літератури на зразок «Слова про 
Ігорів похід», поява ренесансного Івана Вишенського, а пізніше — бароково-класи-
цистичного Сковороди і травестійно-бурлескного Котляревського, потім — вершина 
романтизму в творчості Гоголя і Шевченка, переддень модернізму в інтелектуального 
Франка, власне модернізм у новоромантиків Лесі Українки й Ольги Кобилянської, мо-
дерн у вигляді екс- та імпресіонізму в Стефаника й Коцюбинського аж до... 
В останнє століття нові імпульси в модернізмі спричинили Тичина (кларнетизм) 
та Хвильовий (романтика вітаїзму), потім — різновид неоромантизму Яновського, 
Довженка й Гончара, необарокісти Микола Куліш та Остап Вишня, зміну яким (пе-
реборовши застійний соцреалізм) запропонувала аж фаланга шістдесятників: Іван 
Драч, Микола Вiнграновський, брати Тютюнники, Ліна Костенко, Дмитро Павличко й 
кілька постатей трохи меншого літературного калібру. 
Багато хто в ряд поетів-шістдесятників ставить і Василя Стуса, хоча аргументи при 
цьому висуваються аж надто хисткі. Я вже не раз пропонував серію контраргументів 
щодо такого трактування творчості Василя Стуса, але змушений повторити їх ще й 
нині тому, що інтерес до цього письменника сьогодні активізувався у зв’язку, зокре-
ма, з судовим процесом над книгою Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». 

Василь Стус — другий ліворуч.
Фото зі справи про антирадянщину Василя Стуса.

❙
❙
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 Він вилазив на грушу, і рвав у пазуху гнилиці,
 І купався коло млина, і лежав у піску,
 І стріляв горобців з рогаток,
 Він стрибав на одній нозі,
 Щоб вилити з вуха воду...

 Так, це «Балада про соняшник» Іва-
на Драча. У Василя Стуса та ж сама оповід-
на манера віршування, ті ж самі прозаїз-
ми як засіб, що веде до необхідності яко-
гось поетичного контрасту, і т. ін., але фі-
нал цитованого «Марка» Василя Стуса 
уже збудований не «за Драчем», а... «за 
Вінграновським». «Проклятий прелюд» 
Миколи Вінграновського, як відомо, піс-
ля медитацій про можливе «затемнення 
землі», виходить на прозаїчну констата-
цію того, що

 Комуністичні партії Землі...
 ...закінчили нараду
 Про дні і ночі людства на Землі.

 У цитованому «Маркові» Василя Сту-
са так само констатується наприкінці, що 
Марко поспішав вигребтися з землі і одяг-
тися в службовий одяг, бо
 Світ відзначав 100-літній ювілей
 Володимира Ілліча Леніна.
 Можна було б такі, не тільки суто тех-
нічні паралелі, знайти у віршах Васи-
ля Стуса, на зразок сто п’ятдесят дев’ятого 
у «Палімпсестах»:

 Зачервоніє горобина,
 птахи у вирій відлетять.
 І ладо, ластівка, дружина –
 відчує: див голосить, тать, — 

 який дуже нагадує неокласика Мак-

сима Рильського, та й не тільки його іден-
тичного за ритмом вірша «Вже червоніють 
помідори...».
 Можна було б, кажу, й це згадати, і на-
віть спробувати поміркувати: а може, це 
наслідування, звичайне навчання у стар-
ших? Нічого такого не вдасться довести, 
бо в усіх випадках Василь Стус запози-
чує у старших лише зовнішню подобу чи 
схожість, а внутрішньо дає цілком нову 
поетичну якість. І ця якість обов’язково 
витримана саме в дусі постмодернізму; це 
або поглиблення похмурості (як у парале-
лях із «Долею» Шевченка), або цілкови-
та іронія і скепсис (як у паралелях із тво-
рами Івана Драча й Миколи Вінграновсь-
кого). А іронія і скепсис — це, як відомо, 
обов’язкова атрибутика саме постмодер-
нізму. 

Постшістдесятник і постмодерніст
 Отже, Василь Стус — постмодерніст. 
Але як же тоді бути з однією рисою пост-
модернізму, яку вважають чи не найго-
ловнішою в ньому? У згадуваній публіка-
ції Тамари Гундорової читаємо: у плані 
загальнотеоретичному спільним для мо-
дернізму, авангардизму і навіть пост-
модернізму є насамперед «відсторонен-
ня традиції, точніше кажучи, їхня ат-
радиційність, оскільки всі ці напрямки 
формують, і то вперто, власну традицій-
ність». 
 У найзагальніших рисах — усе тут 
ніби правильно. Умберто  Еко і Де-
від Лодж теж акцентують, що в пору пос-
тмодернізму відбувається «злам» однієї 
культурної парадигми і виникнення на її 
уламках іншої. Але в кожній національ-
ній культурі, виявляється, присутність 
цих «уламків» (як традиції) далеко не од-
накова. В українській, як ми не раз ак-
центували, ранні модерністи (Іван Фран-
ко, Леся Українка, Ольга Кобилянська та 
ін.) залишались часом у народницькій 
традиції за формулою майже «п’ятдесят 
на п’ятдесят». У модерних неокласиків чи 
ще пізніших модерністів з «Нью-йорксь-
кої групи» це співвідношення було пору-
шеним не на користь традиції, але в нова-
торів-шістдесятників традиційність зно-
ву стала вагомішою і майже відродженою 
була формула «п’ятдесят на п’ятдесят». 
 Василь Стус — не шістдесятник, він 
постшістдесятник, і тому в нього намітив-
ся новий відхід від традиційності, але три-
матися за неї він продовжував. Тільки ви-
являлося це в несподіваних формах, на-
приклад, у способах інакшого змістово-
го наповнення жанру романсу, у формах 
згадуваного пародійного модусу поетич-
ної оповіді, як у «Маркові Безсмертному», 
котрий є одночасно «пародією» і на Іва-

на Драча, і на Миколу Вінграновського. 
 Цим, до речі, можна й пояснити «пря-
му» Стусову критику деяких шістдесят-
ників. Вона не дуже приємна, але я її зга-
даю: ідеться там про дуже жорстку кри-
тику першої п’ятірки шістдесятників, від 
яких заґратний Стус практично відмежу-
вався (Стус В. Твори. У 4-х т.— К., 1994, т. 
4, с. 495). Джерело того відмежування не 
в жорстокості характеру Василя Стуса, а 
в стрімкому відриві його від шістдесятни-
цького модерну і наближенні до постмо-
дерну. Постмодерну суто національного. 
 Філософія цієї епохи, суть якої в кризі 
та ерозії віри навіть у найбільші цінності 
попередніх епох, захопила Василя Стуса 
майже цілком. Захопила і водночас не да-
вала розпрощатися із суто національним у 
культурі. Еклектику як форму в мистец-
тві він ніби й приймає (згадуваний, напри-
клад, романс «Тільки тобою...»), але суто 
українського уявлення про суть мистец-

тва і творчості — не цурається. Біль-
ше того, навіть наповнює його влас-
ною філософією, котра викладена 
чи не в цих ось міркуваннях його: 
«В культі страждання — вся філо-
софія мистецтва і вся його велич з 
таємничими феноменами катарси-
су (коли перед смертю людей вбира-
ють у чистий одяг, то в цьому народ-
ному звичаї маємо типовий випадок 
катарсису).
 Відучуючи нас жити, мистецтво 
навчає смерті. Оскільки світ нам 
усе дужче болить, мистецтво на-
буває доброти Платона Каратаєва, 
воно заспокоює стражденних. Оце 
і вся його соціальна місія. Решта 
— то тільки способи заспокоєння» 

(там само, с. 347).
 У цих думках Василя Стуса перепле-
лося дуже багато уявлень про творчість; 
по-перше, традиційно українське, май-
же народницьке (коли йдеться про на-
родний звичай вбиратися в чистий одяг і 
т. ін.); по-друге, нетрадиційне, модерніст-
ське (модерністи, як відомо, спиралися на 
думку Ніцше, що: «Мистецтво не єсть для 
самої боротьби, а для пауз і спочинку пе-
ред і серед неї»); а по-третє, таки суто пост-
модерністське (коли автор говорить про 
потребу людини в мистецтві лише тоді, 
коли вона вже недужа і не може нічим ін-
шим серйозним займатися). Це останнє, 
до речі, підкріплене у Василя Стуса досить 
розлогими міркуваннями в різних тво-
рах спадщини про те, наприклад, що Го-
мер своєю творчістю компенсував утраче-
ний зір, що козаки бралися за кобзу лише 
тоді, коли не могли вже тримати шаблю, 
що, зрештою, й він сам займається твор-
чістю лише тому, що йому і всій Україні 
погано живеться. 
 А в цитованій вище статті про філосо-
фію мистецтва, датованій початком 70-х 
років, цю думку повторено майже дослів-
но, але іншими словами, справді по-філо-
софськи: «Духовне здоров’я, яке нам да-
рує творчість, є свідченням нашої недуги» 
(там само, 346). Типове постмодерністське 
судження, оскільки постмодерністи «три-
маються» на тій самій недузі, тільки нази-
вають вони її або «кризою», або «хаосом», 
або й просто «передкінцем світу»...
 Ці мої судження містять матеріал для 
дискусії чи й спростування. Але я вис-
ловлюю їх тому, що вони є не мріями, а су-
дженнями, опертими на конкретні літера-
турні факти. Мрії критиків, як я говорив 
на початку, — найбільш небезпечне в лі-
тературі явище. Зокрема й про те, чи був 
Василь  Стус останнім поетом-месією і чи 
є підстави його сакралізувати. Є підстави. 
Бо «епоха напівсонця-напівтьми», кажу-
чи його словами, для України ще не ми-
нула. Але як постмодерніст Василь Стус у 
зв’язку з цим писав (на відміну від своїх по-
передників-шістдесятників) не для всіх, а 
для кожного. Та ще й у яких умовах!? 
 Щоб мати хоч якесь уявлення про них, 
наведемо кілька записів поета «З таборо-
вого зошита»; можливо, вони додадуть ще 
один штрих до джерел українського пост-
модернізму: «Страшна іркутська тюрма 
— мене вкинули в камеру з бічами–алі-
ментщиками («бич» російською мовою 
читається так: «бывший интеллигент-
ный человек». — Авт.): вошиві, брудні, 
отупілі, вони розносили дух периферій-
ної задушливої волі, від чого хотілося 
вити вовком... П’яні наглядачі Іркутська 
— ніби вихоплені з когорти жандармів-са-

