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стор. 8»

Щоб заарештувати 

опозиційного 

журналіста, Лукашенко 

вдався до акту 

міжнародного 

повітряного тероризму

У Музеї гетьманства зараз діють виставки, присвячені Скоропадському та Мазепі.
Фото Ліни ТЕСЛЕНКО.
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Серйозний «зальот» бацьки 

стор. 7»

стор. 10»

Ротавірусна інфекція 

найчастіше вражає дітей, а її 

джерелом може стати навіть 

здоровий носій вірусу

Кишковий грип: візит без 
попередження

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,457 грн 

1 € = 33,479 грн

1 рос. руб. = 0,374 грн

Гетьман повернеться 
на коні Історики та громадськість ініціюють спорудження 

у столиці пам’ятника Павлу Скоропадському

стор. 11»

«Кераміка вибрала мене 
сама»

В Опішні незабаром 

можна буде грати 

глиняними шахами 

просто неба

l
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АГРОСЕКТОР

Земля і право
Відміна мораторію — 
ще не цивілізовані правила
Євдокія ФЕЩЕНКО

 В Україні за час дії заборони на продаж землі сіль-
ськогосподарського призначення було незаконно при-
своєно близько 5 млн га державних угідь, а всередині 
країни утворився тіньовий ринок обігу землі без сплати 
податків, офіційного працевлаштування та соціальних 
гарантій для людей, констатував президент Володимир 
Зеленський 24 травня на Всеукраїнському форумі «Ук-
раїна 30. Земля». І зазначив, що за останні 20 років ук-
раїнською владою для реалізації земельної реформи не 
було зроблено нічого.
 «Вони обіцяли, маніпулювали, навіть їли землю на 
трибуні Верховної Ради України, лякали, що її вагона-
ми вивезуть за кордон. Але найстрашніше — вони поз-
бавили сім мільйонів громадян України їхнього конс-
титуційного права — права власності на землю. Люди 
не могли розпоряджатися землею: купувати, продавати 
або заповідати її, як, наприклад, це робиться у багать-
ох країнах: у США, Німеччині чи Польщі. Для україн-
ців діяв мораторій, як у Венесуелі чи Північній Кореї», 
— цитує пресслужба Володимира Зеленського.
 Бажання узаконити й упорядкувати земельні питан-
ня в Україні, яка насправді ще не змогла ефективно ви-
користати потенціал одного зі своїх найбільших скарбів, 
безперечно, похвальні. Утім, як каже народна мудрість, 
нашому теляті би вовка з’їсти, а не наплодити ще більше 
проблем. ■

ЖИТЛОБЛОК

Боротьба за 
квадратні метри
Колишніх можновладців нинішня 
влада зобов’язала «залишити» 
Кончу-Заспу
Тарас ЗДОРОВИЛО

 У понеділок 24 травня — крайній термін звільнення 
державних дач: такий ультиматум поставила нинішня 
влада колишнім політикам і членам попередніх урядів, 
які зараз проживають у Кончi-Заспі. Зауважимо, що там-
тешня територія держдач входить до переліку об’єктів 
Державного управління справами й утримується за кошт 
держави. У VIP-дачах наразі живуть декілька сотень ко-
лишніх можновладців, зокрема колишнiй голова ВР Во-
лодимир Литвин, ексгенпрокурор Святослав Піскун, дру-
гий президент України Леонід Кучма та інші «екси».
 Як пояснили в РНБО, ці та низка інших людей отри-
мали договори на користування будівлями, робили там 
ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт 
обсягом 50% та за символічну плату могли там прожива-
ти. Рада нацбезпеки та оборони України оголосила про 
великий аудит і виселення з державних дач частини жи-
телів, які вже не при владі: тож «пройдуться» по 100 по-
мешканнях, які займають 400 га землі в Кончi-Заспі.
 Оскільки жителі елітного «району» люди досвідчені 
і знаються на законодавчих нормах, то вони очікува-
ли, що рано чи пізно подібне може статися. Й почали 
один за одним заявляти про те, що живуть на держав-
них дачах законно. Наприклад, Геннадій Зубко, колиш-
ній віцепрем’єр-міністр часів президентства Петра По-
рошенка, заявив, що з 2016 року він офіційно орендує, 
проживає, декларує і оплачує будинок у 265 кв. метрів 
(132,5 кв. метрів житлових, 132,5 кв. метрів підваль-
них) на території Кончi-Заспи.
 Колишній одіозний генпрокурор України Святос-
лав Піскун дещо раніше повідомив, що цими днями з 
ним в односторонньому порядку розірвали договір орен-
ди державної дачі, яку він оплачував. Він зазначив, що 
було визначено перелік осіб, затверджений Кабінетом 
Міністрів України, і в 2002 році у цей перелік осіб входи-
ли голова Верховного Суду, генеральний прокурор Ук-
раїни, голова Вищого господарського суду тощо, які мог-
ли отримати державну дачу, тому Святослав Піскун і от-
римав договір оренди на 49 років.
 Водночас президент Володимир Зеленський, який і 
сам є жителем держдачі, заявив ЗМІ, що у звільнені бу-
динки державних дач не заїдуть люди з його оточення. 
Дослівно: «Я попросив повну ревізію всього, вони всі ма-
ють виїхати. Замість них не заїдуть люди, пов’язані зі 
мною». ■

■

■

Валентина САМЧЕНКО

 Канів цьогоріч 22 травня, як і 160 літ 
тому, вшановував Тараса Шевченка. У 
1861-му тоді колонізаторська влада росій-
ської імперії в Україні боялася велелюдного 
зiбрання простих людей навколо вже безди-
ханного тіла 47-річного уродженця Морин-
ців, яке спочатку захоронили в місті його 
смерті Петербурзі, а потім стараннями од-
нодумців усе ж виконали останню волю Та-
раса й доправили «на Вкраїну милу». 
 Щира шана харизматичному обдарова-
ному чоловікові — бо за жодних обставин 
не забував Батьківщину, пригнічену та зне-
долену кріпацтвом і заборонами не лише 
української мови, а й державності. Уже в 
1840-му, коли надрукували в Петербур-
зі його «Кобзар» — вісім віршів про ук-
раїнське життя й українську історію, — 26-
річного Тараса Шевченка охрестили духов-
ним батьком нації. 
 Поневолений до 24-ліття кріпацтвом, 
а потім ще загалом десятиліттям заслан-
ня (після двох арештів), він став симво-
лом відстоювання свободи і незалежності 
для всього народу. І ніщо до останнього не 
змогло зламати українську ідентичність та-
лановитого письменника, художника (ака-
деміка академії мистецтв) й активіста. 
 Повернувшись 1857 року з Новопет-
ровського військового укріплення Російсь-
кої імперії в казахській солончаковій пус-
телі (уже понад 80 років це — місто Форт-
Шевченко), Тарас Шевченко долучився до 
підтримки недільних шкіл для дітей та до-
рослих з українською мовою навчання. На 
початку  останнього року життя письмен-
ника вийде ним укладений «Буквар Юж-
норуський» (тобто український) для таких 
навчальних закладів. 
 Українська мова де-юре не існувала як 
явище після заборон і знищення імперією 
навчальних закладів Гетьманських часів. І 
спроба в середині ХІХ століття українських 
діячів Наддніпрянщини відродити націо-
нальну освіту мала помітний успіх — що-
найменше 115 недільних шкіл уже навча-
ли в 1862-му. Утім уряд російської імперії 
спочатку запровадив обмежувальні норми, 
а вже 10 червня названого року — аргу-
ментуючи боротьбою з революційною про-
пагандою — тимчасово заборонив такі нав-
чальні заклади.
 Попри всі перепони, твори Тараса Шев-

