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«Слово»: романтичний 
бешкетник 

із квартири №52

стор. 10»

Чому фізичне 

здоров’я залежить 

від уміння 

правильно керувати 

власними емоціями

Запальний Іван Маловічко, якого 

заарештували останнім із футуристів 

— 21 вересня 1937 року

Дев’ять сходинок до гармоніїПоствиборчі 
сліди

«Бульдозер» Петра 

Порошенка виходить на 

широку дорогу

Нафта хоч дещо й піднялась у ціні, бюджет Росії вона вже не зможе  «витягнути».
Фото на сайта 112.ua.
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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,468 грн 

1 € = 33,959 грн

1 рос. руб. = 0,373 грн

Вакцина 
для нафти

Новина про ліки від 
коронавірусу вже 
підняла вартість 
бареля на світових 
ринках: подальшого 
зростання, ймовірно, 
не допустять 
«проблемні» країни 
ОПЕК
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«Борючись за визнання Голодомору геноцидом у світі, ми боремося не лише за себе.
Ми боремося і за тих, хто не міг захистити себе тоді».

Дмитро Кулеба
міністр закордонних справ України

УКРАЇНА МОЛОДА

ПОГЛЯД

Чи розсмокчеться?!

■
Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація на фронті набуває ознак ес-
калації. (На жаль, прогнози «УМ» справ-
джуються). У принципі, противник так 
робить регулярно, намагаючись чинити 
військовий тиск на Україну напередодні 
важливих політичних рішень. 
 Упродовж минулих чотирьох діб 
російські окупаційні війська, їхні най-
манці та посіпаки чинили збройні про-
вокації. За даними пресслужби штабу 
Операції Об’єднаних сил, задокументо-
вано 21 випадок порушення домовленос-
тей про режим тиші, що вступили в дію 
27 липня 2020 року.
 У районі Катеринівки противник за-
стосував гранатомети різних систем та 
міномети калібру 82 міліметри. Поблизу 
Попасної ворог вів вогонь з автоматич-
ного станкового гранатомета, стрілець-
кої зброї та ручного протитанкового гра-
натомета. Неподалік Луганського було 
вчасно помічено спробу підходу ди-
версійно-розвідувальної групи против-
ника до українських позицій.
 Злагодженими діями військово-
службовців підрозділів Об’єднаних сил 
намагання ворожих диверсантів провес-
ти мінування позицій наших військ було 
зірвано. Після вогневого контакту про-
тивник відійшов. Під час огляду шля-
ху відступу ворожої ДРГ було знайде-
но засоби мінування російського вироб-
ництва, зокрема три МОН-50 та споряд-
жений касетний контейнер типу КСФ-1 з 
мінами типу ПФМ-1, які заборонені Же-
невською конвенцією. Під час втечі ди-
версанти залишили особисті речі та бро-
нежилет із позивними «Мартин», «Ху-
дий» та «Григор», два речові мішки, бух-
ту кабелю, чотири магазини, споряджені 

патронами 5,45 мм. 
 Підходи до українських позицій во-
рог корегував за допомогою безпілот-
ного літального апарата типу «Гранат», 
який входить до комплексу забезпечен-
ня дій артилерії «Наводчик 2» («УМ» не-
давно повідомляла про виявлення цьо-
го комплексу на окупованій території). 
Вмілими діями наших військових воро-
жий БПЛА було збито. Матеріали, вилу-
чені із БПЛА, вивчають відповіді струк-
тури Об’єднаних сил. 
 Ворожі провокації із застосуванням 
ручного протитанкового гранатомета та 
стрілецької зброї зафіксовано побли-
зу Південного. На цій ділянці впродовж 
доби противник застосовував міномети 
калібру 120 мм і 82 мм, вів вогонь із гра-
натометів різних систем, великокалібер-
них кулеметів та стрілецької зброї. А у 
вечірній час із боку тимчасово окупова-
ної Ужівки у напрямку Водяного ворог 
здійснив дистанційне мінування позицій 
наших військ, використавши заборонені 
міни ПОМ-2.
 Окрім того, на Приазов’ї задокумен-
товано проліт БПЛА противника типу 
«квадрокоптер» із перетином лінії роз-

межування. Українськими засобами 
радіоелектронної боротьби ворожий без-
пілотник було знежкоджено.
 Поблизу Авдіївки ворог вів вогонь із 
підствольного гранатомета, великокалі-
берного кулемета та стрілецької зброї. 
На ділянці біля Опитного противник за-
стосував ручний протитанковий гранато-
мет. Застосовуючи підствольний грана-
томет та стрілецьку зброю, ворог прово-
кував наших захисників поблизу населе-
ного пункту Шуми. 
 Поблизу Водяного з тимчасово оку-
пованої Ужівки російсько-окупаційні 
війська застосовували стрілецьку зб-
рою, гранатомети різних систем, міно-
мети калібрів 120 мм та 82 мм. Поблизу 
Мар’їнки противник вів вогонь із вели-
кокаліберного кулемета. Неподалік на-
селеного пункту Старогнатівка ворог за-
стосував станковий протитанковий гра-
натомет.
 Бойових втрат і поранень серед вій-
ськовослужбовців Об’єднаних сил немає. 
Українські захисники повністю контро-
люють ситуацію та перебувають напого-
тові до негайного реагування на ймовір-
ні виклики з боку противника. ■

Валентина САМЧЕНКО

 «Трагедія Голодомору не абстракт-
на. Вона особиста. Це мозаїка полама-
них доль цілком реальних людей. І від-
повідальність за неї не абстрактна. Вона 
має конкретні прізвища. Це Сталін, Мо-
лотов, Каганович, Постишев, Косіор, 
Чубар, Хатаєвич та інші більшовики, — 
акцентував у День пам’яті Голодоморів 
міністр закордонних справ України 
Дмитро Кулеба. — Сімейну пам’ять не 
стерти. Розповіді старших про опухлих 
від голоду людей на вулицях не забути. 
Покоління наших бабусь та дідусів до 
скону не могли залишити ані краплі у 
тарілці. Зокрема, і у моїй сім’ї. Навіть 
уже за «ситих» років».
 Міністр закликав продовжувати 
доносити світу правду про Голодомор 
1932—1933 років та переконувати ін-
ших визнавати його геноцидом українсь-
кого народу. «Наша спільна боротьба за 

правду триває. Україна пам’ятає – світ 
визнає», — резюмував Дмитро Кулеба. 
 Нагадаємо, першими Голодомор в 
Україні геноцидом визнали Естонія та 
Австралія ще 1993 року.  Потім це зроби-
ла резолюцією Сенату в 2003-му Канада. 
США стали шістнадцятою країною виз-
нання правди про свідоме нищення  ук-
раїнців голодом: 4 жовтня 2018-го Сенат 
США одностайним рішенням ухвалив 
двопартійну резолюцію, в якій Голодо-
мор 1932-1933 років визнається геноци-
дом українського народу. Цей документ 
став результатом досліджень теми з 1985 
року. На міждержавному рівні пам’ять 
жертв Голодомору без зазначення термі-
на «геноцид» вшановували заявами або 
резолюціями в ООН, ЮНЕСКО, ОБСЄ та 
Європарламенті. 
 «З 1932 по 1933 рік тоталітарний 
радянський режим Йосипа Сталіна 
створив в Україні жахливий голод — 
геноцид, покликаний зламати дух ук-

раїнського народу, стерти його ідентич-
ність і зупинити його прагнення до сво-
боди і незалежності.
 Мільйони померли від голоду, бага-
то хто з них діти, інші були заарешто-
вані, депортовані або страчені в рамках 
цієї жорстокої кампанії», — сказав цьо-
горіч у відеозверненні напередодні дня 
вшанування жертв Голодоморів в Ук-
раїні канадський прем’єр Джастін Трю-
до. Він підкреслив, що укранці «твердо 
трималися своєї мови і своєї культури, 
незважаючи на всі спроби режиму при-
душувати і переслідувати». 
 Тим часом хорватський політик Мар-
ко Мілановіч Літре 27 листопада висту-
пив із трибуни парламенту із засуджен-
ням Голодомору, влаштованого в Ук-
раїні радянськими окупантам. А в День 
пам’яті жертв Голодомору Літре спільно 
з українськими дипломатами долучився 
до жалобної акції поряд із пам’ятником 
Тарасу Шевченку в Загребі. ■

Київ вшанував жертв Голодоморів.
Фото Олесі СУЛИМИ.
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ПАМ’ЯТЬ

Доносити правду про Голодомор-геноцид
Світ продовжує засуджувати свідоме винищення українців режимом Сталіна

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах завершили 
реконструкцію центру «Краї-
на добра». Як повідомили 
«Україні молодій» в обласній 
дер жавній адміністрації, при-
міщення центру реконстру-
ювали, аби розширити його 
навчальні та реабілітаційні 
можливості. Наразі там нав-
чається 120 дітей з особли-
вими освітніми потребами — 
вадами розвитку, слуху, мов-
лення, яким на ранніх етапах 
необхідна реабілітація та ко-
рекція. Планують, що вже не-
забаром таких діток у центрі 
буде 300. 
 За словами голови Чер-

каської ОДА Сергія Сергійчу-
ка, приміщення центру дав-
но потребувало розширення. І 
лише цього року вдалося вті-
лити заплановане. 
 «Усі корпуси утеплили, 
реконструювали покрівлю, 
добудували спортивний зал, 
якого не було 22 роки. Над-

будували два крила основної 
будівлі, облаштували спор-
тивний майданчик. Розши-
рили спальні місця, кабінети 
для навчання діток, збудува-
ли волейбольно-баскетболь-
ний майданчик, облагороди-
ли територію»,  — констатує 
посадовець.

 Керівниця «Країни добра» 
Ірина Зганяйко додає, що на-
разі є велика потреба у кон-
сультативних послугах для пе-
дагогів та батьків дітей з особ-
ливими освітніми потребами з 
усіх районів Черкащини. Тож у 
реконструйованому центрі те-
пер буде можливість здійс-
нювати комплексне обстежен-
ня дітей з інвалідністю.
 Реконструкція навчаль-
но-реабілітаційного центру 
«Країна добра» обійшлася у 
23 мільйони 400 тисяч гри-
вень. Зокрема, з державного 
бюджету було спрямовано 18 
мільйонів 400 тисяч гривень , 
а решту — з черкаського об-
ласного. ■

Василь БОГДАН,
публіцист

 Президент, парла-
мент, уряд та зовнішньо-
політичне відомство 
тривалий час годують 
суспільство обіцянка-
ми якогось «надтаєм-
ного» плану повернення тимча-
сово окупованих Росією територій 
Донбасу і Криму для встановлен-
ня очікуваного нацією миру на ук-
раїнській землі. Завдяки твердій 
позиції свідомих громадян рані-
ше вдалося зупинити капітулянт-
ські «проєкти» цілком випадкових 
у великій українській політиці ві-
домих одіозних персонажів. Збе-
регти підтримку міжнародної про-
української коаліції, що дошкульно 
тисне на російського агресора в ін-
тересах відновлення суверенітету і 
територіальної цілісності України у 
міжнародно визнаних кордонах.
 З обранням президентом 
США послідовного друга України 
Джо Байдена є всі підстави ствер-
джувати, що наша країна не лише 
залишиться в орбіті геополітич-
них інтересів Вашингтона, а й от-
римає статус пріоритетного війсь-
ково-політичного союзника США. 
Що надасть нового дихання дво-
сторонньому стратегічному пар-
тнерству в оборонно-безпековій, 
торговельно-економічній i фінан-
сово-енергетичній сферах. І пер-
ші публічні заяви Джо Байдена 
щодо України виглядають досить 
обнадійливо.
 Проте, як відомо, міждержавні 
стосунки є дорогою із двосторон-
нім рухом. Який має свої правила, 
зобов’язання, взаємовигідний ін-
терес та надійність партнерів. Чи 
спроможна чинна влада до таких 
стосунків? Попередні прорахунки 
В. Зеленського в українсько-аме-
риканських стосунках, згортання 
антикорупційної і судової реформ, 
що призвело до конституційної кри-
зи, відсутність збалансованої стра-
тегії розбудови оборонно-безпеко-
вого сектору, брутальне посилення 

нищівного впливу на країну до-
сить непатріотичних олігархіч-

них кланів i неспромож-
ність організувати систем-
не подолання пандемії, що 
загрожує вимиранню на-
ції, спонукають до нега-
тивної відповіді. Спро-

би перфекціоністів-лі-
бертаріанців оголошувати про про-
ривні дорожні карти не витримують 
критики через їх облудну інтерпре-
тацію функціонерами офісу прези-
дента (ОП). Характерним прикла-
дом подібного невігластва може 
слугувати нещодавній спіч для 
преси заступника керівника ОП Ти-
мошенка. Обговорюючи проблеми 
мирного врегулювання на Донбасі 
й у Криму, чиновник переконував, 
що план дій таки є, але його недо-
речно завчасно оголошувати, щоб 
не зашкодити Україні. Але завер-
шив убивчо сакраментальним. За-
явивши, що «все якось розсмок-
четься». Якщо зазначене є стриж-
нем стратегії глави держави, то сус-
пільство навіть не підозрює, як за 
кількiстю дно вже пробито і в яку 
прірву скочується некерована Бар-
бадос країна.
 Тому Банкова має останній 
шанс позбутися подібних ко-
медійних із досить неприємним 
душком «жартів» і публічно зап-
ропонувати стратегію подолання 
загрозливої кризи, що сприйме і 
громада, і досить професійна та 
небайдужа до України адмініст-
рація Джо Байдена. Повинні бути 
вжиті адміністративно-правові 
заходи до таких антиукраїнських 
політсил, як ОПЗЖ, що свідомо 
підривають наші відносини із 
США та конституційний курс Ук-
раїни на членство в ЄС і НАТО. 
Якщо ж подібне є непосильним 
для Зе-команди, то вона повин-
на мирно відійти на манівці, не 
доводячи країну до хаосу рево-
люційної ситуації і можливого 
чергового московського геноци-
ду. Бо само по собі нічого не роз-
смокчеться. ■

РЕКОНСТРУКЦІЯ

Особливі потреби
У «Країну добра» вклали 
майже 24 мільйони гривень

■

НА ФРОНТІ

Диверсанти «Мартин», 
«Худий» та «Григор»
Задокументовано 21 випадок порушення 
домовленостей про режим тиші

■
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Щоб ви так 
жили 
Пенсіонер вклав 
30 тисяч євро 
у креативний проєкт 
реконструкції будинку
Ірина КИРПА
Одеса

 Унікальна картинна галерея при-
красила раніше обшарпаний під’їзд 
одеського будинку по вулиці Гого-
ля, в якому живе 74-річний Джер-
рі Глікштейн. Він розповів, що зва-
жився на дорогий експеримент після 
того, як повернувся з навколосвітнь-
ої подорожі.
 — Мені не подобалося жити у бу-
динку, де все виглядає сумно та не-
красиво, — пояснив свої дії пенсіо-
нер. — Мені вдалося встановити 
нові решітки на внутрішніх вікнах 
у стилі бельгійського ар нуво, помі-
няти покрівлю та полагодити світло-
вий ліхтар на даху, відремонтувати 
мармурові сходи, після чого ми зай-
нялися декоруванням під’їзду й, як 
на мене, у нас усе вийшло на «відмін-
но».
 Після того, як місцевий худож-
ник Юрій Афонін розписав стіни 
під’їзду картинами, у приміщен-
ні встановили годинник з індійсь-
кого червоного мармуру, який при-
крашають різнокольорові шматочки 
муранського скла. А нещодавно оде-
сит презентував нову фреску з давньо-
римськими мотивами. Її створили 
декоратор Святослав Лаврусенко та 
художник по середньовічних костю-
мах Олександр Карпов. А на вікон-
ці над вхідними дверима вибили на-
пис Casa stella della fortuna, що в пе-
рекладі з італійської означає «Буди-
нок під щасливою зіркою».
 Подивитися на це диво приходять 
не лише зацікавлені мешканці будин-
ку, а й жителі інших мікрорайонів 
Одеси та навіть іноземні туристи. 
Повний комплекс реконструкції бу-
динку обійшовся 74-річному пенсіо-
неру трохи більш ніж у 30 тис. євро. 
А вже десяток років лише за приби-
рання під’їзду одеський естет Джер-
рі Глікштейн платить із власної ки-
шені 1 тис. 600 гривень на місяць.
 А ще вздовж усієї вулиці Гого-
ля Джеррі Глікштейн висадив кіль-
ка десятків катальп («дерево щас-
тя») та обгородив їх кованими огоро-
жами. Він також частково спонсору-
вав установку жовтих лавок уздовж 
вулиці Дерибасівської, щоб зробити 
своє місто затишнішим і цивілізо-
ванішим.
 Слава про чудо-під’їзд на вули-
ці Гоголя встигла облетіти все місто, 
проте не всі сусіди оцінили щедрий 
вчинок Глікштейна. Декому не спо-
добалося те, що їхній будинок став 
місцем паломництва туристів. На-
віть більше: «Будинок перебуває на 
балансі міста. Чому ми повинні його 
реставрувати? Ми володіємо лише 
квартирами, навіть сходові кліт-
ки нам не належать», — сказала як 
відрізала співзасновник ОСББ «За-
тишна» Марина Гофман.
 Джеррі Глікштейн не розуміє суті 
конфлікту з сусідами, адже він наро-
дився у цьому будинку, потім три-
валий час подорожував та лише 12 
років тому повернувся до Одеси.
 За його словами, за всі ці роки 
сусіди не спромоглися навіть лам-
почки поміняти у під’їзді, також не 
виділялися гроші на прибирання па-
радних. Пенсіонер готовий шукати 
спільну мову з мешканцями будин-
ку, який фактично взяв на свій ба-
ланс. ■

■

Людмила СТРИГУН

 На Одещині — новий голо-
ва обласної державної адмініст-
рації. Ним став Сергій Грине-
вецький, якого президент Во-
лодимир Зеленський призна-
чив цими днями. Посадовцю 64 
роки, він «місцевий» — із села 
Лужанка Тарутинського райо-
ну, закінчив Одеський техно-
логічний інститут холодиль-
ної промисловості та Українсь-
ку сільськогосподарську ака-
демію. Був народним депутатом 
України VI та VII скликань, на 
цьогорічних місцевих виборах 
обраний депутатом Одеської об-
ласної ради. Сергій Гриневець-

кий і справді знає Одещину, 
адже за часів Леоніда Кучми він 
уже був там головою ОДА. 
 «Сергій Гриневецький, цей 
соратник Володимира Литви-
на, брав участь у скандальному 
сепаратистському «сіверсько-
донецькому з’їзді» у 2004 році, 

учасники якого вимагали при-
вести Януковича до президент-
ської присяги. А 16 січня 2014 
року він голосував за так звані 
«диктаторські закони», — ак-
центує в коментарі «Україні 
молодій» Тарас Марусик.  І до-
дає: «Сергій Гриневецький за-

лишив свої сліди і в мовному 
законодавстві. Перед ухвален-
ням закону Колесніченка—
Ківалова було кілька спроб, і 
найскандальніша — це зако-
нопроєкт №1015-3 «Про мови 
в Україні, який викликав чис-
ленні протести активних ук-
раїнців. Цей антиукраїнський 
документ мав «славну» авту-
ру: Олександра Єфремова від 
«Партії регіонів», Петра Си-
моненка від Компартії і Сергія 
Гриневецького — від Народ-
ної партії. Нині Сергій Грине-
вецький став «трухановцем» 
і від його партії «Довіряй ді-
лам» обраний депутатом об-
ласної ради. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Довгоочікуваний обмін 
полоненими, що, за поперед-
німи даними, мав відбути-
ся до кінця року, перенесено 
на невизначений термін. На-
разі Україна підготувала усі 
необхідні документи (у спис-
ку, щоправда, лише 11 осіб) і 
чекає від керівництва ОРДЛО 
симетричних дій. Проте феде-
ральні ЗМІ вже повідомили, 
що обміну не буде. «Українсь-
кі зобов’язання припинити 
переслідування звільнених 
осіб не виконані, — пояснив 
причину відмови глава росій-
ської делегації в ТКГ Борис 
Гризлов за підсумками чер-
гової відеоконференції. — Це 
створює суттєві перепони для 
нового обміну». 
 Із цим звинуваченням 
представники України у кон-

тактній групі категорично не 
згодні, оскільки вважають, що 
Кремль і далі хоче використо-
вувати полонених у своїх полі-
тичних ігрищах. Зокрема, 
цього разу, на думку спікера 
української делегації Олексія 
Арестовича, наші військові 
можуть стати інструментом 
впливу під час переговорів 
Москви з новою президент-
ською адміністрацією США. 
«Мені здається, вони нас прос-
то шантажують, — повідомив 
він пресі. — Наразі у коман-
ді новообраного президента 
Байдена говорять про санк-
ції, які «не стримуватимуть, 
а калічитимуть». У зв’язку з 
цим Кремль різко змінив по-
зицію і намагається вийти на 
прямі перемовини з Білим до-
мом. Для цього їм треба проде-
монструвати слабкість Фран-
ції та Німеччини. Що ж сто-

сується України, то російські 
ЗМІ давно створили нам образ 
«провокатора», який не вико-
нує своїх зобов’язань. А ось 
дорослі хлопчики візьмуть і 
вирішать усе поміж собою». 
 У свою чергу, політо-
лог Володимир Фесенко не 
виключає, що Москва черго-
ве зволікання з обміном зно-
ву використовує для тиску 
на Володимира Зеленсько-
го. Мовляв, той пообіцяв сво-
го часу звільнити усіх поло-
нених до кінця 2020 року і 
тримає цей пункт порядку 
денного на особливому конт-
ролі. «У Кремлі це зрозуміли 
і щоразу використовують си-
туацію для лобіювання своїх 
інтересів у політичній час-
тині переговорів, — каже ек-
сперт. — Наприклад, мину-
лого року перед великим об-
міном Київ пішов назустріч 

вимогам Москви і погодився 
на «формулу Штайнмаєра, 
що викликало сплеск невдо-
волення в українському сус-
пільстві». 
 Сьогодні, за інформацією 
Центру громадянських сво-
бод, у в’язницях ОРДЛО пере-
бувають щонайменше 234 ук-
раїнці. Ще 99 громадян Украї-
ни потрапили до тюрем РФ та 
Криму з політичних мотивів. 
Із них — 76 кримських татар.
 Як «УМ» уже повідомля-
ла, останній обмін полоне-
ними відбувся навесні цьо-
го року. За словами Олексія 
Арестовича, у липні українсь-
ка сторона відправила до РФ 
лист із пропозицією продов-
жити процес, але не отрима-
ла конкретної відповіді. Во-
лодимир Зеленський 3 лис-
топада попросив президента 
Червоного Хреста Петера Ма-
урера допомогти в організації 
чергових переговорів, аби на-
решті провести обмін за фор-
мулою «всіх на всіх». Але 
дана ініціатива залишилася 
без відповіді. Не вплинула на 
Кремль і позиція Німеччини 
та Франції, які також наполя-
гають на негайному звільнен-
ні полонених. Про це свідчать 
недавні заяви обох сторін. ■

 Ще свіжою раною для всіх небайду-
жих патріотів залишається акт самоспа-
лення на столичному майдані Незалеж-
ності у ніч із 10 на 11 жовтня, яке здійс-
нив учасник російсько-української вій-
ни Микола Микитенко на знак протесту 
проти політики капітуляції нинішньої 
«Зе»-влади.Самоспалення ветерана по-
садовці проігнорували. 
 Тим часом  мережа активістів 
Arts&Rights почала зйомки докумен-
тального фільму «За що загинув Мико-
ла Микитенко». «Ми хочемо, щоб кожен 
із вас разом із нами поставив собі кілька 
запитань: ким був Микола Микитенко; 
чому він вийшов на Майдан узимку 2013-
2014 років; чому пішов добровольцем на 
війну і, зрештою, чому він облив себе 
бензином посеред Майдану 2020 року? 
Це було самогубство, відчай, дурість чи 
самопожертва? Відповіді на ці запитан-
ня ми хочемо знайти в документальному 
фільмі. Ми віримо, що це важливо для 
нас із вами і для наступних поколінь», 
— розповіла продюсерка фільму Оксана 
Іванців.
 Зйомки фільму, режисером якого 
став Андрій Литвиненко, розпочали під 

час прощання з героєм. «Він не був фана-
тиком і не був самогубцем. Він дуже лю-
бив життя і Україну!..» — цими кадрами 
з майдану з потужним зверненням до вла-
ди доньки Миколи — Юлії — й розпочи-
нається стрічка. Ветеранка неоголошеної 
війни Юлія Микитенко відразу після са-
моспалення батька звернулася до прези-
дента й закликала його мати мужність по-
дивитися в очі їй та іншим ветеранам, які 
втрачали життя, кров і своє здоров’я на 
війні.
 «Як будь-який воїн, він був гото-
вий покласти життя за Україну. І він це 
зробив. І найтрагічніше те, що його досі 
не почули. Як доньці, мені важко при-

йняти цей вчинок, але я можу його зро-
зуміти. Як і багато інших ветеранів, які 
мають зараз схожі відчуття. Єдине, чого 
я не можу зрозуміти, — чому досі ніхто 
з очільників нашої держави не висловив 
жодного слова ні підтримки, ні співчуття 
нашій сім’ї? Чому їм легше, думати, що 
якийсь невідомий чоловік із невідомих 
причин вчинив самоспалення на май-
дані?» — сказала з гіркотою Юлія. 
 Зйомки фільму фінансують волон-
тери. Всі бажаючі можуть перераху-
вати кошти на картку доньки ветера-
на Юлії Микитенко (рахунок Приват-
Банк 4731219108111539 (гривня) та 
5169360008137436 (іноземна валюта). ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Язик голови
Яким ділам Сергія Гриневецького 
довіряти?