модурів часів Миколи I чи Олександра II. 
Один з них мало не побив мене за те, що 
я сказав уголос про його брутальне пово-
дження... Але що я мав робити? За кордон 
українців не пускають, та й не дуже корті-
ло — за той кордон: бо хто ж тут, на Вели-
кій Україні, стане горлом обурення і про-
тесту? Це вже доля, а долі не обирають... 
Одне слово, Москва дала тутешній владі 
всі повноваження, і хто зберігає ілюзію, 
що якийсь же закон має регулювати наші 
стосунки з адміністрацією, — дуже поми-
ляється. Закон повного беззаконня — ось 
єдиний регулятор наших т. зв. взаємин» 
(там само, с. 486, 493 та ін.).

Проводжали в останню путь Поета-
козака
 Помер Василь Стус у карцері спецта-
бору в Пермській області 3 вересня 1985 
року. Перепоховання відбулося 19 листо-
пада 1989 року. Надворі ще була режимна 
радянська влада, але з певним припуском: 
третій рік тривала згадана «перестройка». 
Її вигляд чимось нагадував той листопа-
довий день: земля трохи примерзла, з-під 
снігу прозирали кущики холодної трави, 
а з-за сивих хмар виглядала лиш третина 
чистого неба. 
 Йдучи узбіччям дороги, що вела на Бай-
кове кладовище, я весь час спотикався об 
замерзлі грудки, з яких визирало коріння 
диких дерев. Власне, спотикалася вся ба-
гатотисячна процесія, що проводжала в ос-
танню путь свого Поета-козака. Бракувало 
на похороні лише козацького коня, і тому 
в пам’яті чомусь снувався рядок із вірша 
Василя Симоненка: «Козацька кров пуль-
сує і гуде». За його мотивом згодом у мене 
склався ось такий сонет-фантазія:

Козацька кров пульсує і гуде...
В траву вросли відрубані копита.
А кінь ступає в путах і пряде
Блаватну думу, кровію политу.
Його вели, Тебе несли... До ніг
Невільних падали клейноди,
В душі Славути десь там, як вогні,
Пливли мечі, гризучи води.
Ступає кінь... Третина неба
В його очах, а решта — тьма німа.
Ступає кінь. Злотих копит нема –
Вросли в траву. Третина неба... 
Третина неба... Час то йде!?
Козацька кров пульсує і гуде.

 Чи пішла українська поезія після Сту-
са шляхом Стуса? На жаль — не густо... 
Він не породив навіть епігонів, як поро-
дили їх Котляревський, Шевченко, Хви-
льовий чи Василь Земляк. Дещо Стусівсь-
ке проглядається хіба що в Ігоря Калинця 
(але він майже ровесник Стуса, молодший 
за нього на півтора року), у прозі на цей 
шлях (суто національного постмодерніз-
му) виходив Василь Кожелянко, у драма-
тургії — Ярослав Стельмах і наймолодша 
серед них Неда Неждана, можна ще доба-
чити щось подібне у поета-прозаїка Васи-
ля Слапчука та й... 
 А інший постмодерн останніх двох-
трьох десятиліть — це імітація не кращих 
зразків постмодерну загальноєвропейсь-
кого. Не породив він чогось дуже серйоз-
ного там (крім магії раннього його етапу з 
іменами колумбійця Габрієля Маркеса чи 
австрійця Петера Гандке), не породжує й 
тут. Тому і європейсько-американська (та 
й наша) критика дуже переконливо дово-
дять, що постмодерн як явище в літтвор-
чості потроху сушить весла, а йому на змі-
ну приходить напрям з іменем нового істо-
рицизму чи метамодернізму. Але це тема 
можливої подальшої розмови, в якій, зви-
чайно, без імені Василя Стуса навряд чи 
хтось обійдеться. Бо він був пульсаром, 
що ніс у собі і відлуння своїх попередни-
ків, і щось суто своє, а також те, що набу-
де розвитку після нього. 
 Така діалектика: дистильованих же 
напрямів у творчості не буває. Пригадує-
те слова Миколи Костомарова про поезію 
Шевченка? Вона, за його висловом, «за-
конна, чарівна дочка старої української 
поезії, сформованої в ХVI—XVII століт-
тях, як і ця остання була такою ж дочкою 
давньої південноруської поезії, тієї дале-
кої від нас поезії, про яку напевне може-
мо судити за твором співця Ігоря» (Кос-
томаров М. Слов’янська міфологія. — К., 
1994, с. 304). Василя Стуса така діалекти-
ка стосується найбезпосередніше. Він ви-
ростав із шістдесятників, але й став пост-
шістдесятницьким пульсаром національ-
ного постмодернізму. ■

Книга, розповсюдження якої заборонив суд 
першої інстанції у жовтні 2020-го за позовом 
Віктора Медведчука, призначеного 
адвокатом у справі Василя Стуса 40 років тому.

❙
❙
❙
❙

пульс
Збірка віршів Василя Стуса.❙

Правдолюб, Поет, Громадянин.❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Галина РОДІНА

Сайт дитячої книги «Барабука» пояс-
нює винесене в заголовок дивне сло-
во так: вімельбухи (з нім. wimmeln 
— «роїтися», і buch — «книжка»), 
себто книжки, в яких малюнки ро-
яться, мов бджоли; так звані книж-
ки-розглядайки. Світовий бум на 
вімельбухи вже років три, як доко-
тився до нас. І то добрий тренд — 
вабливий, вигадливий, зазвичай ве-
селий та ще й вельми повчальний.

 Харківське видавництво «Ра-
нок» — один з адептів цього жанру, 
тут щороку виходить понад десяток 
якісних вімельбухів. Приміром, се-
ред лідерів першого півріччя — пере-
клад книжки голландця Тома Шам-
па «Отто великий, Отто маленький». 
Насамперед вімельбухи пропонують 
малечі знайти посеред мальованого 
огрому фігурок якогось конкретно-
го персонажа або порахувати одно-
типних «героїв», прихованих худож-
ником. Звісно, «Отто» теж пропонує 
запитання «скільки?», але більшість 
випробувань складніша. Коли нама-
гаєшся відповісти «Хто запізнився 
на човен?» або «Хто впав у воду?» — 
виявляється, є з кого вибирати; тож, 
треба вмикати ерудицію та спосте-
режливість. А що вже казати про пи-
тання вищого порядку — «чому?» 
— тут уже без залучення початкової 
логіки не обійтися.
 Оскільки будь-який вімельбух є 
«розслідуванням», не дивно, що не-
зрідка з’являються розглядайки-де-
тективи. Переважно — то імпортний 
товар. Тому витвір вітчизняного ві-
мель-детективіста не оминути: Мак-
сим Долинний, «Фуагре та Жозефіна» 
(Х.: Віват). Малому читачеві запропо-
новано шукати за речовими доказа-
ми, що «загубилися» серед інтер’єрів 
та ландшафтів. Не буде просто.
 Українські автори поки що у мен-
шості на вімельбух-майданчику. Тим 
помітніші їхні успіхи. Ось, до при-
кладу, три книжки, придумані Ка-

териною Дем’янчук: «Легенди Киє-
ва», «Легенди Львова» та «Легенди 
замків України» (К.: BookChef). Ма-
ючи зовнішні параметри «розгля-
дайки» (міцні картонні сторінки, 
барвисті багатофігурні картини-па-
норами, традиційні завдання щось/
когось познаходити/порахувати), ці 
книжки цілком можуть правити за 
путівники для найменших. Тут на-
віть є краєзнавчі «тексти», нехай і 
на 3 — 5 коротких речень.

 Функціонал цих ошатних видань 
позначено на обкладинці: «Шукай–
мандруй–фотографуй». Й оте остан-
нє — найцікавіша знахідка: малому 
мандрівникові запропоновано влас-
норуч зазнімкувати намальовані 
об’єкти на свій смартфон, а тоді роз-
друкувати (за допомоги, звісно, бать-
ків) та вклеїти на останньому розгорті 
поруч із живописними «оригінала-
ми». Таке спілкування з книжкою 
запам’ятається надовго. ■

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ

Минулого тижня в Києві презентували 
фільм-балет Олесі Шляхтич «Лісова», 
створений за мотивами драми-феєрії 
Лесі Українки «Лісова пісня». Режисер 
вистави — Володимир Тихий, лавре-
ат Національної премії імені Шевченка; 
продюсер фільму — Ірина Батько-Ступ-
ка. Проєкт створено за підтримки Ук-
раїнського культурного фонду.