ченка вчили напам’ять і створювати з них 
рукописні книги, вишивали рушники з його 
портретом і поміщали у хатах на найпочес-
ніше місце. Уже радянські ідеологи з його 
постатi намагалися зробити революціонера 
в кожусі й смушковій шапці. Та велич Коб-
заря жодна влада не змогла загнати у свої 
корисливі вузькі рамки.
 У день 160-річчя повернення Тараса 
Шевченка назавжди в Україну традиційно 
зранку відбулася в Каневі панахида в Ус-
пенському соборі, де у 1861-му стояла до-
мовина з тілом поета перед перепохован-
ням. На Чернечу гору, яка стала Тарасовою, 
йшли дві ходи: тією ж дорогою, якою руха-
лася перша скорботна процесія, та шляхом 
понад Дніпром. Біля підніжжя пам’ятника-
могили звучала поминальна панахида. Схи-
ляли голови в пам’ять про одну з найзна-
ковіших постатей української історії кия-
ни, львів’яни, багато людей iз навколишніх 
місць. У музеї точно понад тисячу відвіду-
вачів уважно розглядали китайку, якою по-
кривали домовину з Шевченком; «Кобзар», 
який Леонід Каденюк брав iз собою в кос-

мос; вишитий Лесею Українкою з подругою 
рушник...
 Проігнорувала день пам’яті Тараса 
Шевченка центральна влада. Хоча вертоліт-
ний майданчик тримали напоготові до ос-
таннього. Навіть не вдалося знайти жодної 
згадки про дату на офіційних сайтах пре-
зидента України та Міністерства культури й 
інформаційної політики. Хоча в березневі 
дні Канів згадували як можливе цьогоріч-
не місце нагороджень Шевченківською 
премією, яке (всупереч багаторічній тради-
ції) відтермінували до травня. У результаті 
нинішній владі комфортніше було відгоро-
дитися вiд цієї церемонії двома днями рані-
ше за стінами Софії Київської. 
 Бо справді: де незламний Тарас Григо-
рович iз його діями та переконаннями, а де 
переважна більшість тих, у чиїх руках ос-
танні пару років опинилося керівне кермо 
держави Україна?!
 Утім батько української нації Тарас 
Шевченко не сумнівався: «Встане правда! 
Встане воля!» І закликав: «Борітеся — по-
борете!» ■

ПОГЛЯД

Шевченко назавжди

■

Канів, 22 травня 2021 р.
Фото зі сторінки Шевченківського національного заповідника.

❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Грубим порушенням 
Міжнародного гуманітар-
ного права та Мінських 
домовленостей «відзна-
чилися» російсько-оку-
паційні війська вранці 
22 травня, вчергове здій-
снивши обстріл цивіль-
ної інфраструктури з за-
боронених Мінськими до-
мовленостями мінометів 
калібру 120 мм — під об-
стріл потрапив приват-
ний сектор населеного 
пункту Піски. 
 У двір одного з місце-
вих мешканців влучила 
міна, при цьому вибухо-
вою хвилею було вирва-
но ворота та пошкоджено 
огорожу. Господар вибіг 
на вулицю, щоб подиви-
тися, що сталося, і саме 
цим врятував собі життя, 
адже наступна міна влу-
чила в будинок: проби-
ла дах та здетонувала на 
горищі, внаслідок чого 
було зруйновано стелю 

вітальні та пошкоджено 
осколками інші кімнати 
житлового будинку.
 Українською сторо-
ною СЦКК проведено фо-
тофіксацію та верифіка-
цію чергового злочину 
російсько-окупаційних 
військ проти мирного на-
селення на українській 
землі. Внаслідок прове-
деної роботи було вста-
новлено факти числен-
них пошкоджень будин-
ку та прилеглого домо-
господарства по вулиці 
Олімпійська, 7 у Пісках. 
 Збройні формуван-
ня Російської Федера-
ції також ігнорують ре-
жим припинення вогню 
щодо наших захисників 
на передовій, обстрілю-
ючи позиції підрозділів 
Об’єднаних сил: протя-
гом 23 травня в районі 
проведення операції 
Об’єднаних сил було за-
фіксовано шість пору-
шень.
 Зокрема, неподалік 

Авдіївки противник ви-
користав міномети 120-
го калібру, а біля насе-
леного пункту Новгород-
ське — міномети 82-го 
калібру та ручні проти-
танкові гранатомети. 
Поблизу селища Граніт-
не ворог застосував ве-
ликокаліберні кулеме-
ти та станкові протитан-
кові гранатомети, а біля 
Світлодарська — ще й ав-
томатичні станкові гра-
натомети. У районі на-
селеного пункту Старо-
гнатівка найманці двічі 
відкривали вогонь iз гра-
натометів різних систем i 
стрілецької зброї.
 У результаті обстрі-
лу позицій українських 
захисників один воїн от-
римав осколкове пора-
нення. Його оперативно 
доправили до лікуваль-
ного закладу та надали 
належну медичну допо-
могу. Стан здоров’я за-
хисника — задовільний. 
На обстріли противни-

ка українські захисники 
відкривали вогонь у від-
повідь. 
 Станом на ранок 24 
травня зафіксовано одне 
порушення режиму при-
пинення вогню. Біля на-
селеного пункту Невель-
ське ворог відкривав во-
гонь із мінометів 120-го 
калібру.
 Про всі ці порушен-
ня режиму припинення 
вогню Українська сторо-
на СЦКК поінформувала 
СММ ОБСЄ.
 Як повідомили у  
Міністерстві оборони 
України з посиланням 
на Головне управління 
розвідки, командуван-
ня Збройних сил РФ про-
довжує нарощувати боєз-
датність збройних уг-
руповань на окупованій 
території Донбасу. «Із 
17 травня у з’єднаннях 
і частинах першого та 
другого армійських кор-
пусів проводяться мас-
штабні командно-штаб-
ні навчання. Контроль 
за проведенням заходів 
здійснюється офіцерами 
штабу Південного війсь-
кового округу ЗС РФ», 
— зазначили у Мінобо-
рони.
 Також у відомстві до-
дали, що окупанти ак-
тивізували роботу з ме-
тою залучення резер-
вістів для проходжен-
ня військової служби за 
контрактом в підрозді-
лах бойовиків. ■

НА ФРОНТІ

Міни падають 
на голови
Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення

■
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 До 14 червня у Чернігові 
можна подивитися виставку 
робіт учасників Першого фести-
валю монументального мистец-
тва «Перезавантаження», який 
проходив у місті впродовж трьох 
травневих днів на п’ятьох різних 
локаціях, основною з яких став 
обласний художній музей. Зага-
лом відвідувачам було представ-
лено близько 100 експонатів. На 
фестивалі організатори поєдна-
ли розважальну, наукову та ін-
формаційну складову — крім 
виставок, були музичні висту-
пи, майстер-класи, живе спіл-
кування та екскурсії по мальов-
ничому місту, зокрема до музею 
Михайла Коцюбинського.
 «У нас було дві мети: по-
пуляризувати монументальне 
мистецтво, показавши, наскіль-
ки воно різноманітне, а по-дру-
ге, домогтися того, щоб якомога 
більше людей почали його бачи-
ти під іншим кутом зору, відді-