■

У ПОЛОНІ

Заручники агресора
Росія зриває анонсований українською стороною обмін 
полоненими, використовуючи їх у політичних іграх

■

ВІДЛУННЯ

Горіли заради 
справедливості
Знімають документальне кіно про відчайдушного 
ветерана Миколу Микитенка
Тарас ЗДОРОВИЛО

■

САМОСПАЛЕННЯ ЯК ПРОТЕСТ

 5 листопада 1968 року на знак протесту проти комуністичної тоталітарної системи, колоніаль-
ного становища України, політики русифікації та агресії СРСР проти Чехословаччини здійснив 
акт самоспалення на Хрещатику в Києві уродженець Львівщини Василь Макух.
 21 січня 1978 року на Чернечій горі в Каневі Олекса Гірник із Калуша спалив себе, розкидав-
ши перед тим близько тисячі листівок зі словами: «Протест проти російської окупації на Україні! 
Протест проти русифікації українського народу! Хай живе самостійна соборна Українська держа-
ва...». Тоді радянська влада також проігнорувала відчайдушний крок українського патріота, а КДБ 
всіляко намагався приховати цей «інцидент».

■

Донька й батько: Юлія і Микола Микитенки.❙
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Вибори промайнули, а те-
пер починається справжній 
політрух. Здебільшого лад 
у регіонах взялась наводити 
«Європейська Солідарність». 
На порядку денному — на-
швидкуруч склепані фракції 
більшості новообраних облас-
них та міських рад. Що пред-
метно нового стоїть за всіма 
коаліціями, наразі ще неясно. 
Про розквіт і вкорінення кон-
сенсусу говорити також зара-
но. Сенсацій у цих домовле-
ностях немає. Сенсацією буде 
те, скільки вони зможуть про-
триматись.

По п’ятах «слуг»
 За даними соціологів, п’ять 
парламентських партій подола-
ли умовний п’ятивідсотковий 
бар’єр на місцевих виборах. 
Переважною більшістю вони 
ввійшли в обласні ради. Не-
парламентські партії, пере-
дусім партії мерів міст, успіш-
но виступили саме в містах, по-
декуди й на рівні області. 
 Лідером стала партія влади 
«Слуга народу». За неї свій го-
лос віддали 14,5% виборців. Од-
нак результат на місцевих вибо-
рах викликав змішані почуття. 
З одного боку, в «Слуги народу» 
досі не було жодного представ-
ництва в місцевих радах і його 
поява для них — уже добра звіс-
тка. Тим більше, що за даними 
ЦВК, «слуги» впевнено обігна-
ли найближчих переслідувачів 
за кількістю мандатів, отрима-
них на всіх рівнях. Але при цьо-
му їм не вдалося отримати жод-
ного свого мера облцентру, про-
валено вибори в столиці, а в ба-
гатьох радах «зелені» фракції 
будуть статистами.
 А тут iще й «Європейсь-
ка Солідарність» на хвіст на-
ступає. Партія Порошенка от-
римала другий результат — 
13,5% голосів. Отже, рейтинги 
«Європейської Солідарності» 
та «Слуги народу» майже зрів-
нялись. 
 «Опозиційну платформу — 
За життя» обрали 12,5%. Успіх 
останньої та партії Петра Поро-
шенка політологи пов’язують 
із потужною ідеологізованою 
кампанією, що досить ефек-
тивно спрацювала на їхню ко-
ристь. Відповідно, ОПЗЖ — 
проросійська, ЄС — патріотич-
на.
 Щодо ОПЗЖ — у декількох 
містах вони вийшли на пер-
ші місця, але в жодній облас-
ті, в жодному обласному цент-
рі не отримали абсолютну біль-
шість. І хоч явного електораль-
ного реваншу не відбулось, 
однак можна «догнатись» при-
значенням нових голів ОДА з 
числа тих, кого потрібно. Та й 
самі партії мерів подекуди — 
ще ті «мавпи з гранатами», не 
знаєш, у який бік повернуться 
голоблі цих бюджетно наповне-
них возів. Тож розслаблятись 
не слід. 
 «За майбутнє» відірвала як 
у партії влади, так і в ОПЗЖ, 
8,5% голосів.
 За «Батьківщину» проголо-
сували 8,4% виборців. Тради-
ційно «Батьківщина» демонс-
трує хороший результат на міс-
цевих виборах. Партія Юлії Ти-

мошенко посідає друге місце за 
кількістю депутатів місцевих 
рад (12,4% від тих депутатів, 
котрі представляють політич-
ні партії), третє — за кількіс-
тю мерів міст, голів ОТГ (7,2% 
з тих, хто представляв політич-
ні партії). 
 Шкода, що «Голос» не досяг 
достатньо високих результатів, 
як хотілося б від патріотичної 
партії. Вона буде представле-
на 325 депутатами в місцевих 
радах — це 0,8% від загальної 
кількості депутатів місцевих 
рад. Але партії вдалось пока-
зати, що вона поступово вихо-
дить із кризи, викликаної від-
ходом Святослава Вакарчука 
від лідерської позиції та актив-
ної політики. Однак є один не-
приємний сюрприз iз місць. У 
декотрих областях iз місцеви-
ми лідерами «Голосу», схоже, 
знайшли спільну мову поводи-
рі місцевих рейтингових проєк-
тів. І на чималій кількості виб-
орчих дільниць члени, котрі 
формально вважалися нібито 
від «Голосу», насправді пред-
ставляли інтереси регіональної 
рейтингової політсили. 

Мери — не коти в мішках
 Майже всюди, де балотува-
лись чинні мери обласних цен-
трів, вони без проблем здобува-
ли перемоги. 
 Тренд виборця цього полі-
тичного сезону можна сформу-
лювати за висловлюванням ай-
тішників: якщо працює, то не 
чіпай. Вочевидь, після аж над-
то великого захоплення «нови-
ми обличчями» на президент-
ських та парламентських вибо-
рах українці зробили переоцін-
ку попередньому провальному 
вибору й вирішили схаменути-
ся.
 Чималу роль у цьому відіг-
рала децентралізація. Рефор-
ма місцевого самоврядування і 
бюджетних відносин дала місь-
ким головам великий фінансо-
вий ресурс. При цьому в разі 
якихось негараздів усі камені 
летять у бік центральної вла-
ди, а іноді мери навіть відверто 
протиставляють себе Києву, як 
це відбувається в історії з запро-
вадженням карантину.
 «Автономія дає право для 
маневру: хочу — домовляюся з 
президентом, не хочу — не до-
мовляюся, — пояснює політо-
лог Володимир Фесенко. — Всі 

ж опоненти суто мерських пар-
тій були змушені ділити опози-
ційний електорат, який вия-
вився дуже обмеженим. А коли 
представники парламентських 
партій вийшли до другого туру, 
з’ясувалося, що чинному меру 
легше мобілізувати своїх при-
хильників, а його опоненту — 
складніше. Хоча на виборах у 
ті ж облради у парламентських 
партій усе було добре».
 Політолог зазначає, що за-
вдяки децентралізації бюдже-
ти великих міст останнім ча-
сом виросли приблизно вдвічі. 
Відповідно, у мерів була мож-
ливість скористатись цими 
коштами і продемонструвати 
конкретні приклади благоус-
трою. Звісно, вже під власним 
брендом.
 Із цього витікає друга при-
чина. Володимир Фесенко звер-
тає увагу, що соціологи і раніше 
відзначали цю тенденцію, але 
в цьому році вона проявилася 
особливо контрастно: люди по-
різному оцінюють ситуацію в 
країні в цілому та безпосеред-
ньо в своєму місті. Тобто у себе 
в регіоні — переважно позитив-
но, а в країні — критично. «У 
людей завищені запити до пре-
зидента та центральної влади, 
— вважає політолог. — Місцева 
ж влада сприймається прагма-
тичніше. На місцях ситуація не 
змінюється різко в якийсь нега-
тивний бік, а якщо є позитивні 
зміни, то їх пов’язують саме з 
місцевою владою».
 Нардеп Вікторія Сюмар, яка 
займалася кампанією «Євро-
пейської Солідарності», з цього 
приводу сказала: «Це результат 
децентралізації і розчаруван-
ня від електоральних експери-
ментів після обрання Зеленсь-
кого».
 Очевидно, на цих виборах 
кандидати в мери від парла-
ментських партій зазнали фіас-
ко. Від парламентських сил у 
мери облцентрів вдалося обра-
тись лише Олександру Третя-
ку від «Європейської Солідар-
ності» в Рівному та Олексан-
дру Лисенку від «Батьківщи-
ни» в Сумах. Щодо останнього, 
то влада швиденько заметуши-
лась. Днями сюди було призна-
чено нового главу областi з ко-
лишніх «регіоналів». Однак, 
як показує досвід, вони колиш-
німи не бувають. Наказ на при-
значення Василя Хоми головою 

Сумської ОДА президент Воло-
димир Зеленський підписав 23 
листопада поточного року. 
 Відомо, що Василь Хома 
працював заступником голови 
Харківської ОДА разом iз Ми-
хайлом Добкіним. Із 2010 року 
очолював апарат ОДА й був за-
ступником голови харківської 
обласної організації «Партії ре-
гіонів». У 2014-му звільнився з 
облдержадміністрації. 
 Щодо депутатської гру-
пи «За майбутнє», яка стала 
партійною парасолькою для 
кількох переможців, то її ви-
носимо за дужки. Хоча і від-
значаємо успіх цього відверто 
кон’юнктурного проєкту, зок-
рема високі місця в агреговано-
му партійному рейтингу по всіх 
місцевих радах. Усі інші мери 
обирались від непарламентсь-
ких партій, часто створених під 
конкретну персону.

«Євросолідарність»: 
усе тільки починається
 Потенціал масштабу особис-
тості Петра Порошенка не зму-
сив себе довго чекати, на після-
виборче розгойдування ЄС час 
не марнує. Потужний потенціал 
«бульдозера» української полі-
тики за лічені дні відчули всі: й 
суперники, й соратники, й ті, 
хто самостверджується за ра-
хунок дріб’язкового протистав-
лення себе Порошенку. «Євро-
пейська Солідарність» має так-
тику партійного будівництва, 
стратегію розвитку та план по-
ширення партійного впливу. І 
виправлення недосягнутих під 
час виборів результатів для ЄС 
— питання часу. Що й проде-
монстровано на першому засі-
данні Львівської міської ради. 
Дарма, що представник ЄС, ко-
лишній голова Львівської ОДА 
Олег Синютка програв вибори 
мера, перше засідання міської 
ради пройшло без переобраного 
мера Андрія Садового, а прове-
ли його депутати фракцій «Єв-
ропейська Солідарність», «Вар-
та» та «Свобода». Андрій Садо-
вий одразу ж зробив гучну заяву 
про спробу узурпації влади.
 Заступник міського голо-
ви Львова з питань розвитку 
Андрій Москаленко зазначив, 
що своїм рішенням новообрані 
депутати усунули Андрія Са-
дового від виконання повнова-
жень міського голови, а утворе-
на президія фактично може пе-
ребрати на себе мерські повно-
важення.
 Однак зараз Петро Поро-
шенко має значно ретельніше, 
ніж раніше, придивлятись до 
своєї команди на місцях. Жур-
наліст і письменник Отар Дов-
женко зазначає: «У партії По-
рошенка чимало гідних лю-
дей (починаючи з самого Поро-
шенка), але на Львівщині вони 

вже традиційно партнеряться з 
найтоксичнішими персонажа-
ми, які мають медійний і фінан-
совий ресурс, але не мають по-
ваги людей. Якщо у тебе у пер-
шій п’ятірці списку Тугар Вовк, 
то не дивуйся, що тухольці обо-
роняються».
 Також цікаво в цьому сенсі 
виглядає і Вінниччина. Область 
вважається вотчиною Петра По-
рошенка і в бізнесовому (перша 
кондфабрика цукеркової імпе-
рії Порошенків запрацювала 
саме тут), і в політичному сенсі 
— перший крок у велику полі-
тику Петро Порошенко зробив, 
ставши народним депутатом по 
12-му округу Вінниці. Однак, 
як відомо, з найвпливовішим 
наразі політиком Вінниччини, 
експрем’єр-міністром Володи-
миром Гройсманом горщики 
були побиті одразу після закін-
чення каденції президентства 
Порошенка. Місцевий політ-
проєкт «Українська стратегія 
Гройсмана» (УСГ) покрила об-
ласть на понад 73%. А пред-
ставники ЄС на Вінниччині дія-
ли дещо стримано. До останньо-
го дня не реєструвались і не афі-
шували свою участь у виборах 
усі, хто йшов у ради й на керів-
ні посади в ОТГ від «Євросолі-
дарності». Хоча робота велась. 
Ну і перше засідання сесії Він-
ницької обласної ради також 
було показовим — фракція 
«Європейської Солідарності» 
покинула засідання, пояснюю-
чи свій крок протестом проти 
того, що фракція «Української 
стратегії» створила коаліцію з 
іншими партіями, в тому числі 
зі «Слугою народу». Далі ще ці-
кавіше: з УСГ почали виходити 
депутати обласної ради, котрі 
мають повагу в регіоні та вва-
жаються лідерами думок. По-
воротні події на Вінниччині не 
забарились. 
 Щодо загальної перспекти-
ви, то фінансова децентраліза-
ція, що привела до загальної пе-
реваги саме чинних мерів вели-
ких міст, на наступному етапі 
децентралізації може не спра-
цювати. За умови впроваджен-
ня так званого інституту пре-
фектів мерам стане складніше 
робити викрутаси з коштами, 
бо запроваджуватиметься сис-
тема адміністративного нагля-
ду за легітимністю актів місце-
вого самоврядування. Так вба-
чає майбутнє регіонів експерт 
iз питань децентралізації Юрій 
Ганущак. Він каже, що зараз на 
місцях держави немає, там діє 
місцеве самоуправство без уся-
кого державного контролю. 
 Тож роботи для децентралі-
зації — незорана рiлля впоряд-
кування фінансово-політично-
го поля. І виграні вибори — то 
лише десята частина успіху в 
нових умовах. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Поствиборчі сліди
«Бульдозер» Петра Порошенка виходить на широку дорогу

■

Пророцтва збуваються.
Фото з сайта bykvu.com.

❙
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Так гартувався рейтинг Порошенка.
Фото з сайта politeka.net.

❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 Увесь минулий тиждень на-
пруга навколо питання про прий-
няття у Франції закону «Про гло-
бальну безпеку» і, зокрема, його 
спірної 24-ї статті, яка забороняє 
фото- та відеозйомку поліцей-
ських під час виконання ними 
службових обов’язків, зростала, 
особливо після появи в соцме-
режах кадрів жорсткого розго-
ну мігрантів на площі Республі-
ки 23 листопада і відеозапису з 
побиттям музичного продюсера 
Мішеля Зеклера на порозі його 
студії в Парижі. І, зрештою, ви-
лилася в суботу, 28 листопада, в 
численні маніфестації проти за-
кону «Про глобальну безпеку», 
що відбулися по всій Франції. У 
Парижі «Марш свободи» прой-
шов між площею Республіки та 
площею Бастилії, повідомляє 
RFI. 
 Стаття 24, що отримала схва-
лення з боку поліцейських проф-
спілок, викликає протест у за-
хисників громадських свобод, 
зокрема у французьких жур-
налістів, які розглядають її як 
«атаку» на свободу слова та ін-
формації. Крім того, публіка-
цію зображень поліцейських 
вважають необхідною представ-

ники паризьких передмість, які 
активно підтримують дискусію 
про расизм у поліції. Зайшовши 
в глухий кут, уряд вирішив ство-
рити незалежну комісію для ос-
таточної редакції тексту спір-
ною статті, і на цей раз викли-
кав гнів парламентаріїв. Глави 
Сенату і Національних зборів 
висловили протест проти ство-
рення такої комісії. «Покладан-
ня такої місії на зовнішній орган 
буде представляти собою атаку 
на парламент, який один має 
право писати й ухвалювати за-
кони», — заявив голова Націо-
нальних зборів Рішар Ферран. 
Після цього в п’ятницю, 27 лис-
топада, прем’єр-міністр Франції 
Жан Кастекс був змушений від-
мовитися від ідеї створення зов-
нішньої комісії.
 Французькі журналісти, 
творці документальних фільмів, 

глави інформаційних каналів і 
режисери випусків теленовин 
уже опублікували спільну заяву, 
спрямовану проти ухвали зако-
ну «Про глобальну безпеку» та 
на захист права на інформацію. 
«Спроби контролювати наші 
зйомки з боку державної влади 
(поліції, правосуддя, пенітен-
ціарної адміністрації й особли-
во жандармерії) ніколи не були 
такими гострими», — йдеться 
в заяві, опублікованій на плат-
формі соціальної журналістики 
medium.com. «Вимагаючи пере-
вірки наших репортажів і доку-
ментальних фільмів, державні 
органи хочуть надати собі право 
на цензуру. Жоден журналіст, 
покликаний вільно інформувати 
громадськість, не може з цим по-
годитися», — наголошують авто-
ри заяви. Заяву підписали пред-
ставники найбільших французь-

ких телевізійних каналів, таких 
як TF1, France 2, France 3, M6, 
BFMTV, France 24, Arte, TMC і 
багато інших.
 У Парижі префектура 
поліції спочатку заборонила 
марш, дозволивши лише збо-
ри на площі Республіки, але 
адміністративний суд Парижа 
скасував це рішення. Про свою 
участь у паризькому «Марші 
свободи» заявили близько со-
тні депутатів столичного ре-
гіону Іль-де-Франс, профспіл-
ки журналістів, неурядових 
організацій, Асоціація судової 
преси, представники Ліги прав 
людини та інших організацій.
 У Парижі маніфестація про-
ходила мирно, поки на підході 
до площі Бастилії до неї не при-
єдналися близько двох тисяч ра-
дикалів з організації Black Bloc 
(«Чорний блок»), які побудува-

ли барикаду на перетині буль-
вару Бомарше і вулиці Пастора 
Вагнера і вступили в сутичку з 
поліцією. Силовики застосували 
сльозогінний газ. Маніфестації 
також пройшли в Марселі, Рен-
ні, Ліллі, Нанті, Монпельє та ін-
ших містах країни. 
 І протест лише наростає: 
якщо попередньої суботи, 21 
листопада, в маніфестаціях узя-
ли участь близько 22 тисяч, то в 
акції 28 листопада, за оцінкою 
МВС Франції, — 130 тисяч осіб. 
Організатори демонстрацій на-
томість повідомляють, що в ці-
лому учасників було близько пів 
мільйона по всій країні.
 У Парижі під час маніфес-
тацій був поранений незалеж-
ний сирійський фотограф Амір 
Аль-Хальбах. 24-річний фото-
граф, який працює, зокрема, на 
«Франс Пресс», отримав удар 
поліцейським кийком в облич-
чя на площі Бастилії. Фотогра-
фію розбитого обличчя з лікар-
ні помістив на своїй сторінці в 
«Твіттері» генеральний секре-
тар організації «Репортери без 
кордонів» Крістоф Делуар. А 
МВС поширило відеозаписи, на 
яких демонстранти б’ють полі-
цейських. Тож постраждалі є з 
обох сторін. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Іранський фізик-ядерник Мухсін Фах-
різаде був убитий у Тегерані в результаті 
збройного нападу невідомих на його авто-
мобіль. Фахрізаде помер у лікарні від от-
риманих поранень. 
 Фізик-ядерник, якого називають 
«батьком іранської бомби», займав пост 
глави відділу наукових досліджень та ін-
новацій при міністерстві оборони. Кілька 
років тому на Мухсіна Фахрізаде вже було 
скоєно невдалий замах. Глава МЗС Ірану 
Мохаммад Джавад Заріф припустив, що 
за тим, що сталося, може стояти Ізраїль. 
«Іран закликає міжнародне співтоварис-
тво — і особливо ЄС — покласти край га-
небним подвійним стандартам і засудити 
цей акт державного терору», — написав 
Заріф у своєму «Твіттері». Іран помстить-
ся за вбивство Фахрізаде, заявив радник 
духовного лідера Ірану Хосейн Дехкан. 
Його слова наводить агенція ТАСС.
 Президент Ірану Хасан Роухані та-
кож звинуватив Ізраїль у вбивстві ірансь-
кого вченого, який, як вважають, є про-
моутером ядерної програми Ірану. Заяви 
глави держави широко цитували в субо-
ту іранські ЗМІ. «Вкотре долоні дияво-
ла світової зарозумілості були заплямо-
вані кров’ю», — написав Роухані у своїй 
заяві. Він поклав безпосередню відпові-
дальність за ліквідацію іранського ядер-
ного експерта на «найманця, посланого 
узурпаторським сіоністським режимом», 
як Іран називає Ізраїль. Однак він не на-
дав жодних деталей, що підтверджують 
цю тезу. Роухані запевнив, що смерть уче-
ного «не вплине на досягнення, яких ми 
очікуємо на своєму шляху». Ці слова були 
сприйняті світовими ЗМІ як повідомлен-
ня про продовження іранської ядерної 
програми. 
 У період iз 2010 по 2012 роки було вби-
то чотирьох іранських учених-ядерників, 
й Іран незмінно звинувачував Ізраїль у 
співучасті у цих вбивствах. Про Фахріза-
де згадував у своїй презентації про ядерну 
програму Ірану прем’єр-міністр Ізраїлю 
Беньямін Нетаньяху в травні 2018 року. 
Згідно з таємними документами, отри-
маними Ізраїлем у 2018 році, він очолю-
вав програму створення іранської ядерної 
зброї. «Запам’ятайте це ім’я», — заявив 
тоді ізраїльський прем’єр, назвавши Фах-