 Леся Українка, представниця доби 
Модерну, у творах відобразила неоро-
мантичний світогляд. Одним із голо-
вних тодішніх естетичних ідеалів була 
музика — особлива мова, яка гармоні-
зує відносини між людиною і Всесвітом і 
не потребує логічного пояснення. У пос-
тановці Олесі Шляхтич новим ключем 
для прочитання неоромантичного ідеа-
лу «Лісової пісні» є не музика (сопілка 
Лукаша), а танець, пристрасний і енер-
гетичний. Така трансформація зако-
номірна: 2020-ті роки — час «агресив-
ної візуальности», яка насувається з 
екранів смартфонів, комп’ютерів і біл-
бордів. Цій агресії візуальности може 
протистояти хіба щось не менш потуж-
не за формою вираження. 
 Фільм-балет вражає грою тіл, енер-
гетикою танцюристів, яких представ-
лено у трьох локаціях і, відповідно, сам 
фільм відображає три виміри фізично-

го й метафізичного буття: репетиція з 
хореографії, гра в «чорному квадраті» 
сцени Оперного театру та перевтілення 
в містичному світі «волинського пралі-
су» Лесі Українки. 
 Танець — це динаміка, відвертість, 
вихід за межі умовности, любов і єд-
нання в екстатичному моменті кохан-
ня (майже за В. Винниченком), але та-
кож і чинник ініціації, яка неможлива 
без усвідомлення людиною можливос-
тей власного тіла. О. Шляхтич створила 
фільм про мистецтво хореографії, який 
можна вважати гімном тілу. Перший рі-
вень фільму — «налаштування тіла на 
гру», перетворення тіла танцюристів на 
інструмент, подібно до Лукашевої со-
пілки. О. Шляхтич прагне, щоб актори 
злилися зі своїми героями, відчули архе-
типну глибину Русалки й Перелесника, 
Водяника й Того, що греблі рве. Другий 
рівень — мистецька вистава, яка вражає 
потужною пластикою. Третій рівень — 
вимір любові у відкритому світі стихій 
землі, повітря, вогню й води. Саме тут 

відбувається злиття людини з людиною, 
людини й природи; тут любов не має об-
межень, а чорне тільки вияскравлює те 
світло, яке приховано в людині. 
 Фільм-балет «Лісова» має два сюже-
ти: внутрішній і зовнішній. Внутріш-
ній сюжет, на перший погляд, видається 
«безсюжетним»: це фрагменти перевті-
лення, епізоди пекельної кухні, на якій 
тіло розкривається й стає частиною ве-
ликої історії, яку створила Леся Україн-
ка. Зовнішній сюжет — спроба через 
танок передати драматургію найвираз-
ніших епізодів у феєрії: лісові сили праг-
нуть затягнути до себе Лукаша, Мавка 
оберігає свого коханого, змагається з лі-
совими «демонами». 
 Основна ідея фільму-балету — від-
творити стихію любові, неподільної, ша-
леної; любові до живого і мертвого, сво-
го й чужого. Ба більше: світ, який живе 
в енергіях любові, не може бути мертвим 
апріорі. А це вже — ключовий мотив Ле-
синої драми: «Я в серці маю те, що не 
вмирає». 

 Фільм-балет — особливий синкре-
тичний жанр, який нечасто побачиш на 
екранах. Мистецький продукт, який за 
допомогою УКФ вдалося реалізувати в 
непростий час (операторська робота від-
бувалася в умовах карантинних обме-
жень), засвідчує, що ювілейний для Лесі 
Українки 2021-й рік може подарувати 
кілька вкрай сучасних, суголосних мо-
дерному мисленню письменниці куль-
турних продуктів. «Лісова» — стрічка, 
яку варто представити на європейських 
кінофестивалях, де вона має можливість 
бути гідно поцінованою. ■

ЧИТАЦЬКІ ФАНТАЗІЇ

Смак до читання:
проєкт реставрації

Інф. «УМ»

Чи можливо повернути до рук молоді книжку? Ко-
манда, що назвалася «Читай & Фантазуй», відпові-
дає ствердно. Відкрили ФБ-сторінку та однойменний 
сайт із популяризації читання книжок серед молоді 
— та «змусили» їх активно функціонувати. 

 Тут уже містяться десятки експрес-оповідок про 
письменників, сучасних і хрестоматійних, про ви-
давців та славетних читачів під яскравими заставка-
ми-обкладинками. У відеороликах успішні україн-
ці діляться своїми читацькими секретами супроти 
облудної формули «немає часу». На черзі — відео-
сповіді популярних у молодіжному середовищі літе-
ратів. Регулярно публікуються короткі рекоменда-
ційні списки: поезія, проза, нонфікшн. Анонсовано 
літературний батл, під час якого від хіп-хоп виконав-
ців пролунають у незвичній інтерпретації вірші ук-
раїнських поетів — як класиків, так і сучасників.
 З майданчику «Читай & Фантазуй» регулярно 
стартують несподівані акції, що сягають далеко за 
межі інтернет-простору. На яскраві «читай-фан-
тазійні» сліди щодалі частіше наштовхуємося на 
київських вулицях, у парках, або й у підземці. Ось 
бачимо брендований тролейбус, помальований фі-
гурами людей із книжками, які створюють ілюзію, 
наче пасажири захоплено читають. На головному 
«студентському перехресті» — у парку імені Шев-
ченка — з’явилася ваблива інсталяція з триметро-
вих книг. Стильні «читацькі» футболки й аксесуари 
помічаємо на студентах. А віртуальним простором 
Telegram’у помітно ширяться дотепні літературні 
цитати-наліпки.
 Автори проєкту сподіваються в такі різні спосо-
би привернути увагу молоді до повноцінного читан-
ня — обіцяють насолоду від самого процесу.
 Проєкт «Читай & Фантазуй» профінансував Ук-
раїнський культурний фонд — на замовлення Всеук-
раїнського рейтингу «Книжка року». ■

■

ІНСЦЕНІЗАЦІЯ

Мистецьке свавілля тіла
У Києві представили фільм-балет «Лісова»

■

ДИТЯЧЕ СВЯТО

Вімельбухи атакують:
від детектива до путівника

■
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Дихайте — і не 
хвилюйтеся 
Навчившись правильно 
«перерозподіляти» повітря 
в легенях, ви поліпшите собі 
настрій, самопочуття 
і зміцните здоров’я

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Якщо людина не застуджена і не страждає на 
алергію, то не звертає уваги на те, як дихає: гли-
боко або поверхово, тільки носом або іноді вди-
хає повітря ротом. Однак, як наголошують лі-
карі, можна стати здоровішими і позбутися ба-
гатьох проблем, якщо навчитися дихати пра-
вильно!
 Легені складаються з п’яти частин, але зазви-
чай при поверхневому диханні працюють тіль-
ки дві верхні. І саме вони «заохочують» так звані 
стресові рецептори. Таким чином збільшується 
частота серцевих скорочень, підвищується тиск, 
загалом організм веде себе так, ніби його струс-
нули сильні емоції — гнів, страх. Колись, у ході 
еволюції, страх відігравав велику роль — він за-
пускав інстинкт самозбереження. При будь-якій 
небезпеці людина інстинктивно заковтує ротом 
невеликі порції повітря, аби бути готовою у разі 
потреби швидко втекти з місця небезпеки. 
 Однак у сучасному світі набагато небезпечні-
ший хронічний стрес. Щоб заспокоїти організм, 
треба навчитися глибоко дихати носом, залуча-
ючи «до справи» діафрагму. Цей спосіб дихання 
лікарі вважають оптимальним, але до нього тре-
ба звикнути. Дискомфорт при диханні животом 
відчувається лише в перші дні, кажуть фахівці. 
Зате результат того вартий: загальне оздоровлен-
ня організму. Під час діафрагмального дихання 
всі частки легень наповнюються повітрям, відбу-
вається масаж серця й інших органів, не так ак-
тивно виробляються гормони стресу, знижується 
тиск, нормалізується пульс, стимулюється імуні-
тет. Людина стає спокійнішою і здоровішою.
 — Нижнє дихання — це дихання животом. 
На вдиху через ніс максимально надувається 
живіт, а груди і плечі залишаються нерухомими 
і не піднімаються, — зазначає Наталія Радченко, 
лікар сімейної медицини. — Спробуйте зробити 
кілька глибоких вдихів-видихів, використову-
ючи нижнє дихання. Для зручності покладіть 
одну руку на живіт, іншу — на груди. Рука, що 
лежить на животі, буде при вдиху підніматися, а 
інша рука залишатиметься нерухомою. Прислу-
хайтеся до своїх відчуттів. Швидше за все, ви від-
чуєте прилив тепла до рук і ніг. Це свідчить про 
перерозподіл енергії зверху вниз. 
 Лікарка каже: діафрагма є своєрідною ме-
жею, що розділяє енергетичні та інформаційні 
центри в організмі. Все, що розташоване нижче 
діафрагми, — відповідає за енергетичне піджив-
лення організму, усі центри вище діафрагми — 
за інформаційне підкріплення. 
 При диханні животом стимулюється відтік 
надлишку енергії з інформаційної половини, 
який перерозподіляється вже в нижній частині 
і служить енергетичним підживленням. Отже, 
якщо у вас болить голова або ви відчуваєте розу-
мове виснаження, перемикайтеся на нижнє ди-
хання. Досить зробити 5-7 глибоких вдихів-ви-
дихів — і до вас повернуться легкість та спокій, 
стверджує лікар. ■