ляти від стереотипів. І ми хоті-
ли показати його в історичному 
розвитку», — розповіла органі-
заторка фестивалю Олена За-
гребіна.
 Головною подією форуму 
став приїзд до Чернігова ху-
дожниці-шiстдесятниці Галини 
Севрук (саме напередодні свого 
92-річчя). Легендарну кераміст-
ку-монументалістку, співавтор-
ку знищеного 1964 року відра-
жу «Шевченко. Мати» в Київсь-
кому університеті, яка разом з 
іншими підписувала «Лист про-
тесту 139» проти радянських 
репресій, — запросили на пре-
зентацію її панно «Давній Чер-
нігів», яке після демонтажу в 
2020 році з фойє чернігівсько-
го 21-поверхового готелю «Гра-
децький» знайшло нову домівку 
в Художньому музеї ім. Г. Гала-
гана. 
 Парадоксально, але автор-
ка не бачила свого твору... 40 
років! Панно «Давній Чернігів» 
було виготовлене в експеримен-

тальній лабораторії на території 
Софії Київської. Галина Силь-
вестрівна добре пам’ятає, як 
його монтували у готелі.
 За роки творчої праці худож-
ниця створила сотні унікальних 
робіт з кераміки, присвячених 
історії України, вітражів, а та-

кож понад 30 монументальних 
панно, які прикрашали спору-
ди у різних містах. Виставки 
Галини Севрук в Україні, Ка-
наді, Німеччині, Росії зробили 
її ім’я відомим серед поцінову-
вачів мистецтва. 
 «Добре пам’ятаю, як приї-

хали до Чернігова (а перед цим 
було оформлення столичного 
готелю «Турист») і монтували 
це панно: з яким ентузіазмом 
і задоволенням мені допомага-
ли гончар Іван Падалко та архі-
тектор Олександр Лобух, — роз-
повіла мисткиня. — Фактич-
но всі мої роботи, які я робила 
в Києві, загинули. Минулоріч 
у «Туристі» демонтували моє 
монументальне панно «Міс-
то на семи горбах», бо воно «не 
вписувалось в новий інтер’єр». 
Мені боляче! На жаль, зараз 
уже нічого не можу створюва-
ти... Дуже вдячна, що завдя-
ки вам потрапила на виставку 
й цю мою клопітку роботу ви 
збережете для нащадків — чер-
нігівці зробили те, чого не змог-
ли зробити в Києві!..».
 Тим часом кураторка інтер-
активного онлайн-проєкту «60. 
Втрачені скарби» (який відібра-
но у Франції на пітчинг одного 
з найбільших світових фести-
валів анімації Annecy) Софія 
Розуменко, презентуючи його 
присутнім, наголосила, що од-
нією з п’яти героїнь інтерактив-
них новел є Галина Севрук. І що 
цей проєкт акцентує увагу на 
дослідженні творчості і життє-
вого шляху художниць-шістде-
сятниць, які зробили колосаль-
ний внесок у мистецтво та іс-
торію України, тим самим роз-
криваючи їх світові. ■

АРТ - ПРОСТІР

Монументальне «Перезавантаження»
Художниця-шістдесятниця Галина Севрук у Чернігові через 40 років побачила знову своє 
панно

■

Легендарна Галина Севрук i Софія Розуменко в Чернігові.
Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.

❙
❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Гирло річки Уди біля се-
лища Бабаї у Харківській 
області перетворилося на 
справжній 50-метровий ос-
трів, дощенту забитий плас-
тиком, скляними пляшка-
ми та іншим сміттям. У воду 
нападало також чимало ве-
ликого гілля, тому весь не-
потріб скупчився в одному 
місці, утворивши гігантсь-
кий затор. 
 Це «рукотворне» зва-
лище недавно помітив еко-
активіст Артем Приходь-

ко і через соціальні ме-
режі покликав доброволь-
ців на суботник. Волонтери 
з’їхалися з найближчих на-
селених пунктів, прихо-
пивши човни, сачки, відра 
та мішки. На поміч їм при-
слали також трактор iз ло-
патою, оскільки виловлене 
сміття утворило на березі 
величезні кучугури. «Там 
можна побачити все — від 
негативного, до позитивно-
го. Там і дитячі іграшки, і 
алкогольні напої, і нарко-
тичні засоби, — з сумом 
констатував учасник ак-
ції Михайло Коваленко. — 

Сьогодні зробимо по макси-
муму, а якщо не  встигнемо, 
зберемося ще раз. Голо-
вне — аби річка стала чис-
тою». 
 Зрештою, не байдужі до 
природи добровольці зби-
ралися на суботник двічі й 
фактично ліквідували сміт-
тєзвалище на воді. Але ро-
боти ще вистачає. На на-
ступні вихідні вони виру-
шать до такого ж затору, що 
утворився за два кілометри 
від першого «острова». 
 «Загалом у нас в об-
ласті — велика пробле-
ма з водою, — каже Ар-

тем Приходько. — Кожен 
харків’янин на власні очі 
бачить, якої якості вода 
тече у нього з крана. Треба 
до контролю терміново під-
ключати екоінспекцію, аби 
вона працювала у даному 
напрямку. Необхідно та-
кож ввести систему штра-
фів для тих громадян, які 
забруднюють природне се-
редовище. За словами міс-
цевих жителів, раніше та-
кого безладу тут не було. 
Люди купалися і ловили 
рибу, оскільки йдеться про 
місце традиційного відпо-
чинку». ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У Харкові велосипедний пробіг 
відзначився рекордним флешмобом. 
Учасники спортивного свята нанесли 
на майдані Свободи контури гігантсь-
кої мапи України, всередині якої роз-
містили герб міста і п’ять олімпійсь-
ких кілець. Простір композиції, що 
лишився вільним від тематичних фраг-
ментів, зайняли сотні велосипедистів. 
Таким чином спортсмени потрапили 
до Книги рекордів України як учасни-
ки унікального масового дійства. Від-
повідний сертифікат «реєстратори» 

рекорду вручили голові Харківської 
міськради Ігорю Терехову. А авторка 
ідеї флешмобу Тетяна Романюк отри-
мала як нагороду велосипед. 
 Це вже другий рекорд, що був вста-
новлений у рамках традиційного ве-
лодня. Шість років тому учасники 
аналогічного заходу створили рухли-
ву фігуру у формі велосипеда. У цьо-
му дійстві тоді брали участь 3 тис. 200 
спортсменів. 
 Велодень-2021 у Харкові прохо-
див уже вп’ятнадцяте і зібрав 13 ти-
сяч учасників. За словами директора 
міського департаменту у справах сім’ї 

та молоді Олексія Чубарова, велоси-
педисти проїхали оновленим маршру-
том 9 кілометрів i фінішували на пло-
щі Свободи.
 Прикметно, що велоспорт у Хар-
кові останнім часом став улюбленим 
відпочинком містян. Тут уже збудо-
вано професійні велодоріжки протяж-
ністю 20 кілометрів, що мають влас-
ну інфраструктуру. Йдеться про пун-
кти СТО і муніципальний прокат ве-
лосипедів. Як повідомив Ігор Терехов, 
упродовж наступних п’яти років дов-
жина велошляхів у місті збільшиться 
вдвічі. ■

COVID-19

Зеленіє 
країна 
Новий міністр охорони 
здоров’я пообіцяв до кінця 
року вакцинувати всіх 
бажаючих
Катерина БАЧИНСЬКА