різаде головним науковцем у програмі. 
У 2015 році газета «Нью-Йорк Таймс» 
порівняла Фахрізаде з Джуліусом Робер-
том Оппенгеймером, фізиком, який ке-
рував Мангеттенським проєктом, що під 
час Другої світової війни виготовив пер-
шу атомну зброю.
 За оцінкою агенції «Рейтер», напад 
на Фахрізаде може призвести до нової 
хвилі конфронтації у відносинах Ірану 
зі США, що ускладнить для нового пре-
зидента США повернення до букви уго-
ди, якої вдалося досягти в 2015 році ад-
міністрацією Барака Обами. Водночас ек-
сперти не виключають, що до терористич-
ного замаху на іранського вченого могла 
докласти рук адміністрація президента 
Трампа, щоб ускладнити наступному пре-
зиденту Джо Байдену нормалізацію від-
носин з Іраном. Зовсім недавно, 11 лис-
топада, газета «Нью-Йорк Таймс» пода-
ла сенсаційну новину, що Дональд Трамп 
хотів атакувати Іран. За інформацією га-
зети, Трамп скликав своїх радників, щоб 
запитати про можливість нападу на Іран. 
Причиною втручання було б збільшен-
ня ядерних запасів урядом Тегерана. Як 
пише «Нью-Йорк Таймс», радники пре-
зидента США виступили проти планів на-
паду, побоюючись ескалації конфлікту. 
Така зустріч в Овальному кабінеті ніби-

то мала місце в четвер, 5 листопада. Згід-
но з доповіддю «Нью-Йорк Таймс», у ній 
брали участь віце-президент Майк Пенс, 
державний секретар Майк Помпео, вико-
нуючий обов’язки міністра оборони Кріс-
тофер К. Міллер та один із найважливі-
ших військових командуючих США, ге-
нерал Марк А. Міллі, голова Об’єднаного 
комітету начальників штабів. «Нью-Йорк 
Таймс» стверджує, що зустріч була спро-
вокована інформацією міжнародних спос-
терігачів про те, що Іран збільшив свої за-
паси ядерної зброї. Трамп запропонував 
напад на іранські ядерні установки. Рад-
ники президента, однак, побоювались за-
гострення конфлікту та погіршення і так 
напружених відносин із Тегераном. 
 За повідомленням «НЙТ», президент 
США хотів здійснити інтервенцію ще до 
закінчення свого терміну повноважень. 
Знищенню підлягали іранські установ-
ки в місті Нараз. Спостерігачі вважають, 
що саме тут зберігається запас зброї. Це 
уран, необхідний для будівництва ядер-
них боєголовок. Іран нібито має запаси 
цього елементу в 12 разів більший, ніж 
він зобов’язувався в угоді із США. Угоду, 
підписану адміністрацією Барака Оба-
ми, Трамп порушив у 2018 році. З тих пір 
вона формально не працює, й Іран посту-
пово збільшував свої запаси урану. ■

У Кремлi стрiляються
 На територiї Кремля пiд час несення 
служби застрелився спiвробiтник Федераль-
ної служби охорони (ФСО) Михайло Захаров. 
Його пiдроздiл вiдповiдає за особисту охоро-
ну Путiна. За словами колег Захарова, причи-
ною його загибелi могло стати байдуже став-
лення керiвництва ФСО до умов його роботи, 
а також численнi перепрацювання — в одну з 
останнiх змiн вiн був змушений перебувати на 
роботi понад 15 годин.

Теракт в Афганістані: десятки 
загиблих військовослужбовців
 Щонайменше 34 особи загинули в резуль-
таті вибуху, що прогримів на одній з військо-
вих баз поблизу афганського міста Газні, що є 
столицею однойменної провінції. Ще щонай-
менше 24 особи отримали поранення, багать-
ох із них доставлено до лікарень, повідомили 
місцеві чиновники інформагенції dpa. За дани-
ми місцевої влади, до військової бази під’їхав 
начинений вибухівкою автомобіль, за кермом 
якого сидів терорист-смертник. Повідомляєть-
ся, що всі загиблі та поранені внаслідок терак-
ту були силовиками. Цей теракт став одним із 
найкривавіших нападів на афганські сили без-
пеки впродовж останніх місяців. Поки що жод-
не з екстремістських угруповань, що діють на 
території країни, не взяло на себе відповідаль-
ність за напад.

Аналіз крові, який виявляє 
50 типів раку
 Національна служба охорони здоров’я 
Британії готується до широких випробувань 
методу аналізу крові на рак, який розробили у 
США. Очікують, що за допомогою нового ме-
тоду можна буде виявляти 50 типів злоякісних 
пухлин. У наступному році пройти тестування 
запропонують 165 тисячам мешканців Англії. 
Якщо метод продемонструє ефективність, то 
до 2024 року тестування буде доступним при-
близно мільйону британців. У США випробу-
вання теж проведуть, але не в такому широ-
кому масштабі. Там планують набрати близько 
6200 волонтерів віком від 50 років. У США тест 
теж буде доступний до 2021 року, але за гроші. 
Тестування британців спонсоруватиме амери-
канська компанія-розробник Grail із Каліфор-
нії. Першими можливість пройти тест отрима-
ють мешканці Британії віком від 50 до 79 років 
і кілька тисяч пацієнтів англійських лікарень, 
у яких лікарі виявлять симптоми онкології. У 
службі охорони здоров’я кажуть, що завдяки 
новому методу відсоток випадків раку, що ви-
являють у британців на ранніх стадіях, можна 
буде підвищити до 75%. Тест Galleri, як і його 
аналоги, які перебувають у стадії розробки, діє 
на молекулярному рівні. Це дозволяє помічати 
багато видів раку до того, як з’являються сим-
птоми. Остаточні підсумки випробувань мето-
ду Galleri підіб’ють до 2023 року.■

СВОБОДА СЛОВА

Спротив «поліцейській цензурі»
У Франції — масові маніфестації проти закону 
«Про глобальну безпеку»

■

НОВИНИ ПЛЮС■ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОРИЗМ

Нема людини — нема проблеми?
У Тегерані вбито одного з творців ядерної програми країни. 
Президент Ірану звинуватив у замаху Ізраїль

■

На місці замаху.❙

Мухсін Фахрізаде.❙
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Олег ГАНСЬКИЙ

На світовому нафтовому рин-
ку — чергові зміни, спрямовані 
проти нафтовидобувних країн. 
«Чорне золото» хоча і ривками, 
але тримається на доволі низь-
кому ціновому рівні, і ця тенден-
ція консервуватиме сьогоднішню 
тенденцію — дешева сировина, 
яка сприятиме розвиткові еко-
номіки і зниженню собівартості 
великої кількості продукції. На 
тлі пандемічних наслідків для 
економіки це дасть додатко-
вий шанс для розвинених країн 
і, навпаки, завдасть удару по 
«країнах-бензоколонках», од-
нією з яких є держава-агресор 
Російська Федерація. 

Ринок сподівається на краще
 Минулий тиждень ціна на 
нафту піднялася до рекордної 
позначки з березня нинішньо-
го року — 47 доларів за барель. 
Як заявили експерти, нафта до-
рожчає на очікуваннях ринку, 
що поява вакцин від «Ковід-
19» дозволить узяти під конт-
роль пандемію коронавірусу. 
А це означає, що пожвавить-
ся економіка, а отже, зросте 
попит на сировину та енерго-
носії. Оптимізм, пов’язаний 
з успіхом у розробці вакцин, 
уже призвів до зростання цін 
на нафту майже на 20% у лис-
топаді.
 На думку експертів, оскіль-
ки напередодні Оксфордський 
університет і компанія «Астра-
Зенека» оголосили, що їх вак-
цина за підсумками значимого 
дослідження показала 90-від-
соткову ефективність у запобі-
ганні зараження коронавіру-
сом без серйозних побічних 
ефектів, ринок відчув пож-
вавлення. Такі заяви додають 
упевненості інвесторам, що 
проблему пандемії у найближ-
чому майбутньому вдасться ви-
рішити.
 Крім того, підтримку зрос-
танню котирувань надає по-
силення геополітичної напру-
женості на Близькому Сході. 
Низка об’єктів компанії «Са-
уді Арамко», пов’язаних із ви-
добутком нафти, піддалися ра-
кетному обстрілу. А це може 
суттєво загострити ситуацію, 
адже, наприклад, минулого 
разу пошкодження від нападу 
безпілотних апаратів змусило 
саудівську компанію істотно 
скоротити обсяг нафтовидобут-
ку.
 На цьому тлі нафтотрейдери 
забули про ризики, пов’язані з 
потенційними локдаунами в 
різних регіонах світу. Але цей 
ризик аж далеко не нульовий, 
особливо судячи з погіршення 
епідеміологічної обстановки в 
світі. А тому далеко не очевид-
но, що нафта дорожчатиме і на-
далі, як заявляють експерти. 
 На цьому тлі ціни на нафту 
марки «Брент» можуть досягти 
рівня 48 доларів за барель. Од-
нак після цього їх чекає неми-
нуча корекція з потенціалом 
45-46 доларів. Що ж стосуєть-
ся подальших прогнозів, то на-
ступного року нафта може три-
матися як на нинішньому рів-
ні, так і сягнути 53 доларів за 
барель. 

 І тут дуже багато залежить 
від діалогу країн ОПЕК+, який 
має відбутися вже найближчи-
ми днями. Однією з тем буде 
обсяг скорочення видобутку 
нафти, який мав би, у випад-
ку позитивного для нафтови-
добувних держав спільного рі-
шення, почати діяти з 1 січня 
2021 року. Головні гравці рин-
ку планують, що з першого дня 
наступного року обсяг скоро-
чення зменшиться в порівнян-
ні з тим, який є зараз. Але біль-
шість галузевих аналітиків і 
експертів сходяться на думці, 
що низький попит на нафту не 
дасть ОПЕК зменшити обсяги 
скорочення в січні.
 ОПЕК, як й інші експерти, 
також сподівається на те, що 
вакцина буде сприяти еконо-
мічній активності, а отже, і по-
питу на нафту. Але до запуску 
вакцини в широких масштабах 
ще досить далеко. І навіть якщо 
вакцину схвалять для екстре-
ного використання цього міся-
ця, то це не підвищить попит 
на нафту найближчим часом. 
А тим часом країни ОПЕК ви-
добувають на 7,7 мільйона ба-
релів на день менше. Поперед-
ньо, в січні це скорочення пла-
нують зменшити до 5,7 мільйо-
на барелів на добу.
 Проте Лівія, яку вже назива-
ють однією з найпроблемніших 
держав ОПЕК, ще напередодні 
заявила, що не має наміру бра-
ти участь у скороченні видобут-
ку до того моменту, поки вона 
не буде добувати принаймні 1,7 
мільйона барелів на добу. Зараз 
країна видобуває 1,25 мільйо-
на. Але не погоджується на діа-
лог не тільки Лівія. Ірак також 
не хоче дотримуватися умов 
скорочення. 

Лівія починає і...
 Раніше Лівія вже спричи-
нила падіння нафтових цін. 
Видобуток нафти в цій країні 
зріс до мільйона барелів на 
добу — таким чином влада рес-
публіки стримала дану рані-
ше обіцянку, сформульовану 
у відповідній заяві команду-
вача Лівійської національної 
армії маршала Халіфи Хафта-
ра. Національна нафтова кор-
порація цієї держави зізнала-

ся: вона стикається з фінансо-
вими труднощами, які призве-
ли до боргів перед компаніями 
сектору і затримок заробітної 
плати в сервісних компаніях. 
Але вже з початком активної 
роботи ситуація має змінитися 
докорінно. Хоча через зовніш-
ній тиск країна може не втри-
мати досягнутий рівень видо-
бутку або й зовсім припини-
ти його, що призведе до погір-
шення ситуації в національній 
економіці. І матиме відчутний 
вплив на ринок. 
 Різке збільшення видобут-
ку в Лівії вважалося однією з 
головних загроз для цін на на-
фту, які й без того йдуть униз 
у зв’язку з погіршенням ситуа-
ції з пандемією. Запроваджені 
у ряді країн нові обмежуваль-
ні заходи посилили побоюван-
ня щодо попиту, і цей фактор 
зумовив чергове здешевлення 
бареля. 
 Натомість країни ОПЕК+ із 
травня виконують угоду щодо 
скорочення видобутку нафти, 
щоб підтримати вартість сиро-
вини і не допустити перепов-
нення сховищ. У перші три мі-
сяці обмеження становили 9,7 
мільйона барелів на добу, а з 
серпня і по теперішній час — 
7,7 мільйона. З січня 2021 року 
обмеження хотіли знизити до 
5,8 мільйона барелів на добу, 
але друга хвиля коронавірусу 
змусила членів організації пе-
реглянути плани. Повернення 
на ринок Лівії серйозно зміни-
ло ситуацію.

Саудити проти 
 Раніше найбільша нафтога-
зова держкомпанія Саудівської 
Аравії «Сауді Арамко» в одно-
сторонньому порядку скасува-
ла перемир’я з Москвою і зни-
зила ціни на нафту всіх сортів 
для азіатських та американсь-
ких покупців. Компанія знову 
повернулася до політики зни-
жок на європейському ринку 
і легку саудівську нафту спо-
живачам поставлятимуть де-
шевше на 2,5-2,8 долара. У ве-
ресні найбільш затребуваний в 
Північно-Західній Європі сорт 
«Араб Лайт», подібний за ха-
рактеристиками до російської 
«Уралс», уже продавали на 2,5 

долара дешевше, ніж у серпні. 
Знижка до ціни «Брент» стано-
вила 1,8 долара за барель проти 
премії у 70 центів у попереднь-
ому місяці. Подешевшала на-
фта і для азіатських клієнтів: 
у середньому на 30-60 центів. 
Уперше з квітня помітні зниж-
ки «Сауді Арамко» пропонує 
покупцям у США
 Стратегія саудитів цілком 
зрозуміла — нові знижки пот-
рібні, щоб продати додаткові 
обсяги нафти. При цьому са-
удівці, ОЕА і Кувейт уже до-
дали на ринок майже мільйон 
барелів додаткових щоденних, 
відмовившись від добровіль-
них додаткових квот. Домов-
леності — домовленостями, а 
необхідність у збуті сировини і 
боротьба за частку ринку ніку-
ди не зникли, більш того — за-
гострилися.
 І тому саудівці грають но-
вий гамбіт, підвищуючи став-
ки у великій нафтовій грі. Ко-
лишня єдність ОПЕК залиши-
лася в минулому, там же, де і 
колишній вплив картелю на 
ціни. 

Слово за Пекіном
 А тут ще й Китай затіяв 
створення консорціуму спожи-
вачів нафти, свого роду анти-
OPEC, щоб впливати на ціну 
«чорного золота» з боку спожи-
вачів. Так, найбільший поку-
пець чорного золота у світі ско-
рочує імпорт. За даними мит-
ниці КНР, у серпні закупів-
лі впали на 7,2% щодо липня 
і склали 11,2 млн барелів на 
день. Надалі ж ця тенденція 
тільки зростає. 
 Китай наповнив резерви, 
скуповуючи нафту за безцінь 
навесні, і доступні потужності 
держсховищ практично вичер-
пані. Такої думки, зокрема, до-
тримується стратег сировин-
них ринків Уоррен Паттерсон.
 Незалежні НПЗ, відомі як 
«самовари», тим часом обме-
жені квотами, вище яких ім-
портувати нафту не можуть. 
«Як наслідок, китайський по-
пит скорочується якраз у той 
момент, коли ОПЕК + починає 
пом’якшувати обмеження на 
видобуток і збільшує постав-
ки», — констатує Паттерсон. ■

ПРАВИЛА ГРИ 

Вакцина для нафти
Новина про ліки від коронавірусу вже підняла вартість бареля на світових ринках: 
подальшого зростання, ймовірно, не допустять «проблемні» країни ОПЕК

■

Проти країни-бензоколонки РФ грають уже не тільки арабські нафтовидобувники, а й найбільший 
споживач цієї сировини — Китай.
Фото з сайта obozrevatel.com.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 А планету ми бережемо 
 Спільний дослідницький центр 
Єврокомісії опублікував дослід-
ження про викиди вуглекисло-
го газу в усіх країнах світу. І, як 
йдеться у документі, Україна у 
2019 році продовжила скорочу-
вати свої викиди цього парнико-
вого газу. Торік вони склали 196 
мільйонів тонн. Для порівняння, у 
2018-му викиди були на рівні 203 
мільйонів тонн, а у 1990 році — 
783 мільйони тонн.
 Зниження зумовлене не лише 
скороченням населення, адже в 
Україні скоротилися також вики-
ди й на душу населення. Мину-
лого року вони становили май-
же 4,5 тонни на рік, проти 4,6 тон-
ни роком раніше та понад 15 тонн 
у 1990 році. Український показник 
нижчий за середні світові викиди 
на душу населення — 4,9 тонни 
CO2 у минулому році. У Євросоюзі 
разом із Великобританією серед-
ній показник становив 6,5 тонни.
 Скоротилися в Україні викиди 
вуглекислого газу також і з розра-
хунку на тисячу доларів ВВП. Торік 
цей показник становив 0,36 тонни, 
позаминулого року — 0,39 тонни, 
а у 1990-му — 0,96 тонн.
 Тренд України доволі цікавий, 
адже назагал викиди вуглекислого 
газу в світі продовжили зростати, 
сягнувши 38 мільярдів тонн у 2019 
році. Це збільшення передусім зу-
мовили Китай та Індія, чиї викиди 
зросли у порівнянні з 2018 роком 
на 3,4 і 1,6 відсотка відповідно. В 
2019 році Китай викинув в атмос-
феру понад 30 відсотків усього 
вуглекислого газу.
 Натомість Євросоюз торік свої 
викиди скоротив на 3,8 відсотка у 
порівнянні з 2018 роком. Основ-
ною причиною цього експерти на-
зивають зменшення використан-
ня вугілля. Найбільше свої викиди 
за рік знизила Естонія — на понад 
21 відсоток. Серед лідерів і Німеч-
чина: її обсяги викидів СО2 змен-
шилися на 6,5 відсотка. Росія свої 
викиди також скоротила — на 0,8 
відсотка. Щоправда, її викиди на 
душу населення залишаються ви-
сокими — 12 із половиною тонн 
вуглекислого газу на рік.

ПЕРСПЕКТИВИ

 Росія втрачає ринки 
 Реалізація кліматичної політи-
ки Євросоюзу призведе до того, 
що вже найближчим часом розви-
нені держави значно менше спо-
живатимуть палива. Для деяких 
країн, як, наприклад, Росія, такі 
кроки можуть мати доволі сумні 
наслідки. На думку віце-президен-
та зі стратегічного розвитку ком-
панії «Лукойл» Леоніда Федуна, 
до 2040 року поставки російських 
енергоресурсів у ЄС значно зни-
зяться. 
 Зокрема, нафтовий ринок Єв-
ропи може скоротитися вдвічі — 
експорт газу також буде скорочу-
ватися. Але тут падіння виявить-
ся не таким сильним: підтрима-
ти ринок зможуть низькі ціни на 
«блакитне паливо». Водночас при 
жорсткому кліматичному регулю-
ванні Росія та ОПЕК стануть ос-
новними постачальниками, і ринок 
потребуватиме координації між 
ними. «Зараз практично 15 млн 
барелів на добу штучно виведені з 
ринку, — вказав Федун. — І якщо 
не буде міжурядового регулюван-
ня, вони повернуться. І трапить-
ся шок, аналогічний тому, коли че-
рез тимчасовий розвал ОПЕК + Са-
удівська Аравія почала демпінгу-
вати, і ціни впали до негативних 
значень». При цьому в радикаль-
ному кліматичному сценарії випа-
дає значна частина проєктів гли-
боководних і важковидобувних 
сортів нафти.

■

■
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І — так незвично для нас звати 
30-річного китайця, котрий уже 
13 років живе в Полтаві (при 
хрещенні він обрав християнсь-
ке ім’я Христофор). Через те, 
що за цей час уже звик до життя 
в нашій країні й до того ж має 
дружину-українку, він позиціо-
нує себе як «козак із Китаю». От 
уже два роки І Бао є власником 
кафе-чайхани «ЧА-ШЕ», що біля 
Петровського парку. А вперше 
приїхав до Полтави, аби вступити 
до Української медичної стома-
тологічної академії. Розповідає, 
що в Китаї це звична практика: 
після школи багато його одно-
класників вирушили на навчання 
в інші країни. І Бао теж хотілося 
пізнати зовсім інший світ. 