■

Мирослава КРУК

 Хоч погода ще дозволяє 
відчути всю красу бабино-
го літа, однак ми на порозі 
осінньо-зимового періоду 
застуд. Найчастіше запи-
тання, яке постає перед лю-
диною в період пандемії: як 
відрізнити звичайний се-
зонний грип від коронавіру-
су. Адже обидва схожі і мо-
жуть провокувати пневмо-
нію. І самостійно, без ре-
зультатів тесту, визначити 
це фактично неможливо.
 Однак відмінності є, і лі-
карі звертають на них ува-
гу. По-перше, людина, яка 
має грип, найбільш потер-
пає від хвороби впродовж 
першого тижня захворю-
вання. У випадку коро-
навірусу людина почуваєть-
ся гірше на другому-треть-
ому тижні зараження, але 
цей період може тривати й 
довше. 
 Друга виразна відмін-
ність: втрата нюху. Це за-
звичай виникає при зара-
женні коронавірусом, од-
нак не кожен хворий має 
цей симптом.
 Американський лікар-
інфекціоніст Даніель Соло-
мон звертає увагу, що лю-
дина може заразитися од-

ночасно двома вірусами, і 
тоді перебіг грипу наклада-
тиметься на симптоми ко-
ронавірусу. А дослідники 
університету Південної Ка-
роліни зауважують, що на-
віть перші симптоми дають 
змогу визначити, має люди-
на грип, застуду чи COVID-
19. І це дуже важливо для 
того, аби обрати своєчас-
не лікування. Медики про-
аналізували тисячі історій 
пацієнтів і визначили най-
більш характерні симпто-
ми, що дають змогу порів-
няти і відрізнити алер-
гію, застуду, грип та коро-
навірус. 
 Тож зверніть увагу:
 • якщо спершу підні-
мається температура (яку 
часто важко збити медпре-
паратами з кількох спроб) 
— це COVID-19;
 • якщо спочатку вини-
кає кашель — це грип;
 • спершу заболіло горло 
— ознака застуди;
 • все почалося з нежиті 
й сльозоточивості — прояв 
алергії.
 Звісно, не кожна люди-
на зауважує ці симптоми в 
такій послідовності — бага-
то залежить від особливос-
тей організму та імуніте-
ту. Однак переважно «схе-

ма» недуг така, а послі-
довність появи симптомів 
допоможе лікарю визначи-
ти, на що саме захворів па-
цієнт. І, відповідно, назна-
чити ефективний курс ліку-
вання. 
 Що робити, якщо ви за-
уважили в себе такі симп-
томи коронавірусу, як ли-
хоманка, утруднене дихан-
ня, задишка, кашель? На-
самперед зателефонувати 
лікарю, з яким у вас укла-
дено декларацію. За необ-
хідності лікар скерує до вас 
мобільну бригаду, аби зро-
бити тест на COVID-19. Про 
це повідомляють у Націо-
нальній службі здоров’я. 
Відтак ви не маєте само-
стійно іти до лабораторії 
чи поліклініки, адже та-
ким чином можете наража-
ти інших на небезпеку. За 
викликом лікаря до вас до-
дому має приїхати мобіль-
на бригада для тестування 
на коронавірус. Лаборант 
бере у вас зразки для тесту-
вання і доставляє їх у лабо-
раторію. 

 Якщо у вас немає декла-
рації з лікарем або вам від-
мовили у виїзді мобільної 
бригади (попри наявність 
симптомів), ви маєте зате-
лефонувати на регіональну 
телефонну «гарячу лінію» з 
питань COVID-19. У такому 
разі бригаду має виклика-
ти диспетчер обласної «га-
рячої лінії». Номер телефо-
ну можна знайти на сайті 
НСЗУ, на сторінці covid19.
gov.ua
 Результати тестуван-
ня повідомлять вашому лі-
карю, а він надасть реко-
мендації щодо самоізоля-
ції та лікування в домаш-
ніх умовах (якщо перебіг 
хвороби легкий). Або поре-
комендує звернутися до лі-
карні й продовжити ліку-
вання у стаціонарі, якщо 
перебіг недуги складний. 
Особи, які контактували з 
вами, також мають пройти 
тест на COVID-19.
 У разі, якщо маєте кри-
тичний стан (висока темпе-
ратура, утруднене дихання) 
— телефонуйте 103. ■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Рівень гемоглобіну в 
крові — важливий індика-
тор здоров’я. Якщо він у нор-
мі, кажуть лікарі, то імуні-
тет має ресурси чинити опір 
збудникам хвороб. У разі ж, 
коли його показники ниж-
чі від необхідного, організм 
стає вразливішим до вірусів 
та сезонних недуг.
 Якщо виникає необхід-
ність підняти рівень гемо-
глобіну, лікарі радять звер-
нути увагу на щоденний ра-
ціон. На вашому столі має 
бути вдосталь продуктів, 
які містять залізо. Напри-
клад, теляча або свиняча 
печінка, язик, нирки. Ба-
гато заліза також у бобо-
вих (квасоля, горох). Спо-
живайте гречану, вівсяну, 
пшеничну каші.
 Розвиткові анемії за-
побігає також фолієва кис-
лота (вітамін В9). Хоча б раз 
на день готуйте салати із пе-
кінської капусти, селери, 
шпинату, петрушки і цибулі 
— в зелені багато цього важ-
ливого мікроелементу.

 Джерело необхідних ор-
ганізму вітамінів та міне-
ралів — сирі овочі й фрукти. 
Не забувайте, що високі тем-
ператури під час приготуван-
ня страв значно зменшують 
«вітамінний склад» садови-
ни та городини. Підвищити 
рівень гемоглобіну допомо-
жуть яблука, груші, інжир, 
ківі, а також капуста, буряк 

і морква.
 М’ясні продукти до-
цільно вживати з фрукта-
ми, вважають дієтологи. 
Залізо краще засвоюється 
з вітаміном С. Його багато 
у цитрусових. Збризкуйте 
м’ясні продукти лимонним 
соком. Особливо багаті на 
залізо м’ясо кроля, індика, 
телятини та баранини. На-

магайтеся готувати м’ясо 
на пару — так воно краще 
зберігає корисні речовини, 
зокрема залізо.
 Підняти рівень гемог-
лобіну допоможе настоян-
ка із липового цвіту й меду. 
Чотири столові ложки под-
рібненого цвіту необхід-
но залити літром окропу, а 
коли суміш трішки охоло-
не — додати чотири столові 
ложки меду. Отриманий на-
пій треба настоювати в су-
хому темному місці протя-
гом трьох днів. Настоянку 
пити щодня по склянці, ба-
жано натщесерце.
 Тим, хто дуже полюбляє 
чорну каву і чай, варто зна-
ти, що ці напої мають здат-
ність вимивати залізо з ор-
ганізму. Тож, якщо виник-
ла проблема з гемоглобі-
ном, каву краще замінити 
на какао (також смачний і 
корисний напій), а замість 
чаю — пити відвар із суше-
них ягід шипшини, які ба-
гаті на вітамін С. У зимовий 
період напій із шипшини — 
добра підтримка для ослаб-
леного імунітету.■   

Сильні емоції, стрес ускладнюють дихання. 
Навчіться правильно розподіляти повітря 
в легенях.
Фото з сайта blog.pokupon.ua.

❙
❙
❙
❙

При будь-яких симптомах вірусної недуги чи застуди 
порадьтеся з лікарем,  не займайтеся самолікуванням.
Фото з сайта www.zik.ua.

❙
❙
❙

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Лихоманка, кашель, 
нежить?
Як відрізнити симптоми коронавірусу 
від сезонного грипу  застуди чи як діяти 
у разі, коли все вказує на COVID-19

■

АКТУАЛЬНО

«Зброя» проти недуги — на тарілці
Зміцнити імунітет і підняти рівень гемоглобіну допоможуть сезонні овочі, 
фрукти і липовий чай

■

Щоденний раціон має вагоме значення для зміцнення 
опірних сил організму.
Фото з сайта cookery.com.ua.

❙
❙
❙



Григорій ХАТА

 Після сенсаційної перемоги над 
«Реалом» у Лізі чемпіонів додому 
футболісти «Шахтаря» повернулися 
справжніми героями. Щоправда, часу, 
аби повною мірою насолодитися всією 
палітрою смаку та аромату неочікува-
ного здобутку, у команди Луїша Каш-
тру не було. Загалом, відпочивати на 
переможних лаврах після локальних 
успіхів у футболі не прийнято, адже 
після одного виклику з’являється ін-
ший, також не менш серйозний.
 Звісно, полтавська «Ворскла» 
виглядає й звучить не так потужно, як 
мадридський «Реал», утім після стар-
ту поточного чемпіонату країни коман-
да Юрія Максимова впевнено закрі-
пилася в групі лідерів. У минулі роки 
полтавчани не раз дозволяли донець-
кому гранду познущатися над собою, 
однак цього разу «Шахтарю» опонува-
ла зовсім інша «Ворскла». І дарма, що 
через оголошений у Полтаві червоний 
рівень епідемічної небезпеки від по-
чатку домашній для підопічних Мак-
симова поєдинок перетворився на гос-
тьовий матч у Києві.
 Цікаво, що спочатку поєдинок 
«Ворскла» — «Шахтар» дирекція 
УПЛ перенесла з Полтави до Олек-
сандрії. Однак через складнощі з 
розміщенням своєї делегації в цьому 
невеличкому місті (готель на той час 
уже був заброньований іншою фут-
больною командою) «гірники» відмо-
вилися від цієї пропозиції, після чого 
функціонери прем’єр-ліги постанови-
ли змінити в парі приймаючу сторо-
ну. Водночас зіграти з «Ворсклою» 
на своїй віднедавна домашній арені 
«помаранчево-чорні» не змогли. Ос-
кільки в той день на НСК «Олімпій-
ський» київське «Динамо» прийма-
ло «Олександрію», то протистояння 
«гірників» i «ворсклян» відбулося на 
НТК ім. Баннікова.