 В Україні за минулу звітну добу 23 травня 
зафіксували 1 тис. 334 новi випадки COVID-
19. Найбільше — у Дніпропетровській, Ми-
колаївській областях та в Києві. 68 людей по-
мерли. Госпіталізовано — 1 тис. 19 осіб. 
 Першу дозу вакцини недільного дня от-
римала 321 людина, другу — 1 тис. 4 люди-
ни. За кількістю нових інфікувань Україна 
нині — на 28-му місці у світі, а серед країн 
Європи повернулася на п’яту позицію. 
 Тим часом у Вінницькій області всі показ-
ники по COVID-19 відповідають «зеленій» 
зоні карантину. Про це свідчать дані Мініс-
терства охорони здоров’я. Такого ж кольору 
зоні за показником відсотка від епідпорогу 
відповідають Київ, Закарпатська, Київська, 
Миколаївська і Полтавська області.
 Однак у «помаранчевій» зоні залишаєть-
ся Донецька область. Це єдиний регіон, де пе-
ревищено показник епідпорогу. Решта ре-
гіонів перебувають у «жовтій».
 Тим часом перший робочий тиждень роз-
почав новий міністр охорони здоров’я Вік-
тор Ляшко. Нагадаємо, парламент призна-
чив його очільником МОЗу минулого чет-
верга. 
 Під час свого представлення Віктор Ляш-
ко пообіцяв до кінця року вакцинувати всіх 
українців, які захочуть отримати щеплен-
ня. Хоче також переглянути підходи реагу-
вання на біологічні загрози. Вважає, що Ук-
раїні потрібно налагодити власне виробниц-
тво вакцин, а також планує розширити про-
граму доступних ліків. 
 Виступаючи в парламенті, Віктор Ляшко 
наголосив, що його головною метою на посаді 
міністра охорони здоров’я є загалом подо-
лання коронавірусу в Україні. Запевнив, що 
має достатньо фаховості, адже пройшов дов-
гий кар’єрний шлях. Пообіцяв уже до осені 
напрацювати нові підходи системи охорони 
здоров’я до епідемій. ■

■ЕКОЛОГІЯ

Плаваюча катастрофа
Волонтери виловили з річки тонни сміття, що збилося у величезний острів

■

ОВВА!

Крути педалі!
За найбільший контур 
мапи України учасники 
велозабігу потрапили 
до вітчизняної Книги 
рекордів

■

П’ятнадцятий велодень у Харкові зібрав 13 тисяч учасників.
Фото з сайту 057.ua.
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Василь БОГДАН, 
експерт з питань безпеки, 
генерал-лейтенант, публіцист

 Як відомо, вислів «караул 
втомився» належить суперечли-
вому учаснику жовтневого пере-
вороту 1917 р. та громадянської 
війни в Росії матросу Железня-
ку. Він у січні 1918 р. за наказом 
більшовицьких лідерів такими 
словами змусив головуючого за-
крити засідання Всеросійських 
установчих зборів. Забезпечив-
ши цим самим перемогу і пану-
вання протягом більше 70 років 
репресивної ленінської партії у 
колишньому СРСР. 
 Є підстави вважати, що істо-
рична подія минулого має пря-
мий асоціативний зв’язок із ос-
танньою пресконференцією 
президента В. Зеленського за 
результатами дворічної каден-
ції. Відмінність полягає лише в 
тому, що під визначенням «ка-
раул» треба розуміти українсь-
кий народ, а під «установчи-
ми зборами» Зе-команду. І таке 
порiвняння не є випадковим чи 
упередженим. Адже в загально-
му вимірі сценарій заходу, по-
ведінка і зміст меседжів очіль-
ника країни створюють вра-
ження, що держава продовжує 
перебувати в системі оманливих 
координат і цінностей «95 квар-
талу», які досить далекі від пріо-
ритетів національного та еконо-

мічного відродження та зміц-
нення обороноздатності краї-
ни для повернення окупованих 
Росією територій.
 Напрошується висновок і 
про те, що гарант не поінфор-
мований про перебіг загрозли-
вої фази геополітичної гри на 
глобальній шахівниці. Де про-
відні країни з різною ідеоло-
гією, релігією та рівнем демок-
ратії намагаються не лише про-
сувати та силоміць нав’язувати 
іншим власний цивілізаційний 
світопорядок, а й нарощува-
ти до своїх «вотчин» території 
країн-пішаків. Схоже, що Ук-
раїна за останні роки опинилася 
в такому принизливому статусі, 
що створює ризики використа-
ти її як розмінну шахову фігу-
ру в «дорослих розбірках». Тоб-
то держава розглядається не як 
міжнародний суб’єкт, а лише як 
об’єкт чи інструмент для досяг-
нення імперсько-шовіністични-
ми режимами корисливої мети. 
 Підставою для подібного 
прогнозу є неспроможність чин-
ної влади дати об’єктивну оцін-
ку суспільно-політичним, со-
ціально-економічним і безпеко-
вим процесам із визначенням та 
належним опрацюванням стра-
тегічних пріоритетів у тісній 
співпраці з зарубіжними парт-
нерами. Як наслідок, допуще-
но домінування в управлінсь-
кій діяльності конфлікту інте-

ресів чиновництва різних ран-
гів та правлячої монобільшості. 
Результатом такого «збочення» 
стала вакханалія олігархічно-ко-
рупційного впливу на державні 
справи та суттєве гальмування 
зусиль патріотично-державни-
цьких сил, спрямованих на зміц-
нення єдності та консолідації як 
суспільства, так і етнічного сег-
менту, що є базовим у формуван-
ні цілісної української нації.
 Водночас у стилі діяльності 
вищого військово-політично-
го керівництва держави утвер-
джуються популізм, демаго-
гія, нещирість, волюнтаризм 
та ревізіонізм, що формує спри-
ятливе підґрунтя для антиук-
раїнського реваншизму. 
 Тим часом замість того, щоб 
визнати кричущі прорахунки, 
президент у своїх непереконли-
вих поясненнях намагався пок-
ласти вину за провали чинної 
влади на попередників, конс-
труктивну євроатлантично орієн-
товану опозицію та партнерів по 
Нормандському формату Фран-
цію і ФРН, які, з його слів, «змен-
шили тиск на Росію».
 Проте доречною є позиція 
глави держави щодо шкідли-
вості для України і США рішен-
ня Д. Байдена скасувати санкції 
стосовно провідного оператора з 
будівництва «Північного пото-
ку-2». А також було своєчасним 
оперативне звернення Верховної 
Ради України з цього приводу до 
Конгресу США. Загалом такий 
підхід американської сторони до 
відновлення партнерських від-
носин із союзником ФРН за ра-
хунок Києва виглядає як дежа 
вю відомих домовленостей у Ва-
шингтоні в 2014 р. між А. Мер-
кель і Б. Обамою про відмову Ук-
раїні у постачанні зброї для від-
січі російській збройній агресії, 
жертвами якої стали близько 14 
тисяч співвітчизників.