Попався в тенета долі
 — Спершу я думав про Фран-
цію, бо там живе двоюрідна сес-
тра, — пригадує молодий чо-
ловік. — А потім випадково по-
бачив рекламу із запрошенням 
на навчання в Україну (йшлося 
про два міста — Полтаву й Оде-
су). Це й вирішило мою долю. 
Китайців в Україні навчаєть-
ся не так багато, відтак про неї 
толком ніхто не знав. Тож мені 
захотілося поїхати подивитися, 
що ж це за така загадкова краї-
на. Рішення прийняв за два дні. 
 Отак і попався в тенета долі. 
Думав, що здобуде вищу освіту 
й повернеться додому, а вийшло 
так, що осів у Полтаві на цілих 
13 років. 
 — Вважається, що інозем-
цям у будь-якій країні здобути 
освіту легше. І мої знайомі зем-
ляки, котрі навчалися в Києві, 
Харкові, хвалилися, що без 
особливих труднощів отримали 
диплом. Але я вивчав медицину, 
тож мій диплом дався мені не-
легко, — розказує про своє жит-
тя-буття І Бао. — Коли приїхав 
до Полтави, то не знав жодного 
слова ні українською, ні російсь-
кою. Відтак першого дня занять 
на підготовчому відділенні для 
іноземців нічого не зрозумів із 
того, що говорив викладач. І так 
тривало десь три місяці. Потім 
поступово почав розуміти. Поп-
ри труднощі, мені все було ціка-
во. Вважаю, що в медакадемії 
здобув грунтовну освіту. Зараз 
працюю не за спеціальністю, але 
дуже радий, що маю такий дип-
лом, навіть пишаюся цим. Якщо 
чесно, дуже хотів би працювати 
стоматологом. І якби трапила-
ся така можливість, неодмінно 
скористався б нею.
 ■ Чи важко було адаптувати-
ся в чужій країні? — запитую. 
 — Якщо чесно, зараз, коли 
я став повноправним місцевим 
жителем, мені значно важче, 
аніж було тоді, коли тільки-но 
прибув в Україну, — порівнює І 
Бао. — Бачте, тоді я був безтур-
ботним студентом, думав тільки 
про навчання і знав, що надов-
го у вашій країні не затримаю-
ся. Нині ж маю тут бізнес, несу 
відповідальність за свою сім’ю, 
за людей, яким даю роботу. 
 На останньому курсі ма-
гістратури китаєць одружив-
ся з українкою Наталею, на ту 
пору студенткою Полтавського 
національного педуніверсите-
ту. Дівчина приїхала навчати-
ся до обласного центру з Машів-
ки. А познайомив їх спільний 
приятель. «Дякую за кохан-
ня» — такий промовистий під-
пис під одним із фотознімків 
пари знайшла на сторінці І Бао 
у «Фейсбуці».
 — Наприкінці 2015 року 
(після того, як я закінчив ака-
демію) ми поїхали в Китай — 
хотів познайомити Наталю зі 
своєю родиною й показати їй 

мою країну, — продовжує мій 
співрозмовник. — На ту пору 
ми вже мали донечку Вікторію. 
У Китаї провели 4 місяці, я про-
бував працювати за спеціаль-
ністю. Звісно, у своїй країні по-
чувався, мов риба у воді. Однак 
Наталі без знання китайської 
мови, нашої культури й тради-
цій було не так легко. Думаю, і 
моїм батькам із нами було не-
просто: вони звикли жити самі, 
а тут в одну мить додалося од-
разу троє домочадців. Коли 
вони до нас урешті-решт звик-
ли, ми вже вирішили поверну-
тися в Україну і спробувати по-
жити тут, аби потім порівняти, 
де краще.
 ■ І в Полтаві ви одразу ж від-
крили кафе «ЧА-ШЕ»? 
 — Спершу хотів працювати 
у стоматології, але дуже швид-
ко переконався, що китайцю-
стоматологу не так легко знай-
ти роботу — у Полтаві в цій 
сфері і серед своїх дуже велика 
конкуренція. Ви ж самі бачите, 
стоматологічні клініки та кабі-
нети тут ледь не через кожні 10 
метрів, — посміхається І Бао. 

«Завдяки бігу в мене 
з’явилося багато друзів»
 ■ Невже легше відкрити 
кафе? — дивуюся.
 — Це теж було дуже нелег-
ко. І щоб прийти до цього, зна-
добився час. Починаючи із 2016 

року, я зайнявся бігом. Бо набрав 
зайвої ваги (при зрості 183 сан-
тиметри важив 106 кілограмів) 
і через це почувався некомфорт-
но. Спершу бігав маршрутом від 
квартири, яку винаймаємо, до 
центру. Згодом познайомився з 
такими ж, як і я, бігунами й за-
вдяки їм почав відвідувати пол-
тавський клуб любителів бігу 
Running club Poltav» (історія цієї 
бігової спільноти також розпо-
чалася з пробіжок у колі друзів). 
Тренуюся там і досі, бо хочу ли-
шатися в добрій фізичній фор-
мі. До того ж беру участь у бага-
тьох любительських забігах на 
довгі дистанції. Змагаюся не за-
ради перемог, просто мені ціка-
вий сам процес — це завжди ве-
село. Таким чином, біг вносить 
різноманітність у моє життя. А 
ще завдяки бігу в мене з’явилося 
багато друзів. У багатьох із них є 
власна справа — і це привело до 
думки: а може, і самому спробу-
вати?
 За словами І Бао, він роз-
глядав чимало різних варіан-
тів бізнесу. Врешті-решт зупи-
нився на кафе-чайхані, де відві-
дувачі могли б познайомитися 
з китайською кухнею, а також 
посмакувати чаєм із його бать-
ківщини. Міркував так: те, що 
йому справді близьке, стане 
його перевагою на ринку гро-

мадського харчування, дасть 
змогу виділитися на тлі інших 
подібних закладів. Готуючись 
до зустрічі з І Бао, я перегляну-
ла меню його закладу, тож те-
пер не можу не поцікавитися, 
чи ласують полтавці смажени-
ми гусеницями, жуками, а та-
кож жаб’ячими лапками.
 — Так, багато хто пробує з 
цікавості, — стверджує влас-
ник чайхани. — А потім кожен 
приводить друзів, і ті у свою 
чергу пробують. Китайці та-
кож не їдять комах постійно — 
хіба що в сезон. Споживати їх, 
може, й не надто приємно, але 
смачно. Спочатку мені доправ-
ляли їстівних комах із Китаю, а 
потім знайшов людей, котрі ви-
рощують їх в Україні. Спробу-
вав — на смак нічим не відріз-
няються. А от чай у нас справж-
ній китайський. Чаювання — 
частина культури Китаю. Тож 

знайти там хороший чайний 
лист нескладно. У мене є друзі, 
котрі займаються його постав-
ками. Згідно з моїм замовлен-
ням, вони завжди відправляють 
в Україну свіжий чай, причому 
не тільки чорний і зелений, а й 
жовтий, червоний, білий.
 ■ А якій кухні віддаєте пере-
вагу вдома: українській чи ки-
тайській? — цікавлюся.
 — Коли як. Якщо за пли-
тою стою я, то, звісно ж, вдаю-
ся до рецептів китайської кух-
ні. А коли готує Наталя, то 
старається віддавати перева-
гу тим українським стравам, 
які й мені подобаються. Нап-
риклад, я полюбляю українсь-
кий борщ, а ще — котлети, бо в 
нас їх також готують, щоправ-
да, у м’ясний фарш додають ба-
гато різних приправ, яких тут 
немає, через що в підсумку до-
биваються зовсім іншого сма-
ку. Як правило, дружина на-
магається готувати так, щоб 
і страви української кухні на 
смак нагадували китайську. 
Скажімо, коли тушкує м’ясо, 
неодмінно додає в нього соус. 
Хоча, звісно ж, у кожного з нас 
свої уподобання — від цього ні-
куди не дінешся: я люблю рис, 
а Наталі дужче смакують супи. 
Доводиться обом із цим мири-
тися. Сімейне життя — це, як 

відомо, мистецтво досягнен-
ня компромісів, — вважає ки-
таєць. 
 ■ Які, на вашу думку, плю-
си й мінуси міжнаціонального 
шлюбу? — допитуюся.
 — Важко сказати, — на мить 
розгублюється І Бао. — Це зви-
чайний шлюб, такий, як і будь-
який інший. Ну, можливо, в ук-
раїнців і китайців різні погляди 
на виховання дитини. У Китаї 
молоді люди багато працюють, 
а дітей виховують дідусі й ба-
бусі. Скажімо, коли я ходив до 
школи, то жив у дідуся з бабу-
сею. Наша ж донька росте в нас 
на очах, я вважаю — це вели-
кий плюс. Дитину все ж таки 
мають виховувати батьки. У 
Китаї дуже культивують пова-
гу до останніх. Ми теж вимагає-
мо від Вікторії послуху, водно-
час даємо їй свободу.

«Для мене важливо, щоб 
українці добре думали про 
китайців»
 А от спілкується подружжя, 
за словами І Бао, російською мо-
вою, хоч з іншими людьми На-
таля розмовляє українською. 
П’ятирічна Вікторія, котра 
дуже схожа на батька, також 
чудово володіє українською, од-
нак у розмові з ним переходить 
на російську. 
 — Вона знає, що я не спіл-
куюся українською, хоча й ро-
зумію її. Навіть знаючи росій-
ську мову, українську вивчи-
ти дуже складно, — каже І Бао. 
— Та й з російською, попри те, 
що послуговуюся нею от уже 13 
років, маю несамовиті пробле-
ми. Через те, що неправильно 
вживаю ті чи інші слова, Ната-
ля досі увесь час мене поправ-
ляє. І коли запитують, що для 
мене найважче в чужій країні, 
відповідаю: мова. Дуже важко 
навчитися правильно говори-
ти іноземною. Щодня спілку-
ючись із клієнтами (а багатьом 
із них, як і вам, цікаво, як мені 
живеться в Україні), я прислу-
хаюся до того, як вони розмо-
вляють. Проте не всі з них чіт-
ко вимовляють слова, внаслі-
док чого нерідко чую їх інак-
ше. Тож виходить так, що й 
розмовна практика, яка є запо-
рукою успіху у вивченні інозем-
них мов, мені мало допомагає. 
 ■ Чим українці відрізняють-
ся від китайців? 
 — Ой, та багато чим! — ви-
гукує І Бао. — Можна сказати, 
ми зовсім різні люди. Україн-
ці, якщо їм щось не до вподо-
би, прямо скажуть тобі про це: 
не роби, мовляв, більше так, 
мені це не подобається. Зараз я 
до цього вже звик. А спочатку 
було не надто приємно. Бо ки-

тайці ніколи не скажуть прав-
ди у вічі — вони лише натя-
кають: бояться образити. Ро-
зумію, що часто поводжуся як 
китаєць, тому весь час думаю, 
як це сприймають інші. Аби не 
бути білою вороною, вивчаю ук-
раїнські традиції.
 ■ А які свята відзначаєте в 
Україні?
 — Звичайно ж, Новий рік, 
Різдво, Великдень. А ще — ки-
тайський Новий рік і неодмінно 
День Незалежності (як Украї-
ни, так і Китаю) — вважаю, це 
дуже важливе свято. Найчасті-
ше святкуємо в колі сім’ї. Особ-
ливо зараз, коли я щодня про-
падаю на роботі, увесь вільний 
час стараюся проводити з дру-
жиною й донькою. 
 До речі, батьки І Бао також 
приїжджали до Полтави: їм 
хотілося побачити країну, де 
живе син. За словами молодого 
чоловіка, обом тут було дуже ці-
каво й нічого поганого про Ук-
раїну вони не сказали.
 ■ На відміну від України, 
Китай є країною, що стрімко 
розвивається. Багато молодих 
українців нині шукають щастя 
деінде, а ви, навпаки, намагає-
теся бути щасливим тут і зараз, 
— зауважую.
 — Попри депресивність, яка 
висить у повітрі, я люблю Ук-
раїну — тут вільно дихається, 
— зізнається І Бао. — До того ж 
мені імпонують у вас сильні люди 
— незважаючи на будь-які труд-
нощі, вони ніколи не здаються. 
І я вірю, що й тут колись наста-
не розвиток. Бо бачу, як україн-
ці дуже стараються щось робити. 
У мене багато друзів, знайомих, 
котрі з великими зусиллями про-
сувають уперед власну справу, — 
і для мене це також мотивація. Я 
не належу до песимістів і вірю, 
що на Україну чекає краще май-
бутнє. 
 ■ Не відчуваєте туги за бать-
ківщиною? — запитую насам-
кінець.
 — Ні, — молодий чоловік 
заперечливо хитає головою. — 
Із батьками щодня маю змо-
гу спілкуватися за допомогою 
відеозв’язку. Для мене голо-
вне — побачити їхні посміш-
ки й дізнатися, що в них усе 
гаразд, що всі живі-здорові. А 
мій дім там, де мої дружина й 
донька. При цьому я ні на мить 
не забуваю, що представляю в 
Україні свій народ. Вважаю, 
моєю місією в Полтаві є форму-
вання позитивного враження 
про мою батьківщину. Тож для 
мене дуже важливо, щоб ук-
раїнці добре думали про китай-
ців. Гадаю, ті, хто спілкується 
зі мною, відчувають мою щи-
рість і доброзичливість. ■

СВІЙ СЕРЕД ЧУЖИХ 

«Попри депресивність, я люблю Україну — 
тут вільно дихається»
Козак із Китаю — 
так називає себе 
І Бао, який успішно 
веде свій невеликий 
бізнес у Полтаві

■

«Я не належу до песимістів і вірю, що на Україну 
чекає краще майбутнє».

Бао стверджує, що в Україні дуже 
легко лишатися самим собою.

❙
❙

За словами І Бао, біг вносить різноманітність у його життя.
Фото автора та з особистого архіву І Бао.

❙
❙
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«Саме хуже село, 
яке на світі є»
 «Велике будівництво» на-
стільки велике, що в простір 
сіл України не вписується.
 Біля повороту на Новий 
Майдан із занедбаної доро-
ги T2310 свіжо й оптимістич-
но виглядає тільки нова авто-
бусна зупинка з профнастилу. 
Далі — два з половиною кіло-
метри вибоїн і ям, засипаних 
щебенем і камінням.
 Нежданих подорожніх на 
в’їзді в село, оточене ярами і 
лісом, зустрічають масивний 
хрест, вітер і недовірливий гав-
кіт собак.
 Варто тільки заговорити 
з людьми, як вимальовуєть-
ся картина простих і не дуже 
доль. Місцями вона схожа на 
романтичну пастораль. Місця-
ми пронизана брудним реаліз-
мом.
 У хати 53-річної Таїси 
Фличко на центральній, Жов-
тневій, вулиці небесно-бла-
китний фасад. У ньому даєть-
ся в знаки візуалізація мрії про 
краще життя і спроба скраси-
ти побут, а також відчайдушне 
послання сусідам: «Дивіться, 
у нас не все так погано!». Але 
всередині невеликого будинку, 
зведеного в 1964-му, багато що 
свідчить про зворотнє.
 «У нас, навєрноє, саме хуже 
село, яке на світі є», — посмі-
хається жінка. Думати по-ін-
шому Таїсі заважають обста-
вини її життя. Фличко ділить 
одну кімнату з дев’ятирічною 
донькою та синами десяти і 
тридцяти трьох років. Є ще 
три дорослі дочки, яким по-
щастило вирватися звідси — 
в Кам’янець-Подільський, 
Хмельницький і Польщу.
 Другий чоловік Таїси по-
мер, залишивши її з двома ма-
лими дітьми. І двома тисячами 
гривень щомісячної допомоги 
від держави.
 «Хай би Зеленський приї-
хав, подивився, як ми тут у Но-
вому Майдані бідуємо, — мріє 
безробітна мати всього кілька 
секунд. — Але він не приїде...» 
Наліпка з написом «Зе! Коман-
да» на маленькому холодиль-
нику видає політичні вподо-
бання Таїси. Але цей талісман 
не впливає на вміст її кухні і 
льоху.
 «У нас тут всі за Зеленсько-

го, — розповідає вона. — Май-
дан у Києві ми теж підтриму-
вали. Воно мало йти до луч-
шего. Йде хуже. Є новий пре-
зидент, але що він зробе, коли 
одні «за», другі «проти»?»
 У кімнаті з чорними сліда-
ми згорілої проводки булькає 
в каструлі зілля з гілок мали-
ни та вишні. « Чай, — пояснює 
Таїса. — Гілки наламали — то 
лучше, чим із магазину хімію 
пить». 
 На ліжку біля гарячої груб-
ки гріється маленька Руслана. 
Дитя, яке ще не втратило за-
хоплений погляд на світ, зали-
вається сміхом. Вона тримає в 
руках цуценя на прізвисько 
Топік. У картонній коробці хо-
вається морська свинка Лора. 
Під ногами в’ється кішка Ри-
жічка. Стіни їх спільного бу-
динку-ковчега вкриті тріщи-
нами.
 Далі Деражні з 10 тисячами 
жителів Руслана з братом Бог-
даном ще не були. Кругозір, 
обмежений 12 кілометрами до 
райцентру, розширюють шко-
ла в сусідньому селі Згарок і до-
машній телевізор. Інтернету в 
сім’ї немає.
 Якщо прислухатися до мрій 
Богдана, до світлого, як фасад 
його будинку, майбутнього мо-
жуть привести два соціальні 
ліфти — церква або робота в 
поліцейському відділку. А ще 
допоможе планшет, який він 
мріє купити, коли заробить 
грошей.
 На запитання, як живеться 
в Новому Майдані, другоклас-
ник відповідає, розтягуючи 
слова трохи комічно, з видом 
старця: «Та до-о-обре».
 «Поліцейським хочу ста-
ти, — каже. — Щоб захищав 
батьківщину, оцей наш Май-
дан. Буду щось робити, диви-
тись, щоб усі в масках були». 
— «Він ще батюшкою хоче», — 
додає мати. — «У Київ хочу, — 
продовжує хлопець. — У сто-
лицю, цей… сенсації робити, 
де президент наш. Уже є Вер-
ховна Рада України, уряд. Все 
є. Тільки карантин заважає».

«Місцевість райська, 
передати вам не можу!»
 Біля невеликої казенної 
будівлі, де розташовані клуб і 
магазинчик, який працює тіль-
ки по буднях, стоїть чорний 

постамент із цифрами «1924». 
Перш ніж зникнути під покро-
вом ночі, бюст Леніна протри-
мався кілька років після стар-
ту декомунізації.
 Позбавлення від Ілліча не 
позбавило Новий Майдан ра-
дянських звичок.
 За день до сільського схо-
ду, на якому мають обговори-
ти кандидатури старости, біля 
пустого постаменту прибира-
ють опале листя. Яскравих 
барв вогкому осінньому дню 
результати суботника не дода-
ють. Навпаки — роблять його 
ще більш незатишним.
 Видимість кипучої діяль-
ності у 65-річного водія Василя 
Леськова викликає поблажли-
ву посмішку. У 90-х він працю-
вав у Європі. Повернувся звід-
ти, на думку заздрісників, уже 
«дуже розумним».
 У кепці, чорному бомбері, 
теплих штанях і калошах 
пенсіонер Леськов з’являється 
раптово, як лісовик: «Я зараз 
вам усе розкажу і покажу».
 «Хочете бачити панський 
дом і в якому він состоянії?» 
— інтригує він і віддаляється 
від клубу рішучим кроком. За 
версією Леськова, садиба нале-
жала інженеру з Санкт-Петер-
бурга з польським прізвищем, 
який в позаминулому столітті 
будував неподалік залізницю. 
«От там, через ліс, кілометра 
три, — станція Гута, — махає 
він рукою. — Моя бабка Васи-
лина працювала у панів пова-
ром, розповідала багато, — по-
казує чоловік околиці. — Цей-
во садок панський був. Сосни в 
два рядки, а це яблуні залиши-
лися. З цього явора ми колись 
пили сік, бачите? Луночки 
видно даже. А там була пасіка. 
Внизу — став, якого вже нема. 
Купальня була з дуба. Все роз-
летілося, розбилося, і воно на-
фіг нікому не нужно. В мене 
сусідка кинуту хату за 500 гри-
вень готова продати».
 Стоячи на руїнах будин-
ку, зарослого кущами, Василь 
випромінює і сум, і гордість. 
«Строєнiє капiтальне, — огля-
дає він захопленим поглядом 
купи каміння, вкриті яскра-
вим мохом. — Потім тут наша 
школа розміщувалася, де до 
четвертого класу навчались».
 Новий Майдан чоловік нази-
ває найкращим місцем у всьому 
світі. «Місцевість райська, 

передати вам не можу!» — вди-
хає він смачно ніздрями свіже 
повітря.
 Леськов водив автобус у Де-
ражні, отримав там квартиру, 
але повернувся туди, де виріс 
і де поховані батьки. Останні 
кілька років займається пасі-
кою і насолоджується жит-
тям. 
 «Новий Майдан країні не 
потрібен, — вважає він, маю-
чи на увазі не тільки своє рід-
не село. — Це буде лишня кров, 
жертви. Владу ніхто просто так 
не віддає. Гляньте на Білорусь 
— нічого не буде, поки не буде 
крові».
 Василь знає, про що гово-
рить. Він був у Києві в 2013-му 
і 2014-му кілька разів. Всиді-
ти на місці не міг. Слово «Май-
дан» і саме явище для нього, 
уродженця земель, де загинув 
Устим Кармелюк, має майже 
сакральне значення. «Май-
данів у нас, в Деражнянському 
районі, багато: Майдан-Чер-
нелівецький, Старий Майдан 
і наш, Новий», — розповідає 
він. 
 Розмови про проплачені мі-
тинги та «наколоті апельсини» 
викликають у нього обурення: 
«Ніхто ж туди не запрошував. 
Хто хтів, той їхав. За покликом 
серця, б**дь!»
 У 2015-му Василь Леськов 
голосував за Петра Порошен-

ка, в 2019-м, — за Володимира 
Зеленського. На виборах виро-
бив власну, великодушну так-
тику. «Я всєгда голосую 
так, як голосують мої діти, — 
зізнається він. — Знаєте, що б 
я зробив у законодавстві? Щоб 
пенсіонери не втручалися у ви-
борчий процес. Должни виби-
рати ті, хто плотить податки». 
— «Дуже прогресивна думка», 
— відзначає репортер УП. 
 «От кажуть — бабка взя-
ла гречку та проголосувала. А 
що тій бабці остається? Що їй 
в тому селі робити? — продов-
жує новомайданівець. — Ук-
раїна в 2004 році не туда піш-
ла. Ющенко мав шанс, але — 
не туда! В 90-ті ми вийшли 
самі кращі. Я возив на Москву 
гречку і цукор. Очєрєдь стояла! 
Хрін продавав. Вони за кваше-
ну капусту билися, повірте! Ось 
вам хрест святий!».

«Що? Зеленський голодомор 
устроїть?»
 На невеликому пагорбі за 
низьким парканом у століт-
ній хаті одна на всій вулиці ко-
ротає свій вік 83-річна Марія 
Михайлюк. У її будинку ошат-
ні білі стіни, салатові віконні 
рами і двері. Із загального виг-
ляду вибивається тільки супут-
никова тарілка.
 «Йдіть сюди, — гукає Ва-
силь Леськов стареньку, яка 

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕПОРТАЖ■

Новий Майдан — 
Хай приїжджає, гляне, як ми бідуємо

Євген РУДЕНКО, Ельдар САРАХМАН
(Інтернет-видання «Українська правда»)

Стати літописцем Нового Майдану, сидячи в столиці, завдання 
не з легких. Вісім речень статті в Wikipedia про це село Хмель-
ницької області дають мало приводів для роздумів.
Якщо сильно постаратися, в покладах інформпростору мож-
на відкопати єдину новину про населений пункт, назва якого 
співзвучна з очікуваннями пасіонаріїв і палких противників вла-
ди.
У травні 2018 року побутова сварка в Новому Майдані закін-
чилася вбивством: 50-річний громадянин із багатим тюремним 
досвідом ударив дружину ножем у стегно. Не дочекавшись 
«швидкої», він утік ховатися в ліс. Від втрати крові та від неве-
ликого розуму чоловіка жінка померла в реанімації районного 
центру Деражня. Поліція спіймала втікача через кілька днів.
У хащах, в яких переховувався вбивця, 200 років тому ступали 
ноги благородних розбійників. У цих місцях у першій половині 
ХІХ століття господарювали повстанці Устима Кармелюка — на-
родного героя, українського Робін Гуда, який наводив жах на 
заможних на користь бідних.
«У нас тут був зруб, у якому ховався Кармелюк. Але його вже 
немає», — розкажуть за чаркою калганівки одну з байок май-
данівці, якщо ви приїдете до них у гості.
Колись тут було 63 подвір’я, тепер — утричі менше. Сьогодні 
один із непридатних для життя будинків у Новому Майдані го-
тові віддати за 500 гривень.
Село, в якому живуть кілька десятків людей, — як Україна в 
мініатюрі. Потворне у своєму занепаді, але прекрасне приро-
дою, ландшафтом і людьми.
У сьому річницю Революції гідності репортери УП побували в 
Новому Майдані на Хмельниччині, щоб зрозуміти, чим живуть 
і про що мріють у глибинці, наповненій історичним символіз-
мом.