 Хай там як, а навіть граючи про-
ти чинного чемпіона в гостях, «вор-
скляни» досягли високого для себе 
результату. «Нічия з «гірниками» для 
нас — як перемога», — сказав після 
поєдинку головний тренер «Ворскли». 
На гру проти команди Юрія Максимо-
ва у складі «Шахтаря» вийшли всі ті, 
хто нещодавно посоромив іменитий 
«Реал», однак відсвяткувати другу за 
тиждень перемогу підопічним Каштру 
не вдалося.
 «Ті, хто грають, виснаженi, тому 
що матчі йдуть кожні три дні, а ті, хто 
був інфікований коронавірусом, не ма-
ють необхідних фізичних кондицій, ос-
кільки лише кілька днів тому поверну-
лися до тренувань. Тож, з одного боку, 
в нас є дуже втомлені гравці, а з іншо-
го — не підготовлені. Зараз у команди 
найважчі часи», — Луїш Каштру пояс-
нив чергову втрату очок його підопіч-
ними в чемпіонаті.
 Осічкою «гірників» одразу ско-
ристався його головний конкурент 
у чемпіонській гонці. Нехай і з міні-
мальним рахунком, але «Динамо» 
виграло свій матч проти «Олександ-
рії» і відірвалося від донецького клу-
бу в турнірній таблиці на чотири бали, 
ставши при цьому ще й одноосібним 
лідером чемпіонату. Забивши зусил-
лями захисника Дениса Попова блис-
кавично швидкий м’яч, динамівці, як-
то кажуть, «на мінімалках» довело 

гру до переможного кінця. Щоправда, 
через свою легковажність догравати 
поєдинок «біло-сині» змушені були в 
меншості — рятуючи ситуацію після 
власної обрізки, динамівський «плей-
мейкер» Микола Шапаренко наразив-
ся на пряму червону картку.
 Звісно, ситуація для «Динамо» 
неприємна, але не так, щоб критична, 
зважаючи на достатній кадровий ре-
зерв у лінії півзахисту. Примітно, що 
проти «Олександрії» в «основі» дина-
мівців вийшов Денис Гармаш, в якому, 
схоже, Луческу спробує розкрити не 
до кінця використаний іншими очіль-
никами «біло-синіх» потенціал.

 «Працюючи під орудою Мірчi Лу-
ческу, ми дізнаємося чимало нової ін-
формації. Наставник розповідає й по-
казує нам, як краще й легше діяти, аби 
зберігати свої сили. Акцент робиться 
на тактичних елементах, аби ми біль-
ше думали на полі — грали не за ра-
хунок «фізики», а головою», — пояс-
нює динамівець Попов.
 А от співпраця футболістів «Льво-
ва» з грузином Георгієм Цецадзе 
добігла кінця. Після того як «горо-
дяни» зазнали п’ятої поразки в шес-
ти матчах ЧУ, грузинський спеціаліст 
написав заяву про відставку. Останнім 
поєдинком Цецадзе на чолі львівсь-
кого клубу був програний поєдинок 
«Дніпру-1» (1:3), у якому, нагадає-

мо, нещодавно також відбулася тре-
нерська рокіровка. Під орудою Ігоря 
Йовічевича «дніпряни» вже здобули 
дві перемоги поспіль, надихнувши по-
чесного президента клубу Юрія Бере-
зу на думки про гімн Ліги чемпіонів у 
Дніпрі.
 Тим часом першу домашню пере-
могу в поточному чемпіонаті відсвят-
кувала «Зоря», котра після фіаско в 
Англії в Запоріжжі розгромила новач-
ка еліти — «Рух». Водночас двоє ін-
ших дебютантів прем’єр-ліги в мину-
лому турі — «Інгулець» та «Минай» 
— розписали «мирові». При цьому 
представники Кіровоградщини, зіграв-
ши внічию з «Маріуполем»,  уп’яте в 
сезоні поділи очки з суперником. ■
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Ліга Європи
 Єдиний представник України у Лізі Єв-
ропи — луганська «Зоря» — стартував у 
груповому турнірі з поразки від «Лестера». 
Підопічні Скрипника непогано виглядали на 
тлі представника Англії, але все ж пропус-
тили тричі через помилки в обороні.
 В іншому матчі квартету G «АЕК» Єв-
гена Шахова та Дмитра Чигринського та-
кож розгромно поступився «Бразі». Саме 
проти португальців «Зоря» зіграє наступ-
ний поєдинок уже цього четверга.
 Груповий етап. 1-й тур. Група А. 
«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Рома» 
(Італія) — 2:2 (Нсаме, 14 (пен.) — Б. Пе-
рес, 69; Кумбулла, 74), «ЦСКА Софія» 
(Болгарія) — «ЧФР Клуж» (Румунія) — 
0:2 (М. Рондон, 53; Дяк, 74 (пен.)).
 Група В. «Рапід Відень» (Австрія) 
— «Арсенал» (Англія) — 1:2 (Фунтас, 
51 — Д. Луїз, 70; Обамейянг, 74), «Дан-
долк» (Ірландія)  — «Мольде» (Норве-
гія) — 1:2 (Ш. Мюрррей, 35 — Е. Хуссейн, 
62; Омойжуанфо, 72 (пен.)).
 Група С. «Байєр» (Німеччина) — 
«Ніцца» (Франція) — 6:2 (Амірі, 11; 
Аларіо, 16; М. Дуабі, 61; Белларабі, 79, 
83; Віртц, 87 — Гуірі, 31; Клод Моріс, 90), 
«Хапоель» (Б-Ш, Ізраїль) — «Славія» (П, 
Чехія) — 3:1 (Агудело, 45; Аколатсе, 86, 88 
— Провод, 75).
 Група D. «Cтандард» (Бельгія) — 
«Рейнджерс» (Шотландія) — 0:2 (Тавер-
ньєр, 19 (пен.); Руфе, 90+3), «Лех» (Поль-
ща) — «Бенфіка» (Португалія) — 2:4 (Ісхак, 
15, 49 — Піцці, 8 (пен.); Д. Нуньєс, 42, 60, 
90+3; В. Кравець («Л») — із 74 хв.).
 Група Е. «ПСВ Ейндховен» (Нідер-
ланди) — «Гранада» (Іспанія) — 1:2 
(Гьотце, 45 — Х. Моліна, 57; Мачіс, 67), 
«ПАОК» (Греція) — «Омонія» (Кіпр) — 
1:1 (Мург, 56 — Ботяк, 16).
 Група F. «Наполі» (Італія) — «АЗ» 
(Нідерланди) — 0:1 (Де Віт, 57), «Ріє-
ка» (Хорватія) — «Реал Сосьєдад» (Іс-
панія) — 0:1 (Хон Баутіста, 90+3).
 Група G. «Брага» (Португалія) — 
«АЕК» (Греція) — 3:0 (Галено, 44; Ф. Па-
улінью, 78; Орта, 88; Чигринський — до 

61 хв., Шахов — 90 хв. (обидва — «А»), 
«Лестер» (Англія) — «Зоря» (Україна) 
— 3:0 (Меддісон, 29; Х. Барнс, 45; Іхеана-
чо, 67; «З»: Шевченко, Вернидуб, Д. Фа-
воров (Руфаті, 76), Цвек, Кочергін (Гринь, 
85), Хомченовський (Циганікс, 76), Іванісе-
ня, Назарина, Юрченко, Луньов (Гладкий, 
65), Кабаєв (Перовіч, 65)).
 Група H. «Cелтік» (Шотландія) — 
«Мілан» (Італія) — 1:3 (Ельюунуссі, 76 — 
Круніч, 14; Б. Діас, 42; Хеуге, 90+2), «Спарта» 
(П, Чехія) — «Лілль» (Франція) — 1:4 (Доч-
кал, 47 — Язиджи, 45, 60, 75; Іконе, 66).
 Група I. «Вільярреал» (Іспанія) — 
«Сівасспор» (Туреччина) — 5:3 (Т. Кубо, 
13; Бакка, 20; Фойт, 57; Пако Алькасер, 74, 
78 — Кайоде, 33; Ятабаре, 43; Градель, 64), 
«Маккабі» (Т-А, Ізраїль) — «Карабах» 
(Азербайджан) — 1:0 (Коен, 10).
 Група J. «Тоттенхем» (Англія) — 
«ЛАСК» (Австрія) — 3:0 (Лукас Моура, 
18; Андраде, 27 (у свої ворота); Сон Хин 
Мін, 84), «Лудогорець» (Болгарія) — 
«Антверпен» (Бельгія) — 1:2 (Іхініо, 46 
— Герженс, 63; Рафаелов, 70).
 Група K. «Динамо» (З, Хорватія) 
— «Фейєноорд» (Нідерланди) — 0:0, 
«Вольфсберг» (Австрія) — «ЦСКА» (Росія) 
— 1:1 (Ліндль, 42 (пен.) — А. Гайч, 5).
 Група L. «Хоффенхайм» (Німеччи-
на) — «Црвєна Звєзда» (Сербія) — 2:0 
(Баумгартнер, 64; Даббур, 90+4), «Слован» 
(Л, Чехія) — «Гент» (Бельгія) — 1:0 (Ю. 
Хелаль, 30; Яремчук — 90 хв., Пластун — 
із 87 хв. (обидва — «Г»).