 Введені кiлька днiв тому, 
22.05.2021 р., американські сан-
кції стосовно російських органі-
зацій і суден, що беруть участь 
у будівництві трубопроводу, не 
усувають, а посилюють існуючі 
загрози енергетичній та націо-
нальній безпеці України з боку 
путінського режиму.
 З цього приводу варто на-
голосити на мінімізації офiсом 
президента діяльності МЗС та 
дипломатичного корпусу Украї-
ни у реалізації важливих зовніш-
ньополітичних проєктів держа-
ви. Фактичне підпорядкування 
некомпетентному Єрмаку такої 
ключової функції держави, на-
певно, і є причиною непоодино-
ких невдач України у зовнішніх 
зносинах (ПДЧ у НАТО, корегу-
вання угоди з ЄС про асоціацію 
і зону вільної торгівлі, транші 
МВФ, придбання вакцин, за-
купівля необхідного озброєн-
ня тощо) та спроб ревізіоністів 
схилити президента до вибору 
якогось третього шляху, яким 
повинна рухатися держава. У 
подібний концепт вмонтовуєть-
ся особисто проігнорований В. 
Зеленським захід із вшануван-
ня жертв політичних репресій, 
його селфі у російській косово-
ротці, а не в українській виши-
ванці та небажання відповідати 
по суті «Чи є Путін вбивцею?». 
Залишається у пам’яті й та обста-
вина, коли очільник країни три-
валий час уникав називати Росію 
агресором. Зайве наголошувати, 
як таке згубно впливає на мобілі-
зацію нації та формування бойо-
вого духу у Збройних силах Ук-
раїни.
 Глава держави повинен слу-
гувати прикладом у всьому, що 
стосується національних інте-
ресів, історичної пам’яті, толе-
рантних відносин із зарубіжни-
ми партнерами та громадяна-
ми Української держави. Заява 

ж президента про те, що для до-
сягнення мети він порушувати-
ме закон, є досить загрозливою 
для побудови правової держави 
і дає підстави говорити про на-
міри В. Зеленського одноосібно 
узурпувати владу. З цього при-
воду судова система США наго-
лошує: «Де закінчується закон, 
там починається тиранія».
 Викладене вище відображає 
не досить втішну картину ста-
ну справ у державі. Незважаю-
чи на низку об’єктивних причин 
(збройна агресія РФ, пандемія, 
жорстка конкуренція на між-
народних ринках тощо), гарант, 
фактично маючи всю повноту 
влади, за два роки каденції так 
і не спромігся налагодити чітку 
систему взаємно відповідального 
партнерства між владою і грома-
дянським суспільством. Країна 
не стала сильнішою, а громадя-
ни заможнішими. Дедалi очевид-
нiшою стає стагнація економі-
ки, зубожіння населення, втра-
та міжнародної суб’єктності та 
репутації країни, як надійного і 
стабільного партнера. 
 І головне, все очевиднішою 
є втома населення від вантажу 
невиконаних владою обіцянок, 
безсоромних маніпуляцій гро-
мадською думкою, штучного 
лакування сірої, невтішної дій-
сності та казкового збагачення 
наближених до псевдомонарха і 
байдужих до української справи 
нуворишів. 
 Тому В. Зеленському необ-
хідно кардинально коригува-
ти стиль і методи керівництва, 
кадрову політику та ставлен-
ня до народних мас. А не плес-
ти мереживо конспірологічних 
сценаріїв для забезпечення до-
сить сумнівного другого терміну 
президентської каденції. Інак-
ше критична втома караулу до-
строково позбавить його прези-
дентських повноважень. ■

Нічого особистого — 
тільки бізнес
 Верховна Рада ухвалила За-
кон «Про Бюро економічної без-
пеки України» ще 28 січня, але 
президент Володимир Зеленсь-
кий не поспішав з його підпи-
санням. Офіс глави держави 
повідомив про те, що президент 
поставив свій автограф під до-
кументом 22 березня. І, нарешті, 
25 березня 2021 року закон про 
Бюро економічної безпеки набув 
чинності.
 До повноважень Бюро еко-
номічної безпеки належать: ви-
явлення зон ризиків у сфері 
економіки; оцінювання ризиків 
і загроз економічній безпеці де-
ржави, напрацювання способів 
їхньої мінімізації та усунення; 
надання пропозицій щодо вне-
сення змін до нормативно-пра-
вових актів iз питань усунення 

передумов для створення схем 
протиправної діяльності у сфері 
економіки; забезпечення еконо-
мічної безпеки держави шляхом 
запобігання, виявлення, припи-
нення, розслідування кримі-
нальних правопорушень, що 
посягають на функціонування 
економіки держави; збирання 
та аналіз інформації про пра-
вопорушення, що впливають 
на економічну безпеку держа-
ви, та визначення способів за-
побігання їхньому виникнен-
ню в майбутньому; планування 
заходів у сфері протидії кримі-
нальним правопорушенням; ви-
явлення та розслідування пра-
вопорушень, пов’язаних з отри-
манням та використанням між-
народної технічної допомоги; 
складання аналітичних виснов-
ків і рекомендацій для держав-
них органів iз метою підвищен-

ня ефективності ухвалення ними 
управлінських рішень щодо ре-
гулювання відносин у сфері еко-
номіки.
 Директора Бюро признача-
тимуть на посаду терміном на 
п’ять років за результатами від-
критого конкурсу. Кандидатів 
відбиратиме конкурсна комісія, 
до якої увійдуть по три пред-
ставники від Ради національ-
ної безпеки і оборони, Верхов-
ної Ради та Кабінету Міністрів. 
Очолювати Бюро два терміни 
поспіль заборонено.
 Треба додати, що за діяль-
ністю Бюро стежитиме Рада гро-
мадського контролю, яка нада-
ватиме свої висновки.

А в іншому... все 
добре
 Але за цей час не була ство-
рена відповідна нормативно-пра-

вова основа діяльності Бюро.
 За вказаний період: не були 
представлені на розгляд Верхов-
ної Ради пропозиції про внесен-
ня змін до державного бюджету 
на поточний рік щодо передба-
чення видатків, необхідних для 
утворення та діяльності Бюро 
економічної безпеки України, 
зокрема видатків для забезпе-
чення Бюро та його територіаль-
них управлінь адміністративни-
ми будинками, транспортними 
засобами, засобами зв’язку і 
матеріально-технічного забез-
печення, спеціальною технікою 
оперативно-технічних підроз-
ділів, іншим майном; не був 
проведений аудит матеріально-
технічних ресурсів, озброєння та 
спеціальних засобів Державної 
фіскальної служби України, час-
тина повноважень якої перейде 
до новоствореного Бюро; не 
були передані матеріально-тех-
нічні ресурси, озброєння та спе-
ціальні засоби до Бюро еконо-
мічної безпеки України; не була 
сформована конкурсна комісія 

з призначення директора Бюро; 
не були утворені територіальні 
управління Бюро; не була сфор-
мована Рада громадського кон-
тролю при Бюро; не була визна-
чена підслідність Бюро; не була 
затверджена його гранична чи-
сельність; не були встановлені 
умови оплати праці працівників 
Бюро.

Сам собі проблема
 Це більше технічні питан-
ня, вони важливі, але їх мож-
на рано чи пізно вирішити. Про-
те є й інші застереження. Деякі 
з них випливають з самого за-
кону. Йдеться про строки. Зок-
рема, через закриття до 25 чер-
вня 2021 року оперативно-роз-
шукових справ, що перебувають 
в оперативних підрозділах по-
даткової міліції, держава ризи-
кує втратити мільярди гривень.
 Дія заборони заведення 
оперативно-розшукових справ 
оперативними підрозділами 
податкової міліції з 25 березня 
2021 року унеможливлює опера-

тивний пошук, фіксацію фактич-
них даних про протиправні діян-
ня та протидію ним.
 Оскільки частину своїх пов-
новажень Бюро перебирає від 
Державної фіскальної служби, 
у разі звільнення з державної 
служби тисяч висококваліфіко-
ваних фахівців ДФС та за від-
сутності заходів з їх працевла-
штування, багато з них можуть 
долучитися до лав організова-
ної злочинності і там доводи-
ти свій професіоналізм, діючи 
проти інтересів держави.
 Це не кажучи про те, що змі-
нами до низки законів, зокрема 
до закону про національну без-
пеку, зруйновано систему бо-
ротьби з оргзлочинністю. Че-
рез це можна очікувати подаль-
шу «тінізацію» економіки.