У село провели газ, але у Таїcи немає на нього грошей.❙
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завмерла в городі. — Не бій-
теся!» Жінка зупиняється за 
кілька метрів від гостей, що 
стоять за парканом. У двір роз-
судливо не пускає.
 «Дивись, щоб не підхопив, 
— звертається до Леськова, 
розглядаючи журналістів у 
масках. — Катя, донька, вчора 
дзвонила, каже: «Боже, який 
тяжкий цей вірус!». Не мож-
на підходити. Не можна нічо-
го брати».
 «Мені донька: «Мамо, ти 
там хоть одівайся, взувайся!», 
— продовжує вона. — Дивись, 
скільки на мені лахів. Вона го-
ворить, а я собі думаю: «Та шо 
ти мені говориш?!». Я по фер-
мах робила гола, боса. В 1948-
му пасли худобу, а взуття не 
було після війни. Отаке. А за-
раз трохи лучше».
 Проживши непросте жит-
тя, бабуся Марія в страшилки 
з телевізора не сильно вірить. 
«Я більше дивлюся по Моск-
ві, — каже Михайлюк. — Там 
учора брехали дуже щось на 
нас. Коли вони обговорюють 
Україну, Боже, як вони ска-
чуть! Якась жінка, придурчи-
ха, була. Щось вони тарабани-
ли, тарабанили... 
 Один такий вусатий дядь-
ко: «Поба-а-ачите, поба-а-
ачите, з первого января ба-
бушкам на Україні не дадуть 
пенсії!». Я думаю: «Ти — при-

дурок, придурок старий! Ви 
своїм даєте, а нашим не буде? 
Що? Зеленський голодомор ус-
троїть?». Що? Не так, Вась?»
 «Так і є. Ідіоти, знаєте!» — 
сміється разом із Марією Ва-
силь Леськов.
 «Зеленський дурніше за 
тебе? Україна — багата. А ви 
— злиденні. Що там у Моск-
ві?!» — викликує Марія Ми-
хайлюк.
 Її спогади про Новий Май-
дан (воловні, стайня, колгосп, 
сади, трудові будні) доповнює 
пенсіонерка Тетяна Маліць-
ка. 
 З урочистим видом і зоши-
том у руках виходить зі свого 
будинку. На аркушах паперу 
— виписана від руки інформа-
ція з районної газети.
 «Перша назва нашого села 
— Майдан-Гдовський, — зачи-
тує вона. — Від прізвища по-
міщика Гдовського. Довколо 
його будинку розкидався ве-
ликий сад, оточений шеренга-
ми ялинок. Деякі збереглися.
 Серед селян поміщика 
Гдовського був Ілля Сотничук, 
учасник повстанського руху 
Устима Кармелюка. Можли-
во, в його будинку зупинявся 
український Робін Гуд».
  «У 1906 році 935 десятин 
землі належали Марії Рим-
біт-Міцкевич, яка мешкала 
у Санкт-Петербурзі, — про-

довжує читання вголос Тетя-
на Маліцька. — Пізніше маєт-
ком управляла Байковська. У 
1905-му село налічувало 198 
жителів. У 1908-му переймено-
вано у Новий Майдан. З настан-
ням колективізації у поміщи-
цькому маєтку розмістили кон-
тору колгоспу. Потім клуб. При 
клубі грав духовий оркестр чо-
тири рази на тиждень. Приво-
зили кіно. Потім там зробили 
початкову школу».
 Радянський період історії 
села Тетяна пам’ятає сама, без 
заміток у «районці». Незва-
жаючи на все хороше, що було 
тоді в Новому Майдані, її пог-
ляд спрямований у майбутнє.
 «Ми підтримували Майдан 
у 2014 році, — каже вона. — 
Знаєте, зара таке робиться, що 
ми вертаємося назад. Нам не 
хочеться вертатися. Хочеться, 
щоб наші діти європейський 
напрямок тримали. Ми вже 
своє життя прожили. Пенсія у 
нас мала, але нічого — виживе-
мо».

«За що ви воювали, 
скажіть?»
 Життя без колгоспу вчить 
брати ініціативу в свої руки. 
Василь Леськов — один із не-
багатьох, хто успішно засвоює 
цей урок.
 Розбита дорога до Ново-
го Майдану могла бути знач-
но гіршою. Ділянка від траси 
до кладовища і села, засипана 
щебенем, — багато в чому за-
слуга Леськова. Разом із сусі-
дами Маліцькими він скинув-
ся на 20 літрів солярки і вип-
росив грейдер у знайомого чи-
новника з районного центру.
 «Ще років 30 тут було жит-
тя. А зара половина спилася. 
Через бездіяльність. Нема чого 
робити, а самі теж не хочуть ні-
чого міняти», — пояснює він.
 Леськов прагне до комфор-
ту і достатку. Як справжній 
сільський гедоніст, п’є тільки 
стовідсоткову арабіку, заваре-
ну в турці. Пригощає гостей 
медом зі своєї пасіки, калганів-
кою, салом, котлетами і кваше-
ними помідорами.
 Перед тими, хто бідує в селі, 
Леськову не соромно. Він усьо-
го досяг сам.
 «Я дєтство проходив босі-
ком — свиней пас. На стерні. 
Босіком! За літо три рази ногті 

злазили на великих пальцях», 
— згадує пенсіонер.
 Одного разу Василь запитав 
у колишнього сільського голо-
ви, чому в Новому Майдані так 
глухо? І куди йдуть податки, 
якщо навколо так багато взя-
тої в оренду землі?
 Староста, за словами Лесь-
кова, відповів щось на зразок: 
«Хто ви такі, що я маю перед 
вами відчитуватись?!».
 «Я послав звернення у Вер-
ховну Раду. Так він зі мною не 
говорив півроку. Мене тут ба-
гато людей не люблять», — 
сміється чоловік.
 Мюнхен, Бремен Берлін, 
Штутгарт, Дрезден, Нюрнберг, 
Братислава, Прага, Карлові 
Вари, Будапешт — Василь пе-
рераховує міста Європи, в яких 
побував.
 У другій половині 90-х був 
на заробітках, копав дренажі, 
працював у стайні. Отримував 
десять дойчмарок на годину.
 «Коли перший раз сюди вер-
нувся, у батька питаю: «За що 
ви воювали, скажіть?» — роз-
повідає він. — У німця проблем 
нема. Йому 75 років, він сів у 
машину — і в Альпи, на лижах 
кататься».
 Зароблене в Європі допомог-
ло його дочці та сину отримати 
вищу освіту. Їх життя склало-
ся вдало в Києві та Вишгороді.
 Крім валюти, Василь привіз 
з Європи думи про долю бать-
ківщини і нову модель поведін-
ки.
 «Німець так не робе, як ми, 
— ділиться він спостереження-
ми. — Це тільки українці бу-
дуть рити, б**дь, в любу пого-
ду. Голими руками камінці пе-
ревернуть. Німець робе все аку-
ратно, спокійно. І мєдлєно. Я 
вникав, зразу побачив, що ми 
так не будемо жити. Тому що в 
нас заложено все по-другому. У 

нас все построєно на брехні, на 
обмані».
 «Постав отут шибеницю, де 
той Ленін стояв, — пропонує 
він. — Одного підтягни за ноги, 
щоб червяки через рот повилі-
тали. І через місяць ні одного 
алкаша не буде».
 Старі фото, затерті листи з 
фронту, складені в трикутник 
— Василь Леськов дістає сімей-
ні реліквії з прозорого файлу.
 Одна зі звісточок його дядь-
ка Миколи Буги, який загинув 
у 1945-му в Будапешті та не 
повернувся у Новий Майдан, 
воскрешає особисту драму на 
тлі світового катаклізму: «До-
рогая сестричка. Ты мне пи-
шешь, что Геленка не нужда-
ется мной. Черт с ней, пущай 
будет так. Пущай не нуждает-
ся. Такого цвета хватит сейчас 
по всем свете, лишь бы я жив 
был. Только пущай не отказы-
вается от моей дочки Раечки. 
Вы пишите, что Раюся ходит и 
говорит, и что целует мои кар-
точки. Я как прочитал, так аж 
заплакал с тоски и радости».
 Прощальну мінорну ноту 
Василь Леськов намагається 
розбавити, взявши в руки баян 
«Орфей». Смикаючи в такт но-
гою, чоловік розпливається в 
посмішці.
 Проблеми рідного села Ва-
силя закінчуються в декількох 
кілометрах від Нового Майда-
ну. Там, де стає стійкішим і все 
сильнішим сигнал на екрані те-
лефону. З цієї позначки почи-
наються зовсім інші турботи та 
зовсім інший світ.
 У ньому — кричущі стріч-
ки соцмереж з обговоренням 
великого герба України, серіа-
лу «Хід королеви», знижок 
«чорної п’ятницi». І пошуками 
спаржі та «Божоле-нуво» в ці-
лодобовому супермаркеті біля 
столичної квартири. ■

Зовні будинок Таїси виглядає набагато краще, ніж усередині.❙

Зеленському:

Новий Майдан — одне з тисяч українських сіл, про існування яких 
в столиці не знають.

❙
❙

Любителі старовини купили у Василя Леськова старий дерев’яний віз 
за 5 тисяч гривень.

❙
❙

Жителі Нового Майдану чекають Зеленського в гості, хоча розуміють, 
що це нереально.
Фото Ельдара САРАХМАНА (УП).

❙
❙
❙
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Юлія КРУК

Що допомагає людині зберіга-
ти спокій, а відтак — досягти 
успіху в житті? Таке питання 
тривалий час аналізував аме-
риканський психолог Тревіс 
Бредбері і, зрештою, дійшов 
висновку, що секрет — у пра-
вильному керуванні власними 
емоціями. Своїми висновками 
і міркуваннями він поділився в 
книзі «Емоційний інтелект». На 
думку автора видання, людина, 
яка хоче залишатися спокій-
ною, стриманою, зберігати кон-
троль над собою, має пам’ятати 
про важливі дев’ять «сходинок» 
гармонії. Візьміть їх собі до но-
татника. І намагайтесь користу-
ватися щодня.

1. Будьте господарем власного 
життя
 Коли ви порівнюєте своє 
життя, свої досягнення зі здо-
бутками інших людей, ви не є 
господарем власного щастя, — 
переконаний американський 
психолог. А коли почуваєте-
ся задоволеними власними до-
сягненнями, то жодні оцінки 
недоброзичливців не стануть 
на заваді вашій радості. Звіс-
но, важко залишатися емоцій-
но байдужим до того, як інші 
люди реагують на вас, що ду-
мають про ваші звершення. 
Однак до думок тих, хто вас 
оточує, слід ставитися з пев-
ною недовірою, переконаний 
Бредбері. Таким чином ваша 
самооцінка завжди йтиме від 
вас, вам її не нав’язуватимуть 
люди, що заздрять і не ладні 
порадіти за інших. «Незалеж-
но від того, що інші думають 
про вас, одне залишається без-
перечним: ви ніколи не буває-
те настільки чудовим або та-
ким недолугим, як вам про це 
говорять», — стверджує психо-
лог.
2. Пробачайте і відпускайте
 Для психологічної рівнова-
ги важливо навчитися швид-
ко пробачати образи. Це зовс-
ім не означає забути. Прости-
ти — це відпустити те, що вже 
відбулося, аби мати змогу ру-

хатися далі. Ніхто не каже, 
що кривднику варто дати 
другий шанс. Важливіше зро-
зуміти: людина, яка завдала 
вам прикрощів, помиляєть-
ся. Але аналізувати її помил-
ки, риторично запитуючи себе 
— «Чому він зі мною так?» — 
марна витрата часу. Це — не 
ваші проблеми. Краще поду-
майте над тим, як у майбутнь-
ому убезпечити себе від подіб-
них ситуацій. 
3. Доводьте свою правоту «без 
нервів»
 Миттєва перемога в ситуа-
ції — доволі сумнівний привід 
для тріумфу. Конфлікт часто 
породжує безконтрольну хви-
лю емоцій, як наслідок — мо-
жете більше втратити, ніж здо-
бути. Розберіться зі своїми емо-
ціями в спокійній обстановці. 
І якщо вирішите, що ваші ар-
гументи справді варті того, аби 
стояти на своєму, — доводьте 
свою правоту, але без надмір-
ної нервової напруги.
4. Не марнуйте часу на пошук 
досконалості. Її не існує 
 Як часто помиляються ті, 
хто прагнуть досягнути доско-
налості будь-якою ціною. На-
справді досконалість — недо-
сяжна, і якщо ви знехтуєте 
цією істиною, то марнувати-
мете свої емоції, стикаючись 
із розчаруванням, оплакуючи 
нереалізовані шанси, терори-
зуючи себе думками про те, що 
б ви могли зробити краще, але 
не зробили. Чи не ліпше прос-
то насолоджуватися тим, чого 
таки вдалося досягти?
5. Сприймайте поразки 
філософськи
 Навчіться сприймати пораз-
ки філософськи, радять психо-
логи. Не треба кожну невдачу 
сприймати як пересторогу, що 

досягти кращого результату 
ви просто не в змозі. Успіх за-
лежить від здатності працюва-
ти в умовах невдач. Аби чогось 
досягнути, необхідно зважи-
тися на певний ризик. Бо коли 
ви живите минулим — минуле 
стає вашим теперішнім. І зава-
жає рухатися вперед. 
6. Не зациклюйтесь 
на проблемах
 Те, на чому ви концентруєте 
свою увагу, визначає ваш емо-
ційний стан. Якщо надмірно 
зосереджуєтесь на проблемах, 
з якими зіткнулися, то підтри-
муєте в собі негативні емоції. 
Відтак стрес знижує вашу ак-
тивність. А варто зосереджува-
тися на діях, які допоможуть 
вам змінити на краще і себе, й 
обставини. Не зациклюйтеся на 
проблемах, значно ефективні-
ше сконцентрувати себе на ви-
рішенні цих проблем. 

7. Віддаліть від себе «вічно за-
смучених»
 Є люди, які постійно наріка-
ють на життя. Вони ніби «сма-
кують» прикрощі, не в змозі 
розібратися у причинах своїх 
невдач. Але їм цього не досить. 
Скиглії прагнуть, аби й інші 
приєдналися до їхнього ниття, 
адже в компанії «вічно засму-
чені» почуваються значно кра-
ще. Проте для чого це вам? Ви 
не хочете, аби вас вважали черс-
твими, байдужими, і тому вит-
рачаєте свій час, вислуховуючи 
скигліїв? Навіть якщо це так, 
не забувайте: існує тонка грань 
між вислуховуванням вдячного 
скиглія і участю в його негатив-
них емоціях. Встановіть для себе 
цю межу, і віддаляйте від себе 
скиглія тоді, коли це потрібно. 
Міркуйте тверезо: якщо людина 
поруч із вами курить, ви ж не бу-
дете сидіти поруч увесь день, тер-

пляче вдихаючи дим? Ви зроби-
те все, аби дистанціюватися від 
курця. Зі скигліями слід робити 
так само. Є чудовий спосіб зупи-
нити потік чужого ниття. Прос-
то запитайте у скиглія, як він 
збирається вирішити свою про-
блему. У відповідь ваш співроз-
мовник або заспокоїться, або змі-
нить плин розмови в інше — про-
дуктивніше русло. 
8. Не тримайте стрес у собі
 Негативні емоції, які прихо-
дять разом з образою, насправді є 
реакцією на стрес. Психологи ка-
жуть, що людина в такій ситуа-
ції перемикається в режим «бий 
або біжи». Коли загроза справді 
серйозна, така реакція має важ-
ливе значення для того, аби ви-
жити. Однак коли ви так реа-
гуєте на якусь давню образу, це 
може мати руйнівні наслідки 
для вашого здоров’я. Дослідни-
ки з Університету Еморі (США) 
встановили, що постійний стрес 
завжди супроводжують високий 
тиск і хвороби серця. Якщо ви за-
тамували якусь образу — ви три-
маєте в собі стрес. Уникайте та-
ких ситуацій за будь-яку ціну. 
Уміння прощати старі образи 
дозволить відчути себе краще — 
прямо тут і зараз.
9. Не бійтесь казати «ні»
 Психологи наголошують: чим 
важче вам сказати комусь «ні», 
тим сильніше ви потерпатимете 
від стресу і депресії. Нездатність 
сказати «ні» — справді серйоз-
на проблема багатьох. «Ні» — 
це сильне слово, не бійтеся його 
вживати. Не намагайтеся захо-
ватися за фразами «я не думаю, 
що можу», або «я не впевнений». 
Якщо ви кажете «ні» новим про-
ханням, то маєте змогу дотри-
мати слова перед уже взятими 
зобов’язаннями, успішно вико-
нати їх і почуватися впевнено.■

Найчастіше інфікування —
 від матері до дитини
 За даними Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я, 257 
мільйонів людей у світі інфіко-
вані вірусом гепатиту B. Близько 
мільйона пацієнтів помирає від 
недуг, викликаних цим вірусом: 
цирозу і раку печінки. За оцін-
кою українських епідеміологів, 
рівень захворюваності на вірус-
ні гепатити в Україні становить 
7-9% від загальної кількості на-
селення країни, тоді як у країнах 
Європи цей показник коливається 
від 0,2% до 2,5%. Щорічно в на-
шій країні реєструється 11-14 ти-
сяч нових випадків вірусних гепа-
титів. 
 У дорослих хронічний вірус-
ний гепатит В у 350 разів підви-
щує ризик розвитку цирозу та 
раку печінки через 10-15 років 
після інфікування. Вірусний ге-
патит В є глобальною недооціне-
ною проблемою для системи охо-
рони здоров’я, кажуть фахівці.
 Найчастіше гепатит В поши-

рюється від матері до дитини під 
час пологів або в результаті го-
ризонтальної передачі (під впли-
вом інфікованої крові), особливо 
від інфікованої дитини неінфіко-
ваній дитині протягом перших 5 
років життя. Розвиток хронічної 
інфекції дуже поширений серед 
дітей грудного віку, інфікованих 
їхніми матерями. Тож лікарі на-
голошують: найнадійніший за-
хист від гепатиту В — вакцина-
ція. 

Не всі хворі на гепатит С 
потребують лікування
 Гепатитом С у світі інфікова-
но від 500 тисяч до 1 мільярда лю-
дей (до 15% населення). За дани-
ми ВООЗ, кількість інфікованих 
гепатитом С у 4-5 разів переви-
щує поширеність ВІЛ-інфекції. 
Найчастіше, за словами лікарів, 
його виявляють під час випадко-
вих клінічних досліджень: обсте-
ження донорів, вагітності або під-
готовки людини до планової опе-
рації. У 80% хворих цей вірус ви-
являють уже на хронічній стадії, 
у 15% з них може розвинути-

ся цироз, а в 7-10% — рак печін-
ки. Власне, через пізнє діагносту-
вання вірус гепатиту С називають 
«лагідним» убивцею.
 Інфікуватися гепатитом С лю-
дина ризикує під час медичних 
маніпуляцій — лікування у сто-
матолога, переливання крові, в 
салонах краси, внаслідок стате-
вих контактів. Недуга вкрай рідко 
проявляється зовнішніми ознака-
ми, скажімо, жовтизною шкіри. 
 Терапія недуги може трива-
ти від 5 до 11 місяців — залежно 
від генотипу вірусу. Щоб визначи-
ти, якого саме лікування потребує 
хворий, потрібні додаткові обсте-
ження, які рекомендує лікар. 
 Показово, що лікування пот-
ребують не всі хворі на гепатит 
С. За словами столичної лікар-
ки-інфекціоністки Тетяни Єго-
рової, 15 відсотків хворих оду-
жують без специфічної терапії 
— збудник хвороби в них зникає 
сам по собі. Але в будь-якому ви-
падку пацієнт, у якого виявлено 
вірус гепатиту С, має звернутися 
до фахівця і обговорити з ним спе-
цифіку лікування. 

 «Кожен має ретельніше до-
слухатися до власного здоров’я, 
— наголошує пані Тетяна. — 
Трапляється, людину тривалий 
час турбує слабкість, але вона 
пояснює свій стан навантажен-
нями на роботі, стресовими си-
туаціями. І не пов’язує це із за-
хворюванням, не звертається до 
лікаря. Однак тільки фахівець 
допоможе визначити причину 
нездужання, призначить адек-
ватне лікування. Самостійно, 
без поради лікаря, робити об-
стеження не варто. Кожна окре-
ма ситуація потребує свого під-
ходу — і в аналізах, і в лікуван-
ні». ■

Є ПРОБЛЕМА

Непомітні й нелагідні вбивці...
Вірусні гепатити можуть довго жити в організмі людини безсимптомно, 
руйнуючи здоров’я мільйонів. Як протистояти недузі? 

■

Інфікуватися гепатитом С людина ризикує, зокрема, у манікюрних 
салонах.
Фото з сайта classicnails.hu.

❙
❙
❙ ДО РЕЧІ

 Вірус гепатиту В може ви-
живати за межами організ-
му людини щонайменше 7 
днів. Протягом цього періоду 
він може викликати інфекцію 
при потраплянні до організ-
му людини, незахищеної вак-
цинацією. Інкубаційний період 
захворювання складає в се-
редньому 75 днів, але може 
варіюватися від 30 до 180 
днів. Вірус можуть виявити 
протягом 30-60 днів після ін-
фікування, він здатний трива-
лий час перебувати в організ-
мі й розвиватися в хронічний 
гепатит В.

■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Дев’ять сходинок до гармонії
Чому фізичне здоров’я залежить від уміння правильно керувати власними емоціями

■

Щоб не потерпати від стресів, учіться казати «ні».
Фото з сайта supermutlu.com.

❙
❙
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«Україна молода» продовжує 
знайомити читачів із факультета-
ми освітнього ювіляра — Націо-
нального педагогічного універ-
ситету імені М.П. Драгоманова, 
якому виповнилось 185 років. 
Факультет менеджменту освіти та 
науки — один із наймолодших у 
виші, адже існує з 2018 року. Про 
управлінські функції, дистанційну 
освіту, менеджерів освіти та їх за-
требуваність на ринку праці гово-
римо з деканом цього факультету, 
доктором історичних наук, лауре-
атом Державної премії України в 
галузі освіти, заслуженим праців-
ником освіти, професором Воло-
димиром Савельєвим.