Англія
 У матчі між «Ман. Сіті» та «Вест Хе-
мом» на полі з’явились і захисник «горо-
дян» Олександр Зінченко, і форвард лон-
донців Андрій Ярмоленко. Екскапітан «Ди-
намо», який минулого тижня відсвяткував 
31-й день народження та втретє став бать-
ком, вийшов на заміну — Андрій поки не 
грає у старті у матчах АПЛ.
 Натомість Зінченко, відновившись піс-
ля травми, уперше у новому сезоні отри-
мав ігрові хвилини. У підсумку, «Сіті» та 
«молоти» розписали бойову мирову, поряд 
клуби розташувались і в турнірній таблиці 
— на 12-13-му місцях.

 А лідирують клуби з Ліверпуля — од-
нойменна команда під орудою Клоппа та 
«Евертон», який очолює Карло Анчелотті.
 Прем’єр-ліга. 6-й тур. «Астон Віл-
ла» — «Лідс» — 0:3, «Вест Хем» — «Ман-
честер Сіті» — 1:1 (Антоніо, 18 — Фоден, 
52; Ярмоленко («ВХ») — із 52 хв.), Зін-
ченко («МС») — із 78 хв.), «Фулхем» — 
«Крістал Пелас» — 1:2, «Манчестер 
Юнайтед» — «Челсі» — 0:0, «Ліверпуль» 
— «Шеффілд Юнайтед» — 2:1 (Фірмі-
но, 41; Жота, 65 — Берге, 12 (пен.)), «Са-
утгемптон» — «Евертон» — 2:0, «Вул-
верхемптон» — «Ньюкасл» — 1:1, «Ар-
сенал» — «Лестер» — 0:1 (Варді, 80).
 Лідери: «Евертон», «Ліверпуль» — 
13, «Астон Вілла» (5 матчів), «Лестер» — 
12, «Лідс», «Саутгемптон» — 10.
 Бомбардири: Калверт-Льюїн («Евер-
тон»), Сон Хин Мін («Тоттенхем») — 7.

Іспанія
 Після сенсаційної поразки від «Шахта-
ря» у ЛЧ (а перед тим — від «Кадіса» у Ла 
Лізі) наставник мадридського «Реала» Зі-
недін Зідан, подейкують, опинився на межі 
відставки. Утім упевнена перемога в «ель-
класико» над «Барселоною», схоже, роз-
віяла хмари над майбутнім француза.
 Каталонці, які лише звикають до гри 
під керівництвом нового тренера Рональ-
да Кумана, змогли лише раз засмутити кі-
пера «вершкових» Тібо Куртуа (українець 
Лунін традиційно залишився у запасі) — за 
«блау-гранас» відначився 17-річний фор-
вард Ансу Фаті, який тим самим став най-
молодшим бомбардиром в історії дербі. А 
капітан «Барси» Лео Мессі не може заби-
ти «Реалу» уже 6 матчів поспіль.
 Прімера. 7-й тур. «Ельче» — «Ва-
ленсія» — 2:1, «Барселона» — «Реал 
Мадрид» — 1:3 (Фаті, 8 — Вальверде, 5; 
С. Рамос, 63 (пен.); Модріч, 90), «Осасу-
на» — «Атлетік» — 1:0, «Севілья» — «Ей-
бар» — 0:1, «Атлетіко» — «Бетіс — 2:0 
(М. Льоренте, 46; Л. Суарес, 90+1), «Валь-
ядолід» — «Алавес» — 0:2, «Кадіс» — 
«Вільярреал» — 0:0, «Хетафе» — «Гра-
нада» — 0:0, «Реал Сосьєдад» — «Уес-
ка» — 4:1 (Ойарсабаль, 34, 54; Порту, 69; 
Ісак, 75 — Рафа Мір, 46).

 Лідери: «Реал Сосьєдад» — 14, 
«Реал Мадрид» (6 матчів), «Гранада» (6 
матчів) — 13, «Вільярреал» — 12, «Ат-
летіко» (5 матчів), «Кадіс» — 11.
 Бомбардири: Фаті («Барселона»), Л. 
Суарес («Атлетіко»), Алькасер («Вільярре-
ал»), Порту , Ойарсабаль (обидва — «Реал 
Сосьєдад») — 4.

Італія
 Обігравши у Києві «Динамо», туринсь-
кий «Ювентус» знову зіграв унічию (уже 
втретє у стартових 5 турах) у Серії А: цьо-
го разу підопічні Пірло не дотисли «Веро-
ну». Натомість «на класі» дотиснув «Дже-
ноа» міланський «Інтер», який уже цього 
вівторка зіграє у рамках Ліги чемпіонів про-
ти «Шахтаря».
 А от «Аталанта» вдалася до ротації 
складу, проте цей експеримент завершив-
ся провалом — 1:3 від «Сампдорії», украї-
нець Маліновський, як і зазвичай, вийшов 
на поле у другому таймі, але нічим допо-
могти бергамаскам не зміг.
 Серія А. 5-й тур. «Сассуоло» — 
«Торіно» — 3:3, «Аталанта» — «Самп-
дорія» — 1:3 (Д. Сапата, 77 (пен.) — Ква-
льярелла, 13; Торсбі, 59; Янкто, 90+2; Малі-
новський («А») — із 63 хв.), «Дженоа» — 
«Інтер» — 0:2 (Р. Лукаку, 64; Д’Амброзіо, 
80), «Лаціо» — «Болонья» — 2:1, «Ка-
льярі» — «Кротоне» — 4:2, «Беневен-
то» — «Наполі» — 1:2 (Р. Інсіньє, 30 — Л. 
Інсіньє, 60; Петанья, 68), «Парма» — «Спе-
ція» — 2:2, «Фіорентина» — «Удінезе» — 
3:2, «Ювентус» — «Верона» — 1:1 (Кулу-
шевскі, 78 — Фавіллі, 60).
 Лідери: «Мілан» (4 матчі), «Наполі» 
— 12, «Сассуоло» — 11, «Інтер» — 10, 
«Ювентус», «Аталанта» — 9.
 Бомбардири: Белотті («Торіно»), Р. Лу-
каку («Інтер»), Капуто («Сассуоло») — 5.

Німеччина
 Після надуспішного минулого сезону 
поляк Роберт Левандовський продовжує 
встановлювати нові бомбардирські рекор-
ди: минулого тижня він першим серед усіх 
гравців топліг забив 10-й м’яч у внутріш-
ній першості. Від голів 32-річного форвар-
да постраждав «Айнтрахт» із Франкфурта. 

Головні суперники мюнхенців у боротьбі за 
«срібну салатницю» — «Боруссія» з Дор-
тмунда та «РБ Лейпциг» — також взяли по 
три бали. У вольовому стилі вирвала пере-
могу над «Майнцом» і «Боруссія» з Мен-
хенгладбаха, яка цього сезону протистояти-
ме «Шахтарю» в ЛЧ.
 Перша Бундесліга. 5-й тур. «Штут-
гарт» — «Кельн» — 1:1, «Баварія» — 
«Айнтрахт Франкфурт» — 5:0 (Р. Леван-
довський, 10, 26, 61; Л. Сане, 72; Мусіала, 
90+1), «Майнц» — «Боруссія» (М) — 2:3 
(Матета, 23, 37 — Штіндль, 15; Хофманн, 
75; Гінтер, 83), «РБ Лейпциг» — «Герта» 
— 2:1 (Упамекано, 11; Забітцер, 76 (пен.) 
— Кордоба, 9), «Уніон» — «Фрайбург» — 
1:1, «Боруссія» (Д) — «Шальке» — 3:0 
(Аканджи, 55; Холанд, 61; Хуммельс, 78), 
«Вольфсбург» — «Армінія» — 2:1, «Вер-
дер» — «Хоффенхайм» — 1:1.
 Лідери: «РБ Лейпциг» — 13, «Ба-
варія», «Боруссія» (Д) — 12, «Штутгарт», 
«Боруссія» (М), «Вердер» — 8.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Ба-
варія») — 10.