Маски-шоу 
продовжуються
 А розслідувати насправді є 
що. Так, за даними тимчасової 
слідчої комісії Верховної Ради з 
розслідування фактів можливих 
корупційних дій державних по-
садовців, обсяги «скруток» ПДВ 
складають близько 2,5 мільярда 
гривень щомісяця. Також вста-
новлено, що лише у 2019-2020 
роках суб’єктами господарю-
вання було сформовано та ви-
користано фіктивного ПДВ на 
суму щонайменше 49,219 міль-
ярда гривень.
 Але найбільший ризик поля-
гає в тому, що підпорядковане 
Кабінету Міністрів Бюро еконо-
мічної безпеки легко може пере-
творитися в ще один «ручний» 
правоохоронний орган для тиску 
на бізнес. Проте в уряду та пар-
ламенту ще є час виправити по-
милки. Хоча він невблаганно сп-
ливає. ■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Для порятунку або тиску
Навіщо владі потрібне Бюро економічної безпеки
Віктор АВДЄЄНКО
(Інтернет-видання «Апостроф»)

В Україні створено Бюро економічної безпеки, до якого відійшли повноваження силових 
органів, що стосуються боротьби з економічними злочинами. На прийнятті цього закону 
наполягали наші західні партнери, включаючи МВФ і ЄС. Однак благі наміри у вітчизня-
них реаліях, як завжди, можуть привести зовсім не до тих результатів, які планувалися 
спочатку.
Раніше розслідування економічних злочинів перебувало в компетенції МВС, податкової 
міліції та Служби безпеки України, що часто виливалося в банальне «кошмарення» біз-
несу з обов’язковими «маски-шоу».
Західні партнери України неодноразово вказували на цю проблему, і створення органу з 
розслідування економічних злочинів стало однією з умов надання нашій країні фінансо-
вої допомоги з боку Міжнародного валютного фонду і Європейського Союзу.

■

Фото з сайту apostrophe.ua.❙

ВІДЛУННЯ

Караул втомився
За два роки каденцiї Зеленський 
не спромiгся налагодити систему 
партнерства мiж владою i суспiльством

■
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ВІВТОРОК, 25 ТРАВНЯ 2021ПОЛІТИКА
Юрій ГНАТКЕВИЧ,
народний депутат України трьох 
скликань

Після відновлення 30 років тому 
незалежності України українсь-
кі патріоти у Верховній Раді й 
поза нею вважали, що Україна 
має будуватися як українська 
національна держава. Такою, 
наприклад, як є нині Польща. 
Там живе декілька груп різних 
етносів: євреї, німці, чехи. Там 
є чимало українців, але Польща 
є державою поляків, як Фран-
ція є державою французів, Ні-
меччина є державою німців, а 
Чехія є державою чехів. Проте 
не так в Україні сталося, як нам 
бажалося, бо на заваді стала 
етнічна та мовна ситуація на 
сході України, насамперед на 
Донбасі.

Кучму з Табачником привів 
до влади Донбас
 Верховна Рада, яка про-
голосила Незалежність Ук-
раїни, укоротила собі віку на 
один рік. Депутатів наляка-
ли страйки вчителів і шах-
тарів Донбасу. Самі вчителі 
не могли на таке наважитися. 
До цього їх та шахтарів мусив 
хтось спонукати та оплачува-
ти їхні поїздки до Києва. Зви-
чайно, це була робота донець-
кої влади. Що ж її не влашто-
вувало у самостійній Україні?
 Найголоснішу донецьку 
скрипку у Верховній Раді грав 
секретар парткому донецької 
шахти імені «50-лєтія Совєт-
ской Украіни» Алєксандр Ча-
родєєв. Йому не подобалося, 
що президент Л. Кравчук при-
значив у всіх регіонах Украї-
ни відповідальними за гумані-
тарну політику представників 
Народного руху. Роздратова-
но Чародєєв та його спільни-
ки з донецької депутації реагу-
вали на призначення відпові-
дальним за виховну роботу в 
українській армії Володимира 
Муляви, який став нагадува-
ти українським офіцерам, що 
вони служать не в російсько-
му, а в українському війську. 
 Завданням донецької но-
менклатурної, фінансової і 
кримінальної еліт була не 
тільки відставка Верховної 
Ради, в якій впливову роль 
грала наповнена рухівцями 
фракція «Народна рада». Їх-
ньою метою було усунення 
«западенця» Кравчука. 
 Увечері 10 липня 1994 р. Киє-
вом поповзла чутка, що, згідно 
з даними, які вже надійшли від 
обласних виборчих комісій, Ле-
онід Кравчук перемагає Леоні-
да Кучму в другому турі прези-
дентських виборів. Правда, тоді 
ще не надійшли результати виб-
орів iз Донецька. Вранці 11 лип-
ня було оголошено, що на про-
токол iз Донецька досі чекають. 
Його чекали майже три доби, 
після чого було оголошено, що 
Кучма переміг Кравчука на один 
мільйон дев’ятсот тисяч голосів. 
Доречно нагадати, що на Донеч-
чині було зареєстровано понад 3 
мільйони виборців.
 Восени 2009 р. у рамках 
президентської кампанії Юлії 
Тимошенко я зустрівся з Ле-
онідом Кравчуком у м. Дуб-
но. Я відповідав за це місто від 
фракції БЮТ, а Леонід Мака-
рович був довіреною особою 
Тимошенко. Між нами відбув-
ся діалог:
 — Леоніде Макаровичу! 11 і 
12 липня 1994 року Ви здогаду-
валися, що в Донецькій області 
творяться проти Вас фальсифі-
кації?
 — Я не здогадувався. Я 
про це знав. Мені дзвонили і 
розповідали, що там міняють 

урни, переписують протоко-
ли.
 — Чому ж Ви мовчали? Чому 
не звернулися до донецької вла-
ди?
 — Так сама донецька влада 
це робила.
 Отже, Кучму з Табачником 
привів до влади Донбас. Табач-
ник круто поміняв вектор на-
ціональної політики, змінив-
ши курс з побудови українсь-
кої національної держави на 
продовження зросій щення 
українців. З його «подачі» 
було звільнено з їхніх посад 
В. Муляву та інших «україні-
заторів» України. Табачник 
вписав в інавгураційну про-
мову Кучми обіцянку зроби-
ти російську мову другою де-
ржавною. Ось і маємо нині не 
національну, а якусь дивну 
національно-гермафродитну 
державу. 