«Готуємо кадри для управління 
в освітній сфері»
 ■ Володимире Леонідовичу, 
у вашого факультету дуже ціка-
ва назва — менеджмент освіти і 
науки. Це означає, що ви готує-
те управлінців для освітніх за-
кладів? 
 — Так, назва нашого фа-
культету відповідає профілю 
підготовки спеціалістів: ми го-
туємо кадри для управління в 
освітній сфері — керівників та 
спеціалістів Міністерства осві-
ти та науки, обласних та район-
них відділів освіти, директорів 
шкіл, садочків та ін. Це магіс-
терські програми «Управлін-
ня освітніми закладами», «Уп-
равління інноваціями в освіті», 
«Менеджмент», «Інноваційний 
менеджмент інклюзивного се-
редовища», «Освітня політи-
ка», «Громадське управління у 
галузі освіти», «Педагогіка ви-
щої школи. Андрагогіка», «Пе-
дагогіка вищої школи. Тьюторс-
тво», «Педагогічне дорадниц-
тво» та ін. Випускники цих спе-
ціальностей мають можливість 
працювати надалі керівниками 
або ж виконавцями різноманіт-
них служб апарату управління,в 
інноваційних структурах цент-
ральних державних і регіональ-
них органів управління осві-
тою. 
 Останнім часом особливою 
увагою серед молоді почала ко-
ристуватися освітня програма 
«Менеджмент соціокультурної 
діяльності». Студенти після її 
закінчення працюють в органі-
заціях та установах соціокуль-
турного профілю або ж міжна-
родної культурної співпраці. Під 
час навчання цієї спеціальності 
студенти оволодівають метода-
ми організаційно-управлінської 
діяльності, принципами та тех-
нологіями стратегічного плану-
вання, менеджменту, маркетин-
гу, управління в наданні соціо-
культурних послуг, технологія-
ми інформаційно-аналітичної, 
інноваційної діяльності, техно-
логіями розробки, реалізації та 
оцінки ефективності соціокуль-
турних проєктів, механізма-
ми реалізації основних завдань 
та пріоритетів міжнародних со-
ціокультурних практик та стра-
тегій. Це доволі перспективний 
напрям, оскільки поєднує в собі 
і реалізацію творчих здібнос-

тей, і водночас здобуття важли-
вих життєвих та професійних 
навичок, які мають попит на 
ринку праці. Наші випускни-
ки, отримавши диплом, як пра-
вило, працюють у сфері управ-
ління арт-бізнесом, в аналітич-
них центрах бізнес-структур, у 
туристичних фірмах і закладах 
освіти різного рівня, менедже-
рами культурно-дозвільних за-
кладів, організаторами рекреа-
ційно-розважальних заходів. 
 Є у нас і спеціальності, що 
стосуються міжнародної осві-
ти — це, власне, спеціальність 
«Міжнародна освіта» та «Ме-
неджмент міжнародної освіт-
ньої діяльності».

 ■ Але ж ви готуєте не тільки 
керівників закладів освіти, чи 
не так? 
 — Звичайно, оскільки освіт-
ній процес уособлюють не тіль-
ки керівники. Нині освіта потре-
бує викладача-кваліфікованого 
менеджера освітнього процесу, 
метою якого є підготовка сучас-
ного фахівця із відповідними 
професійними компетенціями. 
Навички ефективного менедж-
менту надають можливість пе-
дагогу спрямовувати процес со-
ціалізації учнів. 
 ■ Сьогодні цінується праців-
ник, який не лише є професіона-
лом, кваліфікованим спеціаліс-
том у певній галузі, а й володіє 
цілою низкою особистих якос-
тей: і це не лише відповідаль-
ність, порядність, сумлінність і 
відданість справі, а й комуніка-
бельність, стресостійкість, дип-
ломатичність, розуміння пси-

хології людини, вміння швидко 
переключатися з одного виду 
діяльності на інший тощо. Для 
управлінців, мабуть, цей список 
іще довший? 
 — Перераховані вами осо-
бистісні якості нашого уявно-
го випускника — це, швидше, 
певний ідеал, який навряд чи 
відповідає сучасним життєвим 
реаліям. Тому залишаємось ре-
алістами, роблячи особливий 
наголос на забезпеченні вмоти-
вованості та зацікавленні сту-
дентів у здобутті необхідної спе-
ціальності.
 «Відповідальна освіта — ін-
вестиція у майбутнє» — прак-
тичний орієнтир нашого факуль-

тету. Ми переконані, що саме та-
кий підхід надає можливість за-
безпечити якість навчального 
процесу, його практичну зна-
чущість для студентів, яких че-
кає, безумовно, складний процес 
адаптації до реального життя. 
Особиста вмотивованість моло-
дої людини є необхідною, я ду-
маю, навіть першочерговою умо-
вою розкриття її творчого потен-
ціалу. 
 Наші магістерські та бака-
лаврські програми орієнтовані 
на засвоєння сучасних методів, 
технологій управління та освіт-
нього менеджменту. Це передба-
чає також забезпечення засвоєн-
ня студентами навичок перспек-
тивного та стратегічного аналізу 
соціальних реалій, визначен-
ня власного місця в них та, від-
повідно, як особистісних, так і 
професійних перспектив. 
 ■ Наскільки нагальною, на 

вашу думку, є суспільна потре-
ба у професіоналах, фахівцях 
своєї справи?
 — Питання, можна сказати, 
риторичне. Наша біда і, до речі, 
не тільки наша — агресивний 
(соціальний, політичний тощо) 
популізм, а як наслідок —депро-
фесіоналізація, гострий дефіцит 
спеціалістів із відповідною, зок-
рема і ґрунтовною, освітою, під-
готовкою та практичним досві-
дом. Сподіваюся, що суспіль-
ство усвідомить усю згубність 
подібної ситуації і почне докла-
дати максимум зусиль для її 
розв’язання у потрібному нам 
напрямку. Невігласи мають 
бути маргіналізовані за будь-яку 
ціну. Завдання непросте. Насам-
перед хоча б тому, що, як дуже 
влучно зазначив колишній по-
сол Канади в Україні Роман Ва-
щук: «Україна — дуже складна 
країна, яка ледве сама себе ро-
зуміє… Це така глибина, в яку 
можна поринати й поринати, і 
не до кінця все збагнути». 
 У цих умовах наше першо-
чергове завдання — підготовка 
професіоналів, відповідальних 
за своє життя і свою «незбагнен-
ну» країну. Це непросто. Але ми 
намагаємося, з огляду на наші 
ресурси і можливості, йти step 
by step уперед у цьому напрям-
ку. Хотілося б бути оптимістом 
у зв’язку з цим. 

«Дистанційна освіта — це 
реальність, із якою не можна 
не рахуватись»
 ■ Нині дуже актуальною є 
дистанційна освіта. Наскільки 
мені відомо, Центр дистанцій-
ної освіти у місті Лубни на Пол-
тавщині є зараз вашим струк-
турним підрозділом. У чому по-
лягає його функціональна зна-
чущість?
 — Немає, мабуть, потреби пе-
реконувати вас у всезростаючій 
актуальності дистанційної осві-
ти у світі. До того ж вона отрима-
ла новий імпульс в умовах пан-
демії коронавірусу. Бурхливий 
розвиток центрів дистанційної 
освіти в усіх регіонах світу пере-
творив їх на ефективних конку-
рентів знаних традиційних за-
кладів вищої освіти. 
 Дистанційна освіта — це 
наша реальність, із якою не 
можна не рахуватись. Ми буде-
мо докладати усіх можливих і 
неможливих зусиль для подаль-
шого розвитку Лубенського цен-
тру. Хотів би зауважити, що нав-
чання в ньому є привабливим як 
з огляду на відповідну якість ос-
віти за бакалаврськими та магіс-
терськими програмами, так і на 
її оптимальну оплату. 
 ■ В умовах пандемії універ-
ситет фактично повністю пе-
рейшов на дистанційне навчан-
ня, чи не так?
 — Це, слід зауважити, дуже 
серйозний виклик. Потрібно 
було перебудовуватись. Це за-
вдання ми, переконаний, досить 
успішно вирішуємо. Але процес 
адаптації до нових умов як сту-
дентів, так і викладачів продов-
жується. Вирішуються одні про-
блеми, виникають інші. Адже, 

зокрема, рівень забезпеченос-
ті університету дистанційними 
технологіями визначається не 
тільки нашими, а й студентсь-
кими можливостями. Навчаль-
ний процес онлайн — це певною 
мірою нова освітня реальність, 
бути учасниками якого ми поки 
що не готові повною мірою. Але 
ми вчимось, ми працюємо на 
перспективу. В цьому плані я 
досить оптимістично налашто-
ваний, оскільки цілком упевне-
ний у потенціалі своїх факуль-
тетських та університетських 
колег. Незайвим буде відзначи-
ти конструктивність та своєчас-
ність нагальних управлінських 
рішень Вченої ради університе-
ту та ректора академіка Віктора 
Андрущенка.

«Чекаємо на амбітну молодь, 
яка хоче здобувати нові 
знання» 
 ■ Володимире Леонідовичу, 
у вас структурними підрозділа-
ми факультету є Навчально-нау-
ковий центр вечірнього навчан-
ня та Навчально-науковий інс-
титут неперервної освіти. Яка 
їхня функція?
 — Перший надає можливість 
поєднувати навчання та трудову 
діяльність, другий забезпечує 
професійну перепідготовку фахів-
ців в освіті та інших галузях. Ці 
напрями нашої діяльності ми 
і надалі будемо розвивати. А 
згадані два центри дають мож-
ливість підвищити кваліфіка-
ційний рівень, отримати нову, 
якісну, затребувану сучасним 
суспільством, спеціальність. 
 ■ Розкажіть, будь ласка, яким 
ви бачите розвиток факульте-
ту? 
 — Складне питання. З огляду 
на динамізм та певну непередба-
чуваність, хаотичність процесів 
у суспільстві відповісти на ньо-
го однозначно неможливо. Як на 
мене, тут планувати щось досить 
проблематично. Але визначати 
певні орієнтири з огляду на за-
вдання, що стоять перед нашим 
університетом, не тільки варто, 
а й необхідно. І при цьому бути 
готовим до будь-яких викликів. 
Цілком можливо, що виникне 
потреба у підготовці студентів 
за новими спеціальностями. 
 Це, з огляду на певну інер-
ційність освітніх та турбулент-
ність суспільних процесів, до-
сить складне питання. Думаю, 
що надалі посилюватиметься 
суперечність між соціальною та 
професійною складовою викла-
дацької діяльності. І це далеко 
не всі проблеми. Головне, як на 
мене, намагатись їх вирішувати 
тут і зараз.
 Загалом же плануємо продов-
жити впровадження дуальної ос-
віти (коли навчання поєднується 
з практичною роботою. — Ред.) в 
освітній процес факультету, по-
шук потенційних роботодавців 
для наших випускників, ство-
рення та розвиток фахово орієн-
тованих HUB-просторів та лабо-
раторій. У межах реалізації між-
народних проєктів будемо поси-
лювати роботу із забезпечення 
академічної мобільності викла-
дачів та студентів факультету, 
тобто намагатимемося залучати 
більшу студентів і викладачів 
відповідно до навчання чи ста-
жування на певний час у закор-
донному виші. 
 Але головне, що хочу зазна-
чити і на чому ми постійно на-
голошуємо нашим студентам, 
— успіх приходить лише до тих 
людей, хто не стоїть на місці, а 
постійно розвивається. Тому ми 
чекаємо саме на таку молодь — 
свідому, амбітну і з бажанням 
розвиватися та здобувати нові 
знання й опановувати нові вмін-
ня. ■

ВИЩА ШКОЛА 

«Успіх приходить лише до тих, 
хто постійно розвивається»
Відповідальна освіта — інвестиція у майбутнє, переконаний декан факультету 
менеджменту освіти та науки Драгоманівського університету Володимир Савельєв 

■

Навчальний процес онлайн — це певною мірою нова 
освітня реальність, бути учасниками якого ми поки 
що не готові повною мірою. Але ми вчимось, ми 
працюємо на перспективу.

Володимир Савельєв. ❙
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У галошах на босі ноги...
 Письменник і, за непідтвер-
дженими джерелами, штатний 
співробітник НКВС Олексій Пол-
торацький згадував, що Іван Ма-
ловічко постав у редакції журна-
лу «... в солом’яному бриликові 
з малиновою стрічкою, з кривою 
люлькою і в галошах на босі бруд-
ні ноги. Брилик — з моїх рук — 
описав широку траєкторію по-
льоту з вікна редакції тодішньо-
го ілюстрованого «Всесвіту», де 
я працював, і повиснув на висо-
кому платані над головами відві-
дувачів сусіднього літнього рес-
торану, загрожуючи одного дня 
стати прикрасою на голові яко-
гось піжона; криву люльку ви-
кинув сам Маловічко, бо від її 
паління йому весь час нудило, а 
замість калош ми купили йому в 
складчину жовті гостроносі туф-
лі, в яких він з незвички кульгав 
і скаржився, що йому муляє». 
 Таке химерне вбрання 20-
річного юнака пояснювалось не 
лише епатажем, властивим фу-
туристам, а й доволі скромними 
статками письменника-почат-
ківця. Іван Маловічко був родом 
із Черкащини, з небагатої роди-
ни, і намагався сам якось зароб-
ляти на прожиття, маючи на ут-
риманні ще й брата. Тож і спосо-
би самореалізації обирав досить 
розмаїті: слюсар 5-го розряду, 
учитель, студент Одеського дер-
жавного кінотехнікуму (який 
так і не завершив) і, зрештою, лі-
тератор. 
 У 1928 р. Іван Маловічко по-
чав співпрацювати з журналом 
«Нова генерація», де вперше був 
опублікований його вірш «Кор-
дильєра». Після ліквідації ча-
сопису мобілізований до РСЧА, 
служив, за його словами, на 
фінському кордоні. Після демо-
білізації з Червоної армії моло-
дий літератор знову опинився в 
Харкові — в колі найближчих 
однодумців М. Семенка. 
 На початок 1930-х років при-
пав період серйозного входження 
І. Маловічка в літературу, опану-
вання ним письменницької майс-
терності та здобуття своєї читаць-
кої аудиторії. Виходять друком 
його збірки поезій «Шефи», «Го-
ловам на плечах», «Соціалістич-
на весна» (1930), «По морях», «В 
книзі маємо мову про ніч штур-
мову» (1932), «Мореїн із Комі» 
(1934); книжки оповідань та на-
рисів «З історії Одеського порту» 
(1935), «На кордоні» (1936).

Хуліганська натура поета
 Красивий, чубатий, імпуль-
сивний, щирий, упертий — 
Іван, здається, без особливих зу-

силь сходився з людьми, але й 
так само легко встрявав у бійки 
з побратимами-літераторами з 
абсолютно різних приводів, від 
мистецьких до побутових. Про-
те бійки та бучні посиденьки з 
друзями, які часто перетворю-
валися на пиятики, не залиша-
ли в душі поета злості чи агресії. 
Навпаки, він постійно виправдо-
вувався перед коханою за свою 
поведінку, відчуваючи сором за 
бешкети. Так! Хуліганська на-
тура поета дивним чином поєд-
нувалась із вмінням тонко відчу-
вати, глибоко кохати, виявляти 
ніжність і турботу.
 Кохання прийшло у життя 
поета Івана Маловічка, як завж-
ди, несподівано, під час його дру-
гого перебування в Одесі. У 1935 
році він повернувся до чарівної 
«перлини біля моря» працювати 
над нарисами «З історії Одесько-
го порту». І саме в той рік одру-
жився з юною студенткою Зоєю 
Зубковою, яка згодом, попри усі 
лихоліття сталінського терору й 
непрості радянські часи, збере-
же рукописи, фото й листи Іва-
на Кириловича. 
 І хоча одеські сторінки жит-
тя Івана Маловічка зараз уже ві-
домі, завдяки К. Хоменко, міс-
цевій дослідниці й музейниці, 
зародження почуттів між двома 
— це завжди велика таємниця. 
Листи Івана Маловічка дозво-
лили дещо зрозуміти і про ньо-
го особисто, і про цей зворуш-
ливий бік його життя. Він, як 
і більшість людей, боявся бути 
відштовхнутим, непотрібним 
зі своїми почуттями. Тим паче 
знав, що за ним в Одесі тягнеть-
ся шлейф скандальної слави пи-
яка та забіяки. 
 Як, мабуть, і годиться пись-
меннику, стосунки І. Маловіч-
ка із Зоєю починались не з по-
бачень чи обіймів, а з конспіра-
тивного листування. Бо меш-
кали вони фактично в одному 
приміщенні, Іван винаймав у 
батьків дівчини кімнату, а за-
писочки вони клали одне одно-
му або під подушку, або в кише-
ню пальта. Поету вдалося поро-
зумітися з коханою, пояснити 
усі свої зриви й внутрішні муки 
та відчути щастя. 
 Він зізнавався у листі: «Ля-
гаю спати і безкінечно мрію про 
тебе. Мені сняться прекрасні 
сни, усе ти, ти і ти. Сняться твої 
теплі поцілунки і м’які очі. Ти 
снишся мені такою, якою при-
йшла у житті, доброю, живою, 
веселою й іноді пухнасто-мов-
чазною. Перебуваючи разом, я, 
буває, мовчу. Взагалі кохання 
мовчазне і чуйне». 

Посадили Йогансена — «ворога 
народу»...
 У квітні 1935 року Іван і Зоя 
побралися, а невдовзі переїхали 
до Харкова й оселилися у відо-
мому будинку «Слово» у квар-
тирі №52, в якій до 1933 року 
мешкав іще один репресований 
письменник — Володимир Ґжи-
цький. На жаль, збутися мріям 
подружжя про майбутнє, обла-
штований побут, плідну літера-
турну діяльність не судилося. 
 21 серпня 1937 року поет 
Іван Маловічко написав молодій 
дружині Зої листа, в якому пе-
реповів найостанніші новини 
Харкова: «У мене все по-старо-
му. Крім новин, тобі відомих, 
додалася ще одна — посадили 
Йогансена — ворога народу. За-
втра я роблю доповідь на активі 
облконференції, де мене обрали 
членом обкому профспілки». 
 Коло відчутно звужувалося, 
а тривога наростала щодня... 
Адже у квітні 1937 року спів-
робітники НКВС заарештували 
лідера футуристів Михайля Се-
менка, а ще раніше — у грудні 
1934 року — Ґео Шкурупія. Та 
й узагалі будинком «Слово» ши-
ряв постійний неспокій, адже 
його мешканці регулярно ба-

чили чорні «воронки», які при-
їжджали по їхніх друзів, колег, 
сусідів... 
 Письменник і за сумісниц-
твом секретний співробітник 
НКВС Юрій Смолич у мемуар-
них записках «Мозаїка. З тих 
років...» подає наступні відо-
мості про затримання Івана Ма-
ловічка: «Після того як він (Пол-
торацький. — Авт.) із Маловіч-
ком на зібранні в Спілці визна-
вали свої помилки та інше після 
арешту Семенка (в час зборів 
дві машини стояли під дверима 
Спілки), всі, разом із ними дво-
ма, рушили додому — всі меш-
кали в «Слові». 
 Маловічко пішов до своєї 
квартири в під’їзді №5 — туди 
одразу підкотила одна з машин, і 
його забрали. Друга машина під-
котила до під’їзду №1, де мешкав 
Полторацький. Зайшли до нього. 
Але його вдома ще не було. Аген-
ти просиділи всю ніч — Полто-
рацький так і не з’явився». Ду-
мається, що Ю. Смолич міг трохи 
помилитися часом. Найімовірні-
ше, спілчанські збори відбулися 
десь у травні-липні 1937 року, 
Івана Маловічка ж заарештува-
ли останнім із футуристів — 21 
вересня 1937 року.

 Радянські репресивні ор-
гани затримали письменника 
у Харкові та швидко доправи-
ли у в’язницю НКВС у Києві, 
звинувативши в належності до 
«контрреволюційної терорис-
тичної організації», створеної 
М. Семенком. У лабетах столич-
них чекістів, відомих своїми 
тортурами й беззаконням під час 
допитів, Іван Маловічко витри-
мав десь місяць. 
 21 жовтня 1937 року в його 
архівно-кримінальній справі, 
що зберігається в Харківському 
обласному архіві, з’являються 
химерні «власноручні зізнан-
ня», в яких Іван Кирилович де-
тально переповідає обставини 
знайомства з поетом Миколою 
Скубою, пише про те, як вони, 
молоді футуристи, негатив-
но ставились до т.зв. київсь-
кої групи «Нової генерації», 
критикуючи О. Влизька та Г. 
Шкурурпія за «вождізм» та 
«европейство», описує розмо-
ви й скрутні матеріальні об-
ставини свого друга. Тобто у 
тексті не звучить майже нічо-
го крамольного, навіть із пози-
цій комуністичної влади, крім 
останнього абзацу: «Інформу-
ючи мене... (закреслено кіль-
ка слів. — Авт.) про учасників 
контрреволюційної націоналіс-
тичної організації, Семенко 
в числі інших називав Скубу. 
Коли і як саме був завербова-
ний Скуба і які він мав викону-
вати контрреволюційні завдан-
ня, і взагалі, що робив він ос-
танній рік, — я не знаю». 
 А в першому та єдиному за-
протокольованому допиті від 
13 листопада 1937 року чоловік 
уже визнав себе винним і свід-
чив, що в дружньому колі мит-
ців-футуристів велись відверті 
націоналістичні розмови «про 
переслідування «кращих» ук-
раїнців, затискання української 
літератури, про неправильну 
політику партії в національно-
му питанні та в галузі літерату-
ри». Інших доказів «провини» 
письменника, крім самообмо-
ви та витягів із допитів М. Се-
менка, Я. Савченка, у справі не-
має.
 Івана Маловічка розстріля-
ли у Києві 26 листопада 1937 р. 
за рішенням трійки при Київсь-
кому облуправлінні НКВС 
УРСР. Його останки покояться 
в одній із братських могил у Би-
ківнянському лісі. Реабілітува-
ли митця у 1957 році за «відсут-
ністю складу злочину», але його 
тексти, деталі біографії ще досі 
чекають на висвітлення й до-
слідження. ■

РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

«Слово»: романтичний бешкетник 
із квартири №52
Запальний Іван Маловічко, якого заарештували 
останнім із футуристів — 21 вересня 1937 року

■

Тетяна ШЕПТИЦЬКА

Коли йдеться про український літературний футуризм, то найчастіше 
згадують його харизматичного лідера — Михайля Семенка. Проте 
мрії про світле майбутнє з шаленими швидкостями, промисловими 
містами й переможною технікою вабили й надихали не лише його. 
Ґео Шкурупій, Андрій Михайлюк, Микола Скуба, Іван Маловічко, 
ранній Микола Бажан, Володимир Ярошенко гаряче дискутували, 
декламували поезії, сварились між собою й мирились та планували 
захопити ідеями панфутуризму широкі маси населення.
З-поміж цього неординарного кола митців по-своєму виділявся мо-
лодий і запальний Іван Маловічко, який, можливо, рівнем таланту 
ще поступався своєму вчителю та другу (М. Семенку), але експре-
сивністю та яскравістю — безперечно, ні. Уже сама поява юного 
автора у Харкові, тодішній літературній та адміністративній столиці 
УРСР, залишила незабутні враження у присутніх. 

Іван Маловічко. 1933 р. ЦДАМЛМ 
України, ф. 428, оп. 1, од. зб. 13,
 арк. 10.

❙
❙
❙

З. Г. Зубкова, Михайль Семенко, І. К. Маловічко в кабінеті Михайля 
Семенка у харківському будинку «Слово». 21 червня 1935 р. ЦДАМЛМ 
України, ф. 428, оп. 1, од. зб. 15, арк. 6.

❙
❙
❙

Доповнення до зізнання І. Маловічка від 15.11.1937 р. Державний 
архів Харківської області, ф.Р. — 6452, оп. 4, д. 1300, арк. 25.

❙
❙

Витяг з акту про розстріл І. Маловічка. Державний архів Харківської 
області, ф.Р. — 6452, оп. 4, д. 1300, арк. 36.