Франція
 Те, що прогнозували всі експерти, таки 
сталось за підсумками 8-го туру Ліги 1 — 
«ПСЖ», програвши двічі на старті чемпіо-
нату, очолив турнірну таблицю, а їхня голо-
вна зірка — 21-річний Кіліан Мбаппе — 
вирвався у лідери бомбардирської гонки. 
 Як і парижани, 18 балів у своєму ак-
тиві поки має «Лілль»: «доги» показали 
свій кращий старт у Лізі 1 із 2001 року.
 Ліга 1. 8-й тур. «Ренн» — «Анже» — 
1:2, «Лор’ян» — «Марсель» — 0:1 (Балер-
ді, 55), «ПСЖ» — «Діжон» — 2:0 (М. Кін, 
3, 23; Мбаппе, 82, 88), «Бордо» — «Нім» — 
2:0, «Брест» — «Страсбур» — 0:3, «Мец» 
— «Сент-Етьєн» — 2:0, «Монпельє» — 
«Реймс» — 0:4, «Ніцца» — «Лілль» — 
1:1, «Ліон» — «Монако» — 4:1 (Депай, 
12; Токо-Екамбі, 34, 44; Ауа, 40 (пен.) — 
Бен-Єддер, 47 (пен.)).
 Лідери: «ПСЖ», «Лілль» — 18, 
«Ренн», «Марсель» — 15, «Ніцца» — 14, 
«Ліон» — 13.
 Бомбардири: Мбаппе («ПСЖ»), Діа 
(«Реймс»), Няне («Мец») — 6. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Чемпіонські гірки
Ослабленому коронавірусом «гірницькому» 
колективу не вдається плідно виступати на 
двох фронтах

■

Гравці «Ворскли» у гостях поділили очки з чинним чемпіоном країни.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. 7-й тур. «Шахтар» — «Ворск-
ла» — 1:1, «Динамо» — «Олексан-
дрія» — 1:0, «Олімпік» — «Десна» 
— 0:2, «Львів» — «Дніпро-1» — 1:3, 
«Інгулець» — «Маріуполь» — 1:1, 
«Колос» — Минай» — 2:2, «Зоря» — 
«Рух» — 4:0.
 Турнірне становище: «Динамо» 
— 17, «Ворскла» — 15, «Шахтар» — 
13, «Десна», «Колос» — 12, «Маріу-
поль» — 11, «Олімпік», «Зоря», 
«Олександрія» — 9, «Дніпро-1» — 
8, «Інгулець» — 5, «Минай» — 5 (6 
матчів), «Рух» — 2, «Львів» — 1 (6).
 Бомбардир: «Кулач» («Ворскла») 
— 5.

■
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«Зіркова хвороба після минулого чемпіонату не дозволила нам зіграти 
у повну силу на старті нового сезону».

Олександр Савицький
головний тренер ХК «Кременчук»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Майже на місяць затри-
мався старт нового хокейно-
го сезону в Україні. Сумно-
звісний вірус з короною сплу-
тав організаторам української 
хокейної ліги всі карти, зму-
сивши їх відступити від попе-
редніх календарних планів-
розрахунків на ювілейний, 
п’ятий за ліком, турнір, що 
проводиться під егідою цієї 
організації. 
 Перш за все УХЛ довело-
ся відмовитися від матчу-від-
криття національного чемпіо-
нату, в якому мали зіграти фі-
налісти попереднього розігра-
шу. Влаштувавши запеклий 
хокейний марафон у битві за 
національне «золото», «Кре-
менчук» та «Донбас» мусили 
отримати бодай якийсь від-
починок між старим та новим 
сезоном. Відтак відкривати 
черговий сезон, який, до сло-
ва, розпочався через день піс-
ля завершення попереднього, 
довірили новачкам УХЛ — 
«Маріуполю» та «Соколу».
 Якщо для столичних «со-
колів» це був перший після 
шестирічної перерви поєди-
нок, то «маріупольці» роб-
лять лише перші свої кроки 
на великому льоду. Запро-
шення на тренерський міс-
ток маріупольського клу-
бу досвідченого наставника 
Олександра Сеуканда воче-
видь покликане пом’якшити 
непростий процес становлен-
ня молодої команди.
 У домашньому матчі про-
ти «Сокола», кольори котро-
го, до слова, в нинішньому 
чемпіонаті захищатимуть 
юні вихованці однойменної 
хокейної школи, «Маріу-
поль» щосили прагнув досяг-
ти позитивного результату, 
однак свій перший офіцій-

ний поєдинок в рідних сті-
нах програв. Утім Олександр 
Сеуканд позитивно дивиться 
в перспективу, наголошуючи 
на тому, що до «Маріуполя» 
він прийшов задля історич-
них звершень.
 Думається, того ж прагну-
тимуть і в іншому клубі з Дон-
басу, котрий у нинішньому 
сезоні розпочинає свій вели-
кий льодовий похід. Виведен-
ня на хокейну орбіту «Крама-
торська» взагалі проходить в 
екстреному форматі. Лише у 
вересні, коли стало зрозумі-
ло, що харківське «Динамо» 
не зможе заповнити восьму 
клубну вакансію в новому се-
зоні, в Краматорську розпо-
чали активну підготовку до 
старту команди в національ-
ній першості. Відтак свій де-
бютний поєдинок в УХЛ кра-
маторські хокеїсти проведуть 
лише 5 листопада — на льоду 
новоспеченого чемпіона краї-
ни.
 Тим часом «Кременчук» 
уже розпочав новий похід за 

золотими нагородами. У поє-
динку, що за попереднім пла-
ном мав відкрити сезон, кре-
менчужани приймали свого 
візаві по нещодавній фіналь-
ній серії. Підігріті бажанням 
реваншуватися за чемпіонсь-
ке фіаско, хокеїсти «Донба-
су» завдали команді Олексан-
дра Савицького мінімальної 

поразки. За що в підсумку, 
отримали від представників 
УХЛ новий для вітчизняного 
хокею трофей — «Кубок від-
криття».
 Зазначимо, що в новому 
сезоні змагання проходити-
муть за видозміненим у плані 
нарахування очок регламен-
том. Так, за будь-яку пере-

могу команди отримувати-
муть по два очки. Поразка ж в 
овертаймі чи за булітами оці-
нюватиметься одним балом. 
Таким чином організатори 
прагнуть загострити бороть-
бу між командами в регуляр-
ному чемпіонаті, в якому за-
галом гратимуть вісім колек-
тивів. ■

Олена ШАХОВА-
ЗАПОЛЬСЬКА, 
Валерія ЗАПОЛЬСЬКА

 На «Площі зірок», 
розташованій біля ТРЦ 
«Гуллівер» у Києві, зася-
яли нові імена. Цього разу 
тут вшанували видат-
них спортсменів: леген-
ду київського «Динамо» 
1970-х років Леоніда Бу-
ряка, бронзового призера 
Олімпійських ігор-2008 у 
Пекіні, семиразового чем-
піона Європи у стрибках у 
воду з метрового трамплі-
на Іллю Квашу, а також 
володарку бронзової на-
городи літніх Ігор-2012 у 
Лондоні, чемпіонку світу 
та Європи в потрійному 
стрибку, нині народного 
депутата Верховної Ради 
України Ольгу Саладуху.
 Було багато привітань 
та квітів. Леоніда Буряка 
вітали маленькі вихован-
ці «Динамо» та ветерани 
команди, з якими він про-

вів на полі яскраві спор-
тивні роки. Вітальні про-
мови були наповнені згад-
ками про заслуги спорт-
смена та тренера, а також 
товариші, як і завжди, 
відзначали його найкра-
щі людські якості.
 Водночас Леонід Йо-
сипович, котрий у свої 
67 виглядає струнким і 
підтягнутим, поділив-
ся рецептом для молоді: 
«Хочу сказати, що прос-
то спостерігати за футбо-
лом і спортом замало, пот-
рібно наполегливо працю-
вати. Аби бути здоровим і 
сповненим сил, варто зай-
матися спортом».
 Ілля Кваша, наймо-
лодший iз цієї зіркової 
трійці, пригадував олім-
пійські баталії та ділив-
ся планами на майбутнє. 
Перенісши торік складну 
операцію на нирці, титу-
лований миколаївець за-
явив, що змушений завер-
шити спортивну кар’єру. 

Тепер він запрошує усіх 
любителів стрибків у воду 
приходити на заняття до 
його власної академії.
 Найчисельнішою ви-
явилася армія вболіваль-
ників Ольги Саладухи. Її 
привітати прийшли бага-
точисельна родина, знані 
спортсмени-легкоатлети, 
серед яких: Олексій та 
Ганна Касьянови, Анна 
Плотіцина з чоловіком, 
Наталія та Денис Тобіаси, 
Наталія Пигида з роди-
ною. Наталія Добринсь-
ка, яка, до речі, вже має 
власну зірку на «Площі», 
поділилася враженнями 
щодо цієї події: «Сьогод-
ні прийшла підтримати 
Олю. Підтримка завжди 
важлива, це покращує на-
стрій і надихає. Я завжди 
вболіваю за своїх друзів-
спортсменів iз різних 
видів спорту. Оля заслу-
говує на цю зірку. Маю-
чи фантастичні спортивні 
досягнення, вона чудова 

людина, щира, відкрита, 
доброзичлива». При ць-
ому у свої 37 років Ольга 
продовжує підтримува-
ти фізичну форму на най-
вищому рівні. Має вико-
наний олімпійський нор-
матив і розраховує в 2021 
році скористатися пере-
пусткою на Ігри в Токіо. 
 «Я 28 років присвяти-
ла спорту, і очі наповню-
ються сльозами радості 
через те, що все це було не 
даремно. З власного досві-
ду хочу сказати, що пот-
рібно вірити у свої сили. 
Якщо ви дійсно чогось хо-
чете, це обов’язково здій-
сниться», — сказала Оль-
га Саладуха під час «запа-
лення» своєї «зірки».
 На урочисту подію за-
вітали й офіційні пред-
ставники федерації лег-
кої атлетики України, а 
саме генеральний секре-
тар Іоланта Хропач та но-
вообраний президент Ра-
уль Сафіулін.