Спочила партія регіонів
 Леонід Кучма розтринькав 
майже всю державну влас-
ність, заклавши підвалини 
нинішньої олігархічної систе-
ми. А згодом Донбас «подару-
вав» Україні Партію регіонів, 
найбагатшого олігарха Рiната 
Ахметова і президента Януко-
вича. Після Кучми кожні вибо-
ри перетворювалися на холод-
ну війну: хто кого переможе 
— Донбас Україну чи Україна 
Донбас. Донецька влада йшла 
на все: малювала Ющенка в 
есесівській формі, мапу Ук-
раїни там ділили на кілька ет-
нічних зон, організовували по 
всій Україні «каруселі», дово-
дили на Донбасі показник го-
лосування за Партію регіонів 
і за Януковича до 99%. Ско-
риставшись розбратом у на-
ціонально-патріотичному се-
редовищі, «донецьким» вдало-
ся осідлати і Верховну Раду, і 
президентський трон.
 Партія регіонів заблокува-
ла наше ПДЧ у НАТО, продов-
жила термін дислокації росій-
ського флоту в Севастополі та 

відкрила шлюзи для російсь-
кої мови законом Ківалова—
Колісниченка. Донецький 
олігарх Рiнат Ахметов засну-
вав телевізійний канал iз пре-
тензійною назвою «Україна», 
зміст якого засвідчував ук-
раїнцям, що ніщо українське 
їм не потрібне: ні мова, ні цер-
ква, ні правдива історія.
 Президент Янукович вчи-
нив тихий державний перево-
рот. Він призначив на всі від-
повідальні за безпеку держави 
пости осіб, пов’язаних iз Росією 
та її спецслужбами. Ішлося про 
оборонне відомство, про Службу 
безпеки, про зовнішню розвід-
ку, про освіту та телебачення. 
Янукович затіяв перерозподіл 
на користь «донецьких» раніше 
приватизованих підприємств. 
Він заблокував наш вступ до ЄС. 
А коли він утік у Росію, мрія до-
нецьких еліт про те, аби верхо-
водити в Україні, зазнала кра-
ху, після чого вони взялися за 
зброю.

 Проблема Донбасу почала-
ся не у 2014 р. Вона була за-
кладена масовими переселен-
нями з російської та інших 
частин СРСР. Путін маніпуля-
тивно весь час переконує, що 
те, що відбувається уже сім(!) 
років на Донбасі, є внутріш-
нім українським конфліктом. 
А насправді це розв’язана ним 
воєнна агресія. Малоймовір-
но, що Донбас удасться повер-
нути в Україну, принаймні у 
короткій перспективі. Мінсь-
кі переговори зайшли в глу-
хий кут, з якого виходу ні-
коли не буде видно, бо те, що 
коїться на Донбасі, носить не 
соціальний, не класовий і не 
регіональний, а гострий ет-
нічний характер.
 Так, Донбас — це спокон-
вічна українська земля. Але 
там за майже чотири століт-

тя, включно з останніми трид-
цятьма роками, виховано но-
вий тип українця, який носить 
українське прізвище, але не 
сприймає і навіть ненавидить 
все українське, та українцем, 
власне, бути вже перестав. 
Згадаймо лідера луганських 
сепаратистів сина українців 
Пасічника, який знищив усе 
українське в Луганську. Ди-
ректор університетської біб-
ліотеки у Донецьку Савчук 
утилізувала всі університет-
ські видання українською мо-
вою. А як звучать прізвища 
тих, хто по команді «По украм 
огонь!» стріляють по україн-
цях з російських гармат, та 
тих, що катують українців у 
донецьких підвалах тільки за 
те, що вони українці? Прізви-
ща багатьох з них побудовані 
на український лад. Будую-
чи Україну майбутнього, має-
мо брати до уваги: будуємо її з 
Донбасом чи без нього. Якщо 
з Донбасом та з його особли-

вим статусом, то він збудува-
ти українську Україну як не 
дав, так і не дасть. 

Путін Донбасом розхитує 
Україну
 Путін не такий дурний, 
щоб повернути нам Донбас 
не на його умовах. Зруйнова-
ний, розкрадений і замінова-
ний Донбас Путіну не потрі-
бен. Але він не хотів би пус-
тити його у вільне плавання. 
Повернення Донбасу, якщо 
воно «з ласки» Путіна стало-
ся б, матиме за мету його особ-
ливий статус iз можливістю 
розхитування України зсере-
дини, наповнення Верховної 
Ради моторолами, гівами і за-
харченками. Путін мріє, що 
Донбас забезпечить перемогу 
на парламентських і прези-
дентських виборах проросій-
ських сил.
 Олексій Резніков, якому 
президент доручив перейма-
тися проблемами реінтеграції 
Донбасу, підрахував, що лише 
на розмінування Донбасу піде 
30 років, а на відновлення його 
економіки буде потрібно що-
найменше 25 мільярдів до-
ларів. На ментально-етнічну 
реінтеграцію Донбасу О. Резні-
ков відводить 20 років. Досвід 
активістів Просвітницького 
центру національного відрод-
ження ім. Євгена Чикаленка 
нам підказує, що зробити ук-
раїнців iз малоросів, манкур-
тів і національних покручів 
протягом одного покоління не-
можливо. Тому своє головне 
завдання у Москві передовсім 
бачать у ліквідації українсь-
кої нації, принаймні на знач-
ній частині України. 
 Те, що їм не вдалося досяг-
ти масовими виселеннями ук-
раїнців до Сибіру, голодомо-
ром, розстрілом цвіту нашої 
нації на Соловках і в Биків-
ні, те вони намагаються зро-
бити шляхом насаджування 
українцям російської мови 
замість української. А коли 
мова зникає, разом iз нею зни-
кає нація, а отже, не виникає 
проблема її державності. Дон-

бас тут є доброю наочністю. 
Якщо таке розуміють у Мос-
кві, то чому цього досі не ро-
зуміють у Києві? Чому майже 
всі наші президенти не зверта-
лися до українців, аби вони не 
цуралися своєї національної 
мови? Адже незалежній від 
Москви Україні минає вже 30 
років, а майже половина ук-
раїнців продовжують «што-
кать» і «какать».
 Нинішній президент ви-
ріс в оточенні, де ніхто ук-
раїнською мовою не спілку-
вався. Але він інколи чув 
мову з радіо, телебачення, на 
вокзалах, базарах тощо. Він 
вивчав українську літерату-
ру в школі. Українська лек-
сика закарбовувалася у його 
нейронних структурах. В Ук-
раїні немає «рускоязичного 
насєлєнія» у повному сенсі 
слова, бо немає людей, які б не 
володіли українською мовою 
пасивно. Жоден чоловік у на-
шій державі не слухає Верхов-
ну Раду та президента чи ди-
виться футбольні матчі з пере-
кладачем або словником. 
 Ставши президентом, В. Зе-
ленський швидко перейшов 
на активний рівень володін-
ня українською. Як колишній 
багаторічний завідуючий ка-
федрою іноземних мов ствер-
джую, що в оволодінні будь-
якою мовою вирішальну роль 
відіграє мотивація. Президент 
мав створити мотиви до ак-
тивного оволодіння українсь-
кою мовою для всіх чиновни-
ків України. Це доречно було 
зробити його підтримкою За-
кону «Про забезпечення фун-
кціонування української мови 
як державної». Адже у нас час-
то діє не сам закон, а потрібна 
ще вказівка зверху його вико-
нувати. Дати таку вказівку В. 
Зеленський не захотів. І дар-
ма: бо якщо Україна не буду-
ватиметься як національна 
українська держава з націо-
нальним патріотизмом та на-
ціональною відповідальністю 
українців, нам ні агресора не 
прогнати, ні корупцію не здо-
лати. ■

ГАРЯЧА ТЕМА

На Східному фронті без змін?
Коли Донбас зможе стати справді українським

■

«Путін мріє, що Донбас забезпечить перемогу 
на парламентських і президентських виборах 
проросійських сил».