❙
❙
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Рік 2019-й: понад 260 театрів 
 Оскільки було започатковано 
«будівельний майданчик» теат-
ральної України, поява запитань 
про її фактологію стала майже 
неминучою. Тож спочатку зосе-
редився на рясному прем’єрному 
полі — з січня 2019 року регуляр-
но на порталі виходять огляди 
прем’єр місяця, зібрана детальна 
колекція з майже шести сотень 
нових вистав у репертуарі театрів 
за 2019 рік. Географія, зрозуміло, 
виходить за межі Києва.
 Далі поставали наступні за-
питання: «скільки?», «де?» та 
«які?» театри має наша країна. 
Перебуваючи тоді фактично в су-
цільному вакуумі, я два роки ста-
вив їх на всіх можливих рівнях 
— жодної відповіді. Тому вони й 
лягли в основу спецпроєкту «Те-
атральні міста України». Так 
«Риболовля» вирушила в теат-
ральну Одіссею.
 Початкове планування виг-
лядало досить просто — держав-
ні (пораховані) національні, ака-
демічні та муніципальні театри 
розташовані в обласних містах. 
Плюс є театри у кількох районних 
центрах. У розрахунках виходи-
ло трішки більше, ніж чверть со-
тні. Але уточнення та доповнен-
ня вискакували з кожним новим 
випуском. Скажімо, третім епі-
зодом вийшов Коломийсько-Ка-
луський часопис (цим словом оз-
начені розповіді про кожне місто 
й містечко). Уявити собі 16 коло-
мийських театральних прем’єр 
на рік, які кількісно подібні до 
16 прем’єр аналогічного періоду, 
скажімо, в Полтаві — до початку 
дослідження було неможливо.
 Далі більше. Окремий часо-
пис вийшов із Кам’янця-Поділь-
ського — міста, в якому жодного 
державного театру. І водночас — 
6 театральних колективів, які ви-
пустили 19 прем’єр, де пройшли 

два масштабні театральні фес-
тивалі (березневий Всеукраїнсь-
кий фестиваль комедій та естрад-
ного гумору «Штрикало» і жовт-
невий Відкритий фестиваль-кон-
курс аматорських театральних 
колективів «Комора»). Це при 
тому, що чотири театри обласно-
го центру протягом 2019 року по-
казали 12 прем’єр.
 Дуже швидко довелося пере-
глянути концепцію «одне місто 
— один часопис». Насичене теат-
ральне життя 15 львівських ко-
лективів затребувало дві повно-
цінні частини. На додаткову пло-
щу без зайвого архівування роз-
кладається зібраний матеріал у 
Вінниці — в місті, окрім двох дер-
жавних (муздрама та театр ляль-
ок), працює ще десяток приват-
них ініціатив, серед яких є англо-
мовний та два інклюзивні театри. 
Чверть сотні театрів Дніпропет-
ровської області (з яких виокре-
мився Криворізький часопис), 
півсотні театрів Харкова, сто з 
добрим гаком — Київ... 
 Варто зауважити, що до те-
нет «Театральної риболовлі» 
потрапляють усі театри Украї-
ни — державні, приватні, народ-
ні, аматорські, а також театраль-
ні студії. Вельми цікаво побачити 
загальну фінальну цифру, проте 
40 опублікованих часописів уже 
розказали про понад 260 театрів, 
великих і малих, з їх ключовими 
подіями, гастролями, фестиваля-
ми та прем’єрами 2019 року.

Бувають суттєві пробуксовки
 Сказати, що процес збору ма-
теріалів легкий та блискавичний 
— не можу. Буває, що отримання 
матеріалів на 2-3 абзаци триває 
місяцями — і це не фігура мови. 
Є театри, в тому числі й державні, 
які дуже важко пригадують події, 
збирають крихтами афіші влас-
них прем’єр, чи відшуковують от-

риманий фестивальний диплом. 
А йдеться не про сиву давнину, а 
про найближчий 2019 рік. 
 Із подібними запитами до них 
ніхто не звертався, а самостійно 
таке у власній комунікації вони 
не використовують... Тому бува-
ють суттєві пробуксовки. Біль-
ше того, маю опубліковані часо-
писи, в яких відсутні цілі обласні 
державні театри — за два місяці 
обіцянок літературна частина не 
спромоглася зібратися з цифрами 
й фактами. Ще один театр існує у 
радянській парадигмі друкованої 
інформації, а інтернет для них — 
щось не достойне уваги.
 Інший, приємний, бік медалі 
— театри з налагодженим менедж-
ментом, від яких необхідна інфор-
мація надходить протягом півгоди-
ни від запиту, які виходять із додат-
ковими ініціативами, від чого часо-
писи отримують інформативне та 
візуальне забарвлення. Ще є кате-
горія театрів, які входять в азарт 
уже після публікації.

Де ж фінал проєкту і в чому 
його здобуток?
 Ідея від початку має межу. 
Оцифрувати (або, актуальне сло-
во, діджиталізувати) весь ук-
раїнський театр — це завдання 
для повноцінного Інституту теат-
ру, який, маю сподівання, колись 
запрацює. А «Театральна рибо-
ловля» взяла фокусом дослід-
ження 2019-й календарний рік. 
Відповідно, як тільки закінчать-
ся театри, про які ще не написано 
в часописах, вважатиму Одіссею–
2019 завершеною. 
 «Театральні міста України» 
— перший масштабний проєкт, 
за підсумками якого вимальо-
вується детальна (хоча й, швидше 
за все, не най-найповніша) мапа 
театральної країни. Наступний 
етап найцікавіший — із залучен-
ням математики, графіків, діаг-

рам. Усе це стане на розуміння 
наріжних питань фактології ук-
раїнського театру — «скільки?», 
«де?» і «які?» театри працюють в 
Україні. Згодом виникнуть нові 
запитання, нові виклики — з 
них народяться нові спецпроєк-
ти. Підкреслюю, що йдеться ви-
нятково про кількісні показники. 
Що робити з якісними — кожен 
вирішує самостійно, віддаючи пе-
ревагу тому чи іншому театру.
 Рік 2019-й уже оформлюється 
у наочну форму з чіткими цифро-
вими даними. Тому особлива ці-

кавість буде до порівняння його з 
карантинним 2020 роком. Театри 
з усіх сил намагаються виживати, 
опановують абсолютно нове для 
себе поняття «онлайн-прем’єра». 
А життя водночас триває, поп-
ри всі локдауни народжуються 
прем’єри та нові театри. І все це 
так само потребує детальної фік-
сації для історії.
 За можливості, ходіть до теат-
ру, навіть у цей непростий період. 
Колекціонуйте «золотих рибок» 
та приємні емоції від найкращих 
вистав! ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Національна спілка театральних діячів України 
у жовтні презентувала Цифровий театральний архів 
(Digital Theatre Archiv), який запустила за підтримки 
Українського культурного фонду. Веб-ресурс нині міс-
тить інформацію про 113 театрів, 333 вистави та 1563 
персоналії за період 2015–2019 років. Куратор проєк-
ту — українська театрознавиця, докторка мистецтвоз-
навства, професорка Ганна Веселовська.
 «Наша мета — створення повноцінної національ-
ної театральної бази даних, що надасть користувачам 
доступну, об’єктивну та систематизовану інформа-
цію про театральне мистецтво України останніх п’яти 
років. Так ми максимально зафіксуємо і збережемо 
інформацію про український театр для наступних по-
колінь та подальших досліджень», — пишуть на ти-
тульній сторінці.
 У багатьох країнах процес діджиталізованого ар-

хівування та фіксації театрального процесу триває вже 
давно. Існує чимало електронних театральних архівів 
у Великобританії, Німеччині, США, Франції. А держав-
ні інституції, що опікуються театрами в центральноєв-
ропейських країнах (Інститут театру імені Збігнєва Ра-
шевського в Польщі, Угорський театральний музей та 
інститут, театральні інститути у Словаччині, Чехії, Сло-
венії та інші) забезпечують збереження інформації на 
спеціальних сайтах. 
 Вивчивши досвід колег із європейських інституцій, 
НСТДУ й реалізувала запуск вітчизняної театральної 
бази даних. Організатори через пресслужбу Спілки за-
значають, що попереду ще багато роботи, доповнення 
та розширення інформації. Також закликають усіх ба-
жаючих активно користуватися архівом theatre.com.ua 
та допомагати у вдосконаленні ресурсу. 
 Щоб долучити свій театр до Цифрового театраль-
ного архіву (ЦТА), треба зробити кілька дій. Найперше 
— завантажити розроблені організаторами форми для 

опитування: окремі анкети для театру та для вистави. 
Надати затребувану інформацію, додати фото, рецензії 
про вистави, макети афіш та програмок тощо і надісла-
ти все на пошту theatrearchiv@gmail.com.
 Констатують: за статистичними даними 2017 
року, в Україні нараховувалося 113 театрів, що пере-
бувають у державній та комунальній власності, кіль-
кість недержавних театрів — значно більша, але, на 
жаль, статистикою не обрахована. У розділі «Театри» 
зібрана інформація про комунальні та недержавні те-
атри України. 
 «Без фіксування всього, що колись відбуло-
ся в театрі, на сцені, або знищення свідчень часом 
ставалася  така собі колективна втрата пам’яті. До того 
ж безнадійно постраждало і паперове документування 
театрального процесу в Україні, спроба якого була здій-
снена кілька десятків років Українським театральним 
товариством», — розповідають організатори ЦТА. 
 У результаті, в нашій скорегованій кимось іс-

торії вже не раз відзначалися недостовірні теат-
ральні ювілеї, а провідні майстри сцени залишали-
ся без гідного вшанування. А сьогодні, коли, здаєть-
ся, про все можна дізнатися з мережі, як виявилося, 
українському театру  і там не пощастило: суціль-
на плутанина з датами прем’єр, авторами спектаклів, 
зіграними  акторами  ролями».
 Й оптимістично запевняють: «Наразі часи, коли 
в історії українського театру втрачалася  інформація, 
зникали матеріальні свідчення про вистави (афіші, 
програми, ескізи декорацій тощо), що для свого часу 
вважалися знаковими, закінчилися». ■

Фото надане пресслужбою НСТДУ.❙

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

Заходьте в театральний архів
На веб-ресурсі — інформація про 113 театрів, 333 вистави та 1563 персоналії

■

ДОСЛІДЖЕННЯ

Мельпомена «на гачку»
Півсотні театрів Харкова, сто з добрим гаком — Київ, шість 
театральних колективів Кам’янця-Подільського та інші

■

Фрагмент Криворізького часопису.
Фото з сайта t-fishing.co.ua.

❙
❙

Фрагмент Вінницького часопису.❙

Фрагмент Луцького часопису.❙

Сергій ВИННИЧЕНКО,
автор та ведучий інтернет-порталу «Театральна риболовля»

«Театральна риболовля» — це не про рибу, а про театр! Саме так називається інтернет-портал про сучасний 
український театр в усіх його проявах — від текстів про вистави поточного репертуару, до оглядів, маркетин-
гового препарування та формування бази знань про театральне сьогодення.
Сайт «Театральна риболовля» став наслідком власної необхідності структурувати та систематизувати напи-
сане про театр — а на момент його запуску було створено добрі три сотні текстів про окремі вистави, про 
фестивалі, про невідповідності опублікованих журналістських рецензій із суворою сценічною реальністю...
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Григорій ХАТА

 Уже не один рік зима приходить до 
України м’яким поступом, дозволяю-
чи футбольним командам прем’єр-ліги 
спокійно грати у футбол і в грудні. У 
нинішньому сезоні, котрий через коро-
навірусні перепони розпочався незвично 
пізно, останні поєдинки першої частини 
чемпіонату країни пройдуть уже після 
того, як завершиться груповий раунд єв-
рокубків. Відтак проблем iз підтриман-
ням ігрової форми у наших повпредів на 
євроарені взагалі не буде.
 Щоправда, дехто вважає, що, граю-
чи по два матчі на тиждень, «Шахтар», 
«Динамо» та «Зоря» взагалі переванта-
жені матчами і їм би не завадив перепо-
чинок. Водночас, узявши на озброєння 
принцип активної кадрової ротації, на-
ставники цих трьох колективів ведуть їх 
непростою турнірною стежкою. Незва-
жаючи на завантажений графік, мину-
лий тур ЧУ всі троє єврокубковi повпре-
ди пройшли без втрат.
 Розгромивши у Греції місцевий АЕК, 
на внутрішній арені луганська «Зоря» 
з аналогічним рахунком перевершила 
«Минай», забивши свої три м’ячі за вісім 
хвилин ігрового часу.
 Швидко й без видимих зусиль узяли 
під контроль гру з «Ворсклою» столич-
ні динамівці, отримавши вже в першому 
таймі подвійну перевагу над опонентом. 
Попри те, що обидві команди перебувають 
у призовій трійці, особливих проблем опо-
ненту полтавчани не створили. «У пере-
рві я сказав своїм підопічним, що навіть 
один удар по воротах «Динамо» буде ус-
піхом. Степанюк один раз по воротах влу-
чив, і я був задоволений», — так відреагу-
вав на програну «біло-синім» дуель очіль-
ник «Ворскли» Юрій Максимов. 
 Водночас головний тренер «Динамо» 
Мірча Луческу вкотре виказав своє неза-
доволення появою у футболі ВАР. «Якщо 

судді весь час покладатимуться на відео-
повтори, то матчі доведеться завершува-
ти вшістьох», — зауважив румунський 
спеціаліст, коментуючи епізод зі спірним 
(на думку динамівського наставника, при-
тягнутим за вуха) вилученням наприкін-
ці матчу динамівця Іллі Забарного.

 Важлива подія в кінцівці матчу стала-
ся й у матчі іншого учасника чемпіонсь-
кої гонки. Футболісти «Шахтаря» дов-
гий час безрезультатно шукали щастя 
біля воріт «Дніпра-1». Удача прийшла до 
«гірників» на 88-й хвилині, коли капітан 
господарів Сергій Кравченко, «наосліп» 

махнувши повз м’яч, не зміг перервати 
простий фланговий простріл і дозволив 
бразильцю Тете безперешкодно влучити 
в ціль.
 Не обійшлося без дитячих помилок і 
в матчі «Інгульця» та «Олімпіка». Скла-
лося враження, що сербський воротар 
«олімпійців» Бетім раніше взагалі не 
одягав воротарських рукавичок, настіль-
ки незграбними були його дії на остан-
ньому рубежі, наслідком яких стала пер-
ша в елітному дивізіоні перемога провін-
ційної команди з Кіровоградщини.
 «На мій погляд, перевага в грі була 
на нашому боці, але голи забивав «Ін-
гулець». Так, наш голкіпер припустив-
ся помилок, але варто врахувати, що він 
тренувався з нами лише один день, і це 
було передматчеве тренування», — за-
уважив головний тренер «Олімпіка» Ігор 
Климовський. ■

Динамівцям було нескладно перемогти «Ворсклу» на НСК «Олімпійський».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Практичний підхід
Проведені посеред тижня єврокубкові матчі не 
завадили вітчизняним повпредам на міжнародній арені 
здобути перемоги в чемпіонаті країни

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 11-й 
тур. «Львів» — «Маріуполь» — 1:3 (Міхобі, 73 
— Сікан, 13; Мішнєв, 34; Очеретько, 60; вилучен-
ня: Чех, 88 («М»)), «Олександрія» — «Рух» — 
0:0 (вилучення: Бондаренко, 59 («О»)), «Дина-
мо» — «Ворскла» — 2:0 (Циганков, 14; Вербич, 
36; вилучення: Забарний, 82 — Кане, 90), «Дніп-
ро-1» — «Шахтар» — 0:1 (Тете, 88), «Минай» — 
«Зоря» — 0:3 (Кочергін, 53; Іванисеня, 58; Глад-
кий, 61), «Колос» — «Десна» — 1:1 (Лисенко, 12 
(пен.) — Будківський, 27 (пен.); вилучення: Іме-
реков, 90+6 («Д»)), «Інгулець» — «Олімпік» — 
2:1 (Сітчінава, 17; Бартулович, 54 — Захедіта-
бар, 90+6 (пен.)).
 Турнірне становище: «Динамо» — 26, 
«Шахтар» — 23, «Ворскла» — 19, «Десна» — 
17, «Колос», «Маріуполь» — 16, «Олександ-
рія» — 15, «Зоря» — 14 (10 матчів), «Олімпік» 
— 13 (10), «Інгулець» — 10, «Минай» — 9 (10), 
«Дніпро-1» — 8, «Львів» — 7 (10) «Рух» — 6.
 Бомбардир: «Захедітабар («Олімпік») — 6.

■

Ліга Європи
 Луганська «Зоря» у четвертому турі гру-
пового етапу ЛЄ нарешті набрала перші очки, 
упевнено розгромивши на виїзді «АЕК». Про-
те підопічні Віктора Скрипника все ще залиша-
ються на останньому місці у квартеті та мають 
теоретичні шанси на плей-оф. Аби побороти-
ся за вихід із групи, «чорно-білим» потрібно 
вигравати останні два матчі та сподіватися на 
осічки конкурентів.
 Груповий етап. 4-й тур. Група А. «ЦСКА 
Софія» (Болгарія) — «Янг Бойз» (Швей-
царія) — 0:1 (Нсаме, 34), «ЧФР Клуж» (Ру-
мунія) — «Рома» (Італія) — 0:2 (Дебелюх, 49 
(у свої ворота); Верету, 66 (пен.)).
 Турнірне становище: «Рома» — 10, 
«Янг Бойз» — 7, «ЧФР Клуж» — 4, «ЦСКА 
Софія» — 1.
 Група В. «Мольде» (Норвегія) — «Ар-
сенал» (Англія) — 0:3 (Н. Пепе, 50; Р. Нель-
сон, 55; Балогун, 83), «Дандолк» (Ірландія) 
— «Рапід Відень» (Австрія) — 1:3 (Шилдс, 
63 (пен.) — Кнасмюлльнер, 11; Кара, 37, 58).
 Турнірне становище: «Арсенал» — 12, 
«Мольде», «Рапід Відень» — 6, «Дандолк» 
— 0.
 Група С. «Байєр» (Німеччина) — «Ха-
поель» (Б-Ш, Ізраїль) — 4:1 (Шик, 29; Бей-
лі, 48; Демірбай, 76; Аларіо, 80 — Шабіро, 58), 
«Ніцца» (Франція) — «Славія» (П, Чехія) — 
1:3 (Гуірі, 61 — Лінгр, 14; Олайінка, 64; Сіма, 
75).
 Турнірне становище: «Славія», 
«Байєр» — 9, «Ніцца», «Хапоель» — 3.
 Група D. «Стандард» (Бельгія) — «Лех» 
(Польща) — 2:1 (А. Тапсоба, 63; Лайфіс, 90+3 
— Ісхак, 61; Бутко — 90 хв., В. Кравець — із 
64 хв. (обидва — «Л»), «Ренйджерс» (Шот-
ландія) — «Бенфіка» (Португалія) — 2:2 
(Ерфілд, 7; Руфе, 69 — Таверньєр, 78 (у свої 
ворота); Піцці, 81).
 Турнірне становище: «Ренйджерс», 
«Бенфіка» — 8, «Лех», «Стандард» — 3.
 Група Е. «ПСВ Ейндховен» (Нідерлан-
ди) — «ПАОК» (Греція) — 3:2 (Гакпо, 20; Ма-
дуеке, 51; Мален, 53 — Ф. Варела, 4; Цоліс, 
13), «Гранада» (Іспанія) — «Омонія» (Кіпр) 
— 2:1 (Суарес, 8; Соро, 73 — Асанте, 60).
 Турнірне становище: «Гранада» — 
10, «ПСВ Ейндховен» — 6,  «ПАОК» — 5, 
«Омонія» — 1.

 Група F. «Наполі» (Італія) — «Рієка» 
(Хорватія) — 2:0 (Політано, 41; Лосано, 75), 
«АЗ» (Нідерланди) — «Реал Сосьєдад» (Іс-
панія) — 0:0.
 Турнірне становище: «Наполі» — 9, 
«Реал Сосьєдад», «АЗ» — 7, «Рієка» — 0.
 Група G. «Брага» (Португалія) — «Лес-
тер» (Англія) — 3:3 (Аль Мусраті, 4; Ф. Па-
уліньйо, 24; Франсержіо, 90 — Барнс, 9; Томас, 
78; Варді, 90+5), «АЕК» (Греція) — «Зоря» 
(Україна) — 0:3 (Громов, 61; Кабаєв, 75; Юр-
ченко, 86 (пен.); вилучення: Шахов, 48 («А»); 
«З»: М. Шевченко, Вернидуб, Абу Ханна, Д. 
Фаворов, Кочергін (Луньов, 82), Іванісеня, Гро-
мов (Сайядманеш, 87), Циганікс, Юрченко (Пе-
ровіч, 88), Кабаєв (Гринь, 88), Гладкий (Назари-
на, 63)).
 Турнірне становище: «Лестер» — 10, 
«Брага» — 7, «АЕК», «Зоря» — 3.
 Група H. «Спарта Прага» (Чехія) — 
«Селтік» (Шотландія) — 4:1 (Ганцко, 26; 
Юліш, 38, 80; Плавшич, 90+4 — Едуар, 15), 
«Лілль» (Франція) — «Мілан» (Італія) — 
1:1 (Ж. Бамба, 65 — Кастільєхо, 46).
 Турнірне становище: «Лілль» — 8, 
«Мілан» — 7, «Спарта Прага» — 6, «Селтік» 
— 1.
 Група I. «Карабах» (Азербайджан) — 
«Сівасспор» (Туреччина) — 2:3 (Зубір, 8; 
Матіч, 51 — А. Коне, 40 (пен.), 79; Кайоде, 59), 
«Маккабі» (Т-А, Ізраїль) — «Вільярреал» 
(Іспанія) — 1:1 (Пешич, 47 — А. Баена, 45).
 Турнірне становище: «Вільярреал» — 
10, «Маккабі» — 7, «Сівасспор» — 6, «Кара-
бах» — 0.
 Група J. «ЛАСК» (Австрія) — «Антвер-
пен» (Бельгія) — 0:2 (Рафаелов, 53; Геркенс, 
83), «Тоттенхем» (Англія) — «Лудогорець» 
(Болгарія) — 4:0 (Вінісіус, 16, 34; Уінкс, 63; 
Лукас Моура, 73).
 Турнірне становище: «Антверпен», 
«Тоттенхем» — 9, «ЛАСК» — 6, «Лудого-
рець» — 0.
 Група K. «ЦСКА» (Росія) — «Фейєно-
орд» (Нідерланди) — 0:0, «Вольфсберг» 
— «Динамо» (З, Хорватія) — 0:3 (Майєр, 61; 
Петковіч, 75; Іванушец, 90+1).
 Турнірне становище: «Динамо» — 
8, «Фейєноорд» — 5, «Вольфсберг» — 4, 
«ЦСКА» — 3.
 Група L. «Гент» (Бельгія) — «Црве-
на Звєзда» (Сербія) — 0:2 (Петровіч, 1; Ні-
коліч, 58; Безус («Г») — 90 хв.), «Слован» (Л, 

Чехія) — «Хоффенхайм» (Німеччина) — 
0:2 (Баумгартнер, 77; Крамаріч, 88 (пен.)).
 Турнірне становище: «Хоффенхайм» 
— 12, «Црвена Звєзда» — 9, «Слован» — 3, 
«Гент» — 0.