 «Приємно, що кожен 
iз наших сьогоднішніх ге-
роїв, крім досягнення ус-
піхів у спорті, продовжує 
займати активну соціаль-
ну позицію, бере участь у 
важливих заходах, проєк-
тах, спілкується з нашою 
молоддю, передає досвід і 
знання. Це заслуговує ви-

сокої поваги, захоплення 
і похвали. Дійсно, яскраві 
особистості спорту повин-
ні бути прикладом для мо-
лодого покоління і сприя-
ти вихованню здорової, 
сильної української на-
ції», — зазначив новий 
очільник вітчизняної лег-
кої атлетики. ■

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

І зірки сяють...
Три нові пам’ятні відзнаки з’явилися в центрі столиці: на площі, 
де славлять знаних діячів національної культури, мистецтва та спорту

■

Ольга Саладуха з донькою Діаною та чоловіком — 
відомим українським велогонщиком Денисом Костюком.
Фото Валерії ЗАПОЛЬСЬКОЇ.

❙
❙
❙

Програвши «Кременчуку» у фіналі попереднього чемпіонату, «Донбас» переграв чемпіонів 
у першому побаченні нового сезону.
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙
❙

ХОКЕЙ

Підстава для реваншу
Новий хокейний сезон в УХЛ розпочинають вісім команд, три з яких мають 
статус дебютантів

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. 1-й тур. 
«Маріуполь» — «Сокіл» — 1:2 
,»Дніпро» — «Білий Барс» — 4:3, 
«Кременчук» — «Донбас» — 2:3. 
Матч «Краматорськ» — «Крижані 
вовки» відбудеться пізніше.

■
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Північ +4…+9

 +12…+17

Центр +4…+9
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гроза
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мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +5…+10

 +13…+18

 — У тебе є фотокартка твоїх 
близнюків?
 — Ось вона!
 — Але тут тільки один!
 — Досить. Другий такий самий.

* * *
 Жінка розповідає подрузі:
 — Учора заходжу в під’їзд, а 
там — маніяк.
 — Який жах!
 — І він так сказав i втiк.

* * *
 На пляжi.
 — Жiночко, це не ваш син зако-
пав у пiсок мiй капелюх?
 — Нi, мiй пропалює лупою ваш 
надувний матрац.

* * *
 — А ви знаєте, що Робiн Гуд за-
бирав грошi в багатих i вiддавав їх 
бiдним?
 — А на що ж вiн жив?
 — На проценти.

* * * 
 Приходить хворий до лікаря:
 — Допоможіть, уже місяць не 
сплю спокійно. Мені постійно снять-
ся зайці, які грають у футбол.
 — Ось вам мікстура, випийте, у 
вас усе пройде.
 — А можна я вип’ю її післязавт-
ра?
 — Так, але чому?
 — А в них завтра фінал.

Газ по-польськи
Західний капітал робить чергову спробу реалізувати бізнес-проєкти з видобутку газу 
та управління енергетичними активами в Україні

По горизонталі:
 1. Відомий бродвейський мю-
зикл, в екранізації якого зняли-
ся Річард Гір та Рене Зеллвегер. 
7. Військовий головний убір. 8. 
Тимчасово окупований регіон Ук-

раїни. 10. Релігійна приналежність 
Тома Круза та Джона Траволти. 11. 
Об’єднання, спілка, товариство. 13. 
«Неправомірна вигода», без якої не 
уявляють свого життя корупціонери. 
14. Застаріла назва грекокатолика. 
17. Популярний американський ре-
вольвер. 18. Паломництво святими 
місцями. 22. Літературний чи жур-
налістський нарис на вільну тему. 
23. Референдум, опитування гро-
мадської думки, на яке Володимир 
Зеленський намагався перетворити 
свої «5 питань». 25. Східне бойове 
мистецтво. 26. Предмет або кілька 
предметів, загорнутих в один паку-
нок. 27. Легендарна чаша, з якої Ісус 
Христос причащався на Таємній ве-
чері. 
По вертикалі:
 1. «... в Гарбузянах» — відома 
дитяча повість Всеволода Нестай-
ка. 2. Перший відділ шлунку жуйних 
тварин, у якому попередньо пере-
травлюється їжа; рубець. 3. Релігій-
ний телеканал. 4. «Життя триває — 
точиться ...» (Анатолій Лупиніс). 5. 
Тканина великого прапора. 6. Актор 

цирку, який показує гімнастичні трю-
ки. 9. Побутове приміщення для ху-
доби чи реманенту, яке на Сході на-
зивають «палацом». 12. Четверте 
за величиною місто Австрії. 15. Не-
велика металева, сплюснута з боків 
пляшка, яку носять при поясі у похо-
дах.  16. Український гетьман, автор 
першої європейської демократичної 
конституції. 19. Столиця Казахстану. 
20. Французький інженер, на честь 
якого була названа вежа, що стала 
символом Парижа. 21. Місто в Росії, 
звідки в Україну прибувають «заблу-
калі» десантники. 24. Грецька наз-
ва бика, звідки пішла іще одна наз-
ва Криму. ■

Кросворд №101
від 21 жовтня

Дара ГАВАРРА

 Кажуть, що кохання випробову-
ють відстанню. Ну що ж, 56-річна 
зірка мегапопулярного в 90-х серіа-
лу «Друзі» Кортні Кокс має змогу 
в цьому переконатися. Річ у тім, 
що її коханий — музикант Джон-
ні МакДейд — на початку року ви-
рішив поїхати до Швейцарії, щоб 
у спокійній атмосфері писати, але 
перед тим вирушив у Велику Бри-
танію, де його й застав карантин. 
І ось тут почалися «страждання 
юного Вертера», адже виїхати зі 
своєї історичної батьківщини на-
зад у США до закінчення каранти-
ну музикант не може. 
 Його кохана (до речі, старша 
за Джонні на 12 років) рахує ко-
жен день, проведений у розлуці з 
бойфрендом. 
 Кортні і Джонні почали зуст-
річатися в 2013 році, коли актри-
са пережила непросте розлучен-
ня зі своїм чоловіком Девідом Ар-
кеттом, з яким прожила 14 років. 
І хоча в 2015-му пара навіть ого-

лосила, що готується до весілля, 
проте планам не судилося збути-
ся. Та хай там що, закохані довели 
і собі, і всі охочим до пліток, що 
їхній союз міцний і без будь-
яких штампів. Як бачимо, на-
віть 200-денна розлука не зава-
дила, адже за допомогою сучас-
них технологій можна щодня 
не лише спілкуватися, а й ба-
чити рідну людину, що Кортні з 
Джонні й довели своїм прикла-
дом. Наразі актриса проводить 
час із донькою Коко та готує, 
як і її героїня Моніка у «Дру-
зях», нові страви майже щод-
ня. Зірка хотіла, щоб каран-
тинні обмеження розділили 
з нею її друзі, та, на жаль, в 
обох виявився позитивний 
тест на ковід, а один із них 
навіть потрапив до шпита-
лю у важкому стані, був 
на апараті штучного ди-
хання, тож тепер актри-
са не зі слухів знає, що 
ця хвороба підступна і 
страшна. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Напади на банки вже ніко-
го не дивують, адже тільки там 
можна швидко розбагатіти… або 
ж «присісти» за ґрати надовго. 
Виявляється, вдертися у фінан-
сову організацію можна й прос-
то для прогулянки, що й зробили 
смугасті-пухнасті звірятка у Сан-
Франциско (Каліфорнія). Так, не-
щодавно парочка єнотів навідала-
ся до фінустанови і наробила ше-
лесту серед охоронців. На той час 
банк був зачинений для відвідува-
чів, але камери спостереження за-
фіксували пересування звірят ко-
ридорами й кабінетами організа-
ції. Очевидно, непрохані відвіду-
вачі прийшли не по гроші, а, так 
би мовити, по витрішки. У резуль-

таті так звані «Бонні і Клайд» по-
розкидали папери та переверну-
ли комп’ютер. Коли ж менедже-
ри установи впустили представ-
ників зоозахисників з організації 
Peninsula Humane Society, то ті ще 
довго не могли випровадити не-
жданих «відвідувачів» на вули-
цю. У підсумку, через 10 хвилин 
«випрошування» з банку єнотів, 
які не хотіли покидати приміщен-
ня, постраждалих не було.

 Питання, як же тваринки 
потрапили всередину закладу, 
з’ясувалося дуже просто — за 
брудними слідами лапок на дереві 
неподалік банку стало зрозуміло, 
що єноти видряпалися спочатку 
на дерево, потім — на дах, а вже 
там через повітропровід, вивалив-
ши кілька плиток на стелі, потра-
пили в приміщення. Цікаво, гра-
біжники також можуть скориста-
тися таким маршрутом? ■

БРАТИ МЕНШІ

Ми бандіто, гангстеріто
У Каліфорнії єноти напали на банк

■

ВИПРОБУВАННЯ

Кортні Кокс тужить 
за коханим
Зірка «Друзів» переживає розлуку через пандемію

■

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №103■

Кортні Кокс.❙

28 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Уночi та вранцi 
можливий туман. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Темпе-
ратура вночi +7...+9, удень +13...+15.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi +6...+8, удень +14...+16. Яремче: вночi 
+4...+6, удень +13...+15. Мiжгiр’я: вночi +5...+7, удень 
+15...+17. Рахiв: уночi +4...+6, удень +14...+16.
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