Англія
 Лідери АПЛ цього сезону — «Ліверпуль» 
та «Тоттенхем» — синхронно втратили очки: 
підопічні Клоппа не втримали перевагу над 
«Брайтоном», а «шпори» розписали суху ми-
рову у лондонському дербі з «Челсі».
 Тим часом після невдалого старту під-
тягується до лідируючої групи «Манчестер 
Сіті», який завдяки хет-трику Мареза розтро-
щив «Бернлі». Олександр Зінченко, який напе-
редодні виходив на заміну у поєдинку ЛЧ, цьо-
го разу до заявки на гру не потрапив. А фор-
вард «Вест Хема» Андрій Ярмоленко, який у 
розташуванні збірної отримав позитивний тест 
на COVID, повернеться на поле вже у грудні.
 Прем’єр-ліга. 10-й тур. «Крістал Пе-
лас» — «Ньюкасл» — 0:2, «Брайтон» — «Лі-
верпуль» — 1:1 (Гросс, 90+2 (пен.) — Жота, 
60), «Манчестер Сіті» — «Бернлі» — 5:0 
(Марез, 6, 22, 69; Менді, 41; Ф. Торрес, 67), 
«Евертон» — «Лідс» — 0:1, «Вест Бром-
віч» — «Шеффілд Юнайтед» — 1:0, «Са-
утгемптон» — «Манчестер Юнайтед» 
— 2:3 (Беднарек, 23; Уорд-Праус, 33 — Б. 
Фернандеш, 60; Кавані, 74, 90+3), «Челсі» 
— «Тоттенхем» — 0:0, «Арсенал» — «Вул-
верхемптон» — 1:2.
 Лідери: «Тоттенхем», «Ліверпуль» — 
21, «Челсі» — 19, «Лестер» (9 матчів) — 18, 
«Саутгемптон», «Вулверхемптон» — 17.

Іспанія
 По-різному провели свої матчі у Ла Лізі 
суперники наших клубів у Лізі чемпіонів. 
«Барселона» після перемоги над «Динамо» 
з аналогічним рахунком розгромила «Осасу-
на», а Лео Мессі після забитого гола вшану-
вав пам’ять іншого легендарного аргентинця 
Дієго Марадони, котрий відійшов у вічність 
минулого тижня.
 Натомість мадридський «Реал» сенса-
ційно поступився «Алавесу»: одним із ан-
тигероїв зустрічі став голкіпер чинних чем-
піонів Іспанії Тібо Куртуа, який «привіз» дру-
гий гол у свої ворота. Андрій Лунін знову за-
лишився у запасі, але, зважаючи на останні 
ляпи зіркового конкурента, може отримати 

свій шанс уже найближчим часом.
 Ла Ліга. 11-й тур. «Вальядолід» — 
«Леванте» — 1:1, «Ельче» — «Кадіс» — 
1:1, «Валенсія» — «Атлетіко» — 0:1 (Ла-
торре, 79 (у свої ворота)), «Уеска» — «Севі-
лья» — 0:1, «Реал Мадрид» — «Алавес» 
— 1:2 (Каземіро, 86 — Л. Перес, 5 (пен.); 
Хоселу, 49), «Барселона» — «Осасуна» — 
4:0 (Брейтвейт, 30; Грізманн, 42; Коутіньйо, 
57; Мессі, 73), «Хетафе» — «Атлетік» — 
1:1, «Сельта» — «Гранада» — 3:1, «Реал 
Сосьєдад» — «Вільярреал» — 1:1.
 Лідери: «Реал Сосьєдад» — 24, «Ат-
летіко» (9 матчів) — 23, «Вільярреал» — 
20, «Реал Мадрид» (10 матчів) — 17, «Севі-
лья» (9 матчів) — 16, «Кадіс» — 15.
 Бомбардир: Ойарсабаль («Реал Со-
сьєдад») — 7.

Італія
 Навіть без травмованого Златана Ібрагі-
мовіча та головного тренера Стефано Пйолі 
(перебуває на самоізоляції) «Мілан» про-
довжує свою безпрограшну серію у чемпіо-
наті: цього разу «россо-нері» «на класі» до-
тиснули кризову «Фіорентину».
 Натомість без Роналду, якому дали пе-
репочинок, зовсім блідою виглядала атака 
«Ювентуса» у поєдинку проти новачка Серії 
А «Беневенто»: підопічні Пірло знову зігра-
ли унічию.
 Страждає від великої кількості матчів 
та коротшої порівняно з конкурентами лавки 
запасних «Аталанта», котра після перемоги 
над «Ліверпулем» у ЛЧ несподівано програ-
ла вдома «Вероні». Хавбек бергамасок Рус-
лан Маліновський все ще не грає через ко-
ронавірус.
 Серія А. 9-й тур. «Сассуоло» — «Ін-
тер» — 0:3, «Беневенто» — «Ювентус» — 
1:1 (Летіція, 45 — Мората, 22), «Аталан-
та» — «Верона» — 0:2, «Лаціо» — «Удіне-
зе» — 1:3, «Болонья» — «Кротоне» — 1:0, 
«Мілан» — «Фіорентина» — 2:0 (Рома-
ньйолі, 17; Кессі, 27 (пен.)), «Кальярі» — 
«Спеція» — 2:2, «Наполі» — «Рома» — 4:0 
(Л. Інсіньє, 31; Фабіан Руїс, 65; Мертенс, 81; 
Політано, 87).
 Лідери: «Мілан» — 23, «Інтер», «Сас-
суоло», «Наполі» — 18, «Ювентус», «Рома» 
— 17.
 Бомбардир: Ібрагімовіч («Мілан») — 
10.

Німеччина
 Після побиття «Шахтаря» «Боруссія» із 
Менхенгладбаха продовжила свою перемож-
ну ходу і в Бундеслізі, не залишивши жодних 
шансів аутсайдеру ліги «Шальке». А от «Бо-
русія» із Дортмунда спіткнулась об опір «Кель-
на» та випала із топ-3.
 Не без проблем набрала три бали мюн-
хенська «Баварія», а один із голів у активі екс-
хавбека «Шахтаря» Дугласа Кости.
 Перша Бундесліга. 9-й тур. «Вольфс-
бург» — «Вердер» — 5:3, «Аугсбург» 
— «Фрайбург» — 1:1, «Боруссія» (Д) — 
«Кельн» — 1:2 (Т. Азар, 74 — Скірі, 9, 60), 
«Уніон» — «Фрайбург» — 3:3, «Штутгарт» 
— «Баварія» — 1:3 (Т. Кулібалі, 20 — К. Ко-
ман, 38; Р. Левандовський, 45; Дуглас Кос-
та, 87), «Боруссія» (М) — «Шальке» — 4:1 
(Нойхаус, 15; Вендт, 36; М. Тюрам, 52; Вольф, 
80 — Раман, 20), «Байєр» — «Герта» — 0:0, 
«Майнц» — «Хоффенхайм» — 1:1, «РБ 
Лейпциг» — «Армінія» — 2:1.
 Лідери: «Баварія» — 22, «РБ Лейпциг» 
— 20, «Байєр» — 19, «Боруссія» (Д) — 18, 
«Вольфсбург» — 17, «Уніон» — 16.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Ба-
варія») — 12.

Франція
 «ПСЖ», який вважається беззаперечним 
фаворитом французької першості, вже вдруге 
поспіль втрачає концентрацію та губить очки у 
матчі зі значно слабшими суперниками. Як на-
слідок, відрив від конкурентів у таблиці змен-
шився лише до 2 пунктів. 
 Слабкою втіхою для парижан може бути 
лише бомбардирське досягнення їхнього лідера 
Неймара, котрий забиві свій 50-й гол у Лізі 1.
 Ліга 1. 12-й тур. «Страсбур» — «Ренн» 
— 1:1, «Марсель» — «Нант» — 3:1 (Товен, 
2; Пайє, 35; Бенедетто, 60 (пен.) — Блас, 73), 
«ПСЖ» — «Бордо» — 2:2 (Неймар, 26 (пен.); 
Кін, 28 — Пембеле, 10 (у свої ворота); Адлі, 
60), «Ліон» — «Реймс» — 3:0 (Токо-Екамбі, 22; 
Дюбуа, 49; Дембеле, 66), «Ланс» — «Анже» — 
1:3, «Лор’ян» — «Монпельє» — 0:1, «Мец» 
— «Брест» — 0:2, «Монако» — «Нім» — 3:0, 
«Ніцца» — «Діжон» — 1:3, «Сент-Етьєн» — 
«Лілль» — 1:1.
 Лідери: «ПСЖ» — 25, «Лілль», «Ліон», 
«Монако», «Монпельє» — 23, «Марсель» (10 
матчів) — 21.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 9. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ
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«Я добре бачила, як команда працювала, яку роботу виконували 

спортсмени, і особисто я вірю в подальші високі результати».
Олена Підгрушна
українська біатлоністка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Перші офіційні гонки біат-
лонного сезону приймає фінсь-
кий Контіолахті. Минулого уїк-
енду стріляючі лижники й лиж-
ниці тут пробігли індивідуальну 
та спринтерську гонки. «Дуже 
задоволений тим, що маємо: за 
два дні дві спортсменки потра-
пили до топ-10. Дівчата поча-
ли сильно, краще, ніж хлопці», 
— зазначив головний тренер ук-
раїнської збірної Юрай Санітра. 
 Найвищими поміж украї-
нок результатами відзначилися 
ветерани команди. Олена Під-
грушна стала десятою в сприн-
ті, а Юлія Джима замкнула де-
сятку в «індивідуалці». Слід за-
уважити, що до сезону обидві 
спортсменки готувалися за ін-
дивідуальним графіком, під ору-
дою персональних наставників. 
«Трохи бентежило те, що було 
мало передсезонних стартів, — 
ми провели лише дві контрольні 
гонки у Вуокатті. Але де їх узя-
ти? Й зі снігом проблеми, і з ко-
ронавірусом... Проте сезон тіль-
ки починається. Я добре бачи-
ла, як команда працювала, яку 
роботу виконували спортсмени, 
і особисто я вірю в подальші ви-
сокі результати», — наголосила 
Олена Підгрушна.
 На подальше покращен-
ня результатів українських 
збірників сподівається і пре-
зидент ФБУ Володимир Брин-
зак. Очільник біатлонного гос-
подарства каже, що передсе-
зонну підготовку національних 
команд супроводжували непри-

ємні моменти, про які вболі-
вальники не знають. Проте ві-
рить, що «далі буде краще».
 Володимир Бринзак нага-
дує, що частина першої коман-
ди мала проблеми з коронавіру-
сом, і ніхто не знає, яким чином 
він вплинув, зокрема, на Дмит-
ра Підручного та Віту Семерен-
ко. Так, у спринтерській гонці 
лідер чоловічої збірної України 
показав лише 57-й результат, 
який при цьому виявився кра-
щим серед усіх українських чо-
ловіків-біатлоністів. Натомість 
«індивідуалку» Підручний за-
вершив аж на 73-й позиції (кра-
щим з українців, із 27-м резуль-
татом, тут був Артем Прима).
 Водночас очільник ФБУ виз-
нає, що ветерани жіночої збір-
ної не можуть постійно демонс-
трувати високі результати. 

«Вони все роблять, аби підтри-
мати команду. Ми вмовили їх 
залишитися й не завершувати 
кар’єру. І ми сподіваємося, що 
Меркушина, Журавок та Вар-
винець незабаром прийдуть їм 
на заміну», — сказав Бринзак.

 Юрай Санітра каже, що до 
кінця сезону він планує визна-
читися з шісткою біатлоністок, 
які надалі цілеспрямовано готу-
ватимуться до Олімпіади-2022, 
відтак усі члени збірної мати-
муть можливість показати свої 

сили. «Перевіримо всіх», — 
наголошує словак. А найбли-
жчої суботи в календарі КС-
2020/2021 — перші класичні 
естафети, де у наставників буде 
можливість перевірити команд-
ні навички своїх підопічних. ■

Юлія Джима стала десятою в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу.
Фото з сайта sport.24tv.ua.

❙
❙

БІАТЛОН

Прогресивні сподівання
Кращими здобутками 
української команди 
на старті Кубка світу 
стали два десяті 
місця олімпійських 
чемпіонок Сочі-2014

■

Григорій ХАТА

 Проводити цьогорічний чем-
піонат Європи з художньої гім-
настики Україні випало в не-
простий для спорту час.
 Коронавірусні проблеми, 
котрі в процесі підготовки до 
континентального форуму до-
велося подолати організаторам 
змагань, не могли не відбити-
ся на українській команді «ху-
дожниць». 
 Чимало часу, енергії та сил 
головний тренер «синьо-жов-
тих» та віце-президент Федера-
ції гімнастики України Ірина 
Дерюгіна віддала на вирішен-
ня організаційних проблем, від-
так зрозуміло, що частина хви-
лювань передалася і її підопіч-
ним.
 Дивлячись на головний про-
токол ЧЄ — підсумковий табель 
про ранги в індивідуальному ба-
гатоборстві, можна припустити, 
що на домашньому турнірі ук-
раїнську команду спіткала не-
вдача, адже нікому з українсь-
ких грацій не вдалося потрапи-
ти в призову трійку «абсолюту». 
При цьому кращою з українок у 
цьому виді програми стала Єва 
Мелещук, котра посіла лише 
шосту сходинку.
 Ірина Дерюгіна не прихо-
вувала, що, готуючись до ЧЄ, в 
збірній робили великий акцент 
саме на індивідуальне багато-

борство. Утім перед самісінь-
ким стартом змагань у коман-
ді почалися серйозні проблеми. 
На пресконференції Дерюгі-
на заявила, що лідерка коман-
ди, бронзова призерка ЧС-2019 
Влада Нікольченко через стрес 
не зможе виступити на турнірі.

 Однак неготовій до великих 
баталій Нікольченко все ж до-
велося вийти на гімнастичний 
килим столичного Палацу спор-
ту, аби замінити переможницю 
вересневого «Кубка Дерюгіної» 
Вікторію Онопрієнко, на котру 
покладалися основні медальні 

сподівання в синьо-жовтій збір-
ній. Зрештою, у підсумковому 
протоколі «абсолюту» Ніколь-
ченко посіла невисоке вось-
ме місце. При цьому титул аб-
солютної чемпіонки Європи за 
відсутності в Києві потужних 
російських грацій дістався Ліні 

Ашрам з Ізраїлю, другу та тре-
тю сходинки п’єдесталу посіли 
гімнастки з Білорусі — Аліна 
Горносько та Анастасія Салос 
відповідно.
 А от можливості компенсу-
вати свої невдачі в багатоборс-
тві українські одиночниці біль-
ше не мали, оскільки розіграш 
медалей в окремих видах у про-
граму київського ЧЄ-2020 не 
входив.
 Щоправда, без європейсько-
го «золота» українська гімнас-
тична збірна все ж не залиши-
лася. Найвищу відзнаку на до-
машньому ЧЄ підопічні Дерюгі-
ної здобули в групових вправах 
з п’ятьма м’ячами, а також у 
командному багатоборстві.
 Потішили свою наставни-
цю й юніорки. «Золото» Полі-
ни Каріки у вправах з м’ячем 
дає підстави сподіватися на хо-
роші перспективи української 
художньої гімнастики в май-
бутньому. ■

Індивідуальну перемогу 
відсвяткувала юніорка 
Каріна Каріка.
Фото з сайта europeangymnastics.com.
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ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

Зміна пріоритетів
На домашньому чемпіонаті Європи українські гімнастки були успішнішими 
в групових вправах

■

На домашньому ЧЄ дорослі українські грації виграли «золото» лише в групових вправах. ❙
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дощ, 

гроза
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мінлива 

хмарність
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дощ

сніг
Південь -2…+3

 +1…+6

 Чоловік iз дружиною їдуть у ма-
шині, за кермом дружина. І раптом 
на великій швидкості вона каже:
 — Любий, у мене відмовили 
гальма.
 — Тільки спокійно, постарайся 
врізатися у що-небудь дешеве.

* * *
 Чоловік — дружині:
 — Ти куди зібралася?
 — У магазин.
 — Гроші взяла?
 — Так.
 — Дивись, не витрачай.

* * *
 Наречена вичитує нареченого:
 — Замість того щоб безпе-
рервно грати в карти з моїм бать-

ком, ти міг би приділити й мені тро-
хи уваги.
 — Я б залюбки, але тоді ми не 
зберемо грошей на нову машину.

* * *
 — Я дуже втомився, всю ніч 
картоплю викопував.
 — А чому не вдень?
 — Удень я викопуватиму на 
своєму городi.

* * *
 У купе поїзда вривається при-
кордонник:
 — Зброя, наркотики, алко-
голь?
 Панi з верхньої полиці:
 — Дякуємо! Але краще — ча-
шечку кави!

Оберіг Симиренків  
П’ять велетів свого народу — чотири покоління великої української родини: Федір, Платон, Василь, 
Левко та Володимир

По горизонталі:
 1. Білий болотний мох, із яко-
го пресується торф. 4. Благочес-
тива людина, духовний провід-
ник хасидської громади. 6. Дав-
ньогрецький водяний годинник. 
8. Стиль плавання. 9. Знамени-
те паризьке кабаре «Мулен ...». 
10. Слов’янський бог-громовер-
жець. 11. Великі монументальні 
ворота. 12. Старовинна назва по-
родистого верхового коня в схід-
них народів. 13. Наукова назва 
луб’яних волокон рослин. 15. Оп-
тичний прилад біля гармат, який 
дає можливість бачити будь-яку 
точку на 360° навколо і вимірю-
вати кути на місцевості. 17. Відді-
лення масонської організації. 18. 
Гормон стресу, який додає сил та 
дає відчуття азарту. 20. Фран-
цузький педагог, який винайшов 
шрифт для сліпих. 21. Природа і 
характер. 
По вертикалі:
 1. Італійський лікер, який по-
дають запаленим. 2. Курс віт-
рильного судна відносно вітру. 
3. Перший президент Чехосло-
ваччини. 4. Політичний діяч часів 
Брежнєва, який 40 років керував 
Монгольською Народною Респуб-
лікою. 5. Титул дівиці Таракано-

вої, яка в Європі видавала себе 
за дочку імператриці Єлизавети 
Петрівни та Олексія Розумовсько-
го, за що й поплатилася. 6. Велике 
місто в Казахстані. 7. Міфічне поле 
останньої битви Добра і Зла перед 
кінцем світу. 10. Гірська система у 
Центральній Азії, на території Тад-
жикистану, Киргизстану, Пакиста-
ну, Китаю та Афганістану. 13. Дав-
ньоєгипетський правитель. 14. Річ-
ка на Кавказі. 15. Місце в лісі, де 
вирубані дерева. 16. Брат Каїна. 
17. Пристрій для піднімання лю-
дей та вантажів на висоту. 19. Ук-
раїнський літературознавець, істо-
рик фольклористики. ■

Кросворд №116
від 25 листопада

Варка ВОНСОВИЧ

 «У Брюсселі — чудова пого-
да, в Осло, Стокгольмі +24, ясно. 
В селі Гадюкіному — дощі...» — 
пам’ятаєте цей монолог, написа-
ний Шендеровичем наприкінці 
«перебудови»? І далі — де б там 
що відбувалося, а в селі Гадюкі-
ному — постійні дощі, тобто пов-
на безпросвітність. Щось подібне 
переживали донедавна і жителі 
австрійського села Фуккінг: ту-
ристи, які проїжджали повз їхнє 
село, зупинялися біля таблич-
ки з назвою населеного пункту, 
щоб сфотографуватися, а заодно 
й покпинити над людьми, які про-
живають у селі з такою кумед-
ною, як на їхній погляд, назвою 

— Fucking, і неважливо, що чи-
тається воно по-німецьки зов сім 
не так, як по-англійськи. Дійшло 
до того, що ці таблички стали для 
приколу красти. Місцеві вже за-
мучилися заявляти про зникнен-
ня цих дорожніх знаків і терпіти 
колючі жарти заїжджих зубос-
калів. 
 Варто зауважити, що цей 
населений пункт, розташова-

ний за 350 км від столиці Австрії 
— Відня, виник іще в ХІ століт-
ті. На сьогодні в ньому проживає 
близько сотні мешканців. І уявіть 
собі, як цим достойним людям 
зносити кпини від англомовних 
туристів, яких із кожним роком 
стає все більше, а коментарі під 
знімками в соцмережах, на яких 
зображений дорожній знак із на-
звою села, стають усе гостріши-

ми і бруднішими. Тож і виріши-
ли мешканці Фуккінга перейме-
нувати своє поселення у Фуггінг 
(Fugging). Чи роз’ясниться небо 
над Фуггінгом після цього, чи за-
лишиться, як над «селом Гадюкі-
ним», — невідомо. Може, поті-
шить бодай те, що зовсім неда-
леко від них є ще один предмет 
для жартів — село Петтінг, прав-
да, вже в Німеччині. ■

Дара ГАВАРРА

 Дуже важко повертати собі попе-
редні форми після народження дити-
ни, особливо коли народжуєш після со-
рока років, адже в організмі відбуваєть-
ся, крім вікових змін, іще й гормональ-
на перебудова. Зірка «Відчайдушних 
домогосподарок» Єва Лонгорія за час 
вагітності набрала ну дуже багато кі-
лограмів, тож після пологів їй довело-
ся чималенько попітніти, щоб поверну-
ти собі обриси Дюймовочки, якою вона 
була довгі роки (і цьому допомагав іще 
й маленький зріст актриси — 157 см). 
 Та нещодавно 45-річна актриса 
виклала у свій «Інстаграм» цікаве відео, 
яке підписала «У мене новий учитель». 
Власне, не так учитель, як, швидше, 
тренер, адже на кадрах Єва займаєть-
ся у спортивному залі, а поряд із нею — 
дворічний синочок Сантьяго, який за-
любки підстрибує під музику разом із 
мамою на маленькому батуті. Обоє так 
і світяться від щастя.
 Нагадаємо, що зірка Голлівуду вже 
втретє заміжня. У попередніх шлюбах у 

неї не було дітей, і ось 
нарешті, вже після 
сорока, жінка наре-
шті відчула радість 
материнства,тож 
кожну вільну хви-
лину Єва присвя-
чує синочку. Проте 
і про кар’єру актри-
са також не забуває. 
Так, за минулі роки 
(вже будучи мамою) 
зірка встигла знятися у 
двох фільмах. Крім того, 
вона бізнесвумен — зай-
мається ресторанним бізне-
сом, а ще — доброчинністю. 
Маючи латиноамериканське 
коріння, актриса свого часу 
навіть закінчила магістратуру 
з вивчення чікано (мексиканців) 
у Каліфорнійському універси-
теті, щоб краще знати свій на-
род. Тож до всього, за що бе-
реться пані Лонгорія, вона 
ставиться дуже відпові-
дально і серйозно. ■

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ

«А в Гадюкіному — дощі…»
Як назва населеного пункту отруює життя мешканцям

■

МІС ДОСКОНАЛІСТЬ

Єва Лонгорія і новий 
тренер
Актриса чимало часу приділяє спортивним 
заняттям. Тепер ще й із сином

■

Єва 
Лонгорія.

❙
❙

2 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий мокрий снiг. Мiсцями ожеле-
диця. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -2...-4, 
удень -1...+1.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi -9...-11, удень 0...+2. 
Яремче: вночi -6...-8, удень -1...+1. 
Мiжгiр’я: вночi -8...-10, удень +1...+3. 
Рахiв: уночi -7...-9, удень +2...+4.
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