Донбас — це Україна.
Фото з сайту glavcom.ua.

❙
❙
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Наталія ОСИПЧУК

День Героїв на честь українських 
вояків-борців за волю України 
відзначають у травні. Коли ви-
никла ця традиція і як вона іде 
до загалу українців?

Біля могил запалювали 
смолоскипи
 Ідея свята Героїв виникла 
у середовищі українських на-
ціоналістів — необхідно було 
відродити серед українців ге-
роїчний дух минулих поколінь: 
лицарів Київської Русі, коза-
ків, Січових стрільців, вояків 
армії УНР, УПА і діячів ОУН. У 
1941 році Другий великий збір 
Організації українських націо-
налістів постановив щороку, 
23 травня, святкувати День Ге-
роїв. Героїчне і трагічне — та-
ким є цей день, адже саме 23 
травня 1938 року в Роттердамі 
було вбито провідника ОУН Єв-
гена Коновальця. Під час зборів 
наголошувалося, що «саме у 
травні пішли з життя кращі 
сини України XX століття: Ми-
кола Міхновський, Симон Пет-
люра, Євген Коновалець». 
 Цього дня члени та юнацтво 
ОУН організовували так звані 
сходи — святкові зібрання. Кім-
нату, в якій відбувалися ці захо-
ди, прикрашали прапорами та 
портретами Миколи Міхновсь-
кого, Євгена Коновальця, Симо-
на Петлюри (вбито у Парижі 25 
травня 1926 р.). Членство юнац-
тва ОУН вшановувало пам’ять 
героїв хвилиною мовчання, ви-
голошували промови та склада-
ли присягу нові члени організа-
ції. Такі сходини тривали до пів-
години. Обов’язково збиралися 
біля могил місцевих героїв, спі-
вали Гімн України, марш «Зро-
дились ми великої години». 
 В «Інструкції ОУН у справі 
святкування 23 травня» йшло-
ся про організаційні моменти 
святкування Дня Героїв. У всіх 
церквах мали дзвонити дзвони, 
біля могил запалювали смолос-
кипи, «які мали горіти всю ніч». 
Цей день був особливим у сере-
довищі української діаспори, 
яка вшановувала тяглість ук-
раїнської військової традиції та 
героїзм воїнів, починаючи від 
часів Давньої Русі, козаччини й 
аж до двадцятого століття. 
 Пам’ять про полеглих ге-
роїв УНР, ОУН та УПА збері-
галася українцями, які волею 
долі опинилися за межами рід-
ної землі. «Без минулого немає 
майбутнього», — ця теза була 
провідною, коли йшлося про 
вшанування пам’яті полеглих 
героїв. «Тільки Українська Са-
мостійна Соборна Держава, яку 
можемо здобути революційною 
боротьбою українського наро-
ду, поруч революційної бороть-
би всіх поневолених Москвою 
народів, буде запорукою кра-
щого майбутнього», — йшлося 
у газеті «Зов Крови» за травень 
1947 року, яку видавав Крайо-
вий провід ОУН. 
 «Убив ворог наших вождів, 
але вбив тільки тіло, бо дух їх 
живе з нами. З тої крові зроди-
лися нові лави Героїв, які завзя-
то мстять за минуле і борються 
за краще майбутнє», — повідом-
лялося у часописі «Пробоєм» за 
травень 1948 року.
 Відзначення Дня Героїв його 
ініціатори вбачали і в освіті, 
яка мала стати засобом до «пе-
ревиховання цілого українсько-
го народу в дусі власних тради-
цій української історії». Особ-
ливо чітко наголошувалося на 
боротьбі за власний інформа-
ційний простір — «усунення 
чужих розкладових впливів». 
Як бачимо, ця теза лишається 
актуальною в наш час. 

«Щоб нація могла жити...»
 У тексті промови до Дня Ге-
роїв, написаному 1942 року, на-
голошувалося: «Боротьба за ук-
раїнську державність не припи-
нялася. 1920 рік цей, що в ньо-
му героїчний змаг українських 
армій знайшов свій трагічний 
фінал, був роком народження 
нової армії, що під назвою Ук-
раїнської Військової Організа-
ції взяла на себе велике і від-
повідальне завдання: здійсни-
ти заповіт тих, кому вояцька 
смерть не дозволила закінчи-
ти їх великого діла... Багатьох 
їх сьогодні між нами немає. Не 
стало... й коменданта-вождя. 
Впав у дні 23 травня 1938 року, 
розшарпаний ворожою бомбою 
в далекому голландському Рот-
тердамі. І якраз роковини його 
смерті стали для нас тим днем, 
що в ньому вшановуємо пам’ять 
усіх Героїв Української Народ-
ної Революції... Щоб нація мог-
ла жити, мусять найкращі її 
сини помирати». 
 Ім’я Миколи Міхновсько-
го посідає гідне місце серед тих, 
кого вшановуємо цього урочис-
того дня. Народився Микола 
Міхновський 31 березня 1873 
року на Полтавщині у родині 
священника. Навчаючись на 
юридичному факультеті Київсь-
кого університету Св. Володими-
ра, Микола Міхновський увій-
шов до таємної політичної ор-
ганізації «Братство тарасівців». 
«Нашому поколінню належить 
створити українську національ-
ну ідеологію для боротьби за 
визволення нації і для створен-
ня своєї держави», — так окрес-
лив «Кредо...» Микола Міхнов-
ський. Усе свідоме життя він 

пов’язав із революційною бо-
ротьбою. Для новоствореної Ре-
волюційної української партії 
(РУП) написав програму «Само-
стійна Україна».
 «Над нами висить чорний 
стяг, а на ньому написано: 
смерть політична, смерть на-
ціональна, смерть культурна 
для української нації! — йшло-
ся у програмі, яка вийшла бро-
шурою 1900 року у Львові. — 
Навпаки логіці подій, ми випи-
сали на прапорі: одна, єдина, 
нероздільна, вільна, самостій-
на Україна від гір карпатських 
аж по кавказькі».
 Микола Міхновський од-
ним із перших почав відстою-
вати ідею формування власних 
збройних сил. На початку Ук-
раїнської революції 1917—1921 
років Міхновський заснував 
Український військовий клуб 
імені Павла Полуботка, став 
одним з організаторів 1-го Ук-
раїнського полку ім. Б. Хмель-
ницького. Після встановлення 
більшовицької влади Микола 
Міхновський деякий час жив 
на Кубані, до Києва повернувся 
у 1924 році; його одразу зааре-
штували органи ГПУ.
 Психологічний стан Міхнов-

ського на той момент був важ-
ким, він відчував, що фаталь-
ний кінець не за горами. «Во-
рожі до українства численні 
елементи й свої ж таки обива-
телі-малороси, скептично бай-
дужі до національних прагнень 
українського народу, створюва-
ли те глинясто-болотисте тло, 
на якому не знаходили ґрун-
ту вияви міцної національної 
енергії», — так описав київсь-
кі місяці життя Миколи Міх-
новського його колега по педа-
гогічному технікуму Микола 
Марченко. 3 травня 1924 року 
Миколу Міхновського знайшли 
повішеним у саду садиби його 
друга Володимира Шемета. 
«Ніж вони мене, краще я сам 
себе», — йшлося у передсмерт-
ній записці.

«Маємо бути творцями 
історії...»
 «Справа здобуття українсь-
кої держави — це справа цілої 
нації української, а не якогось 
класу чи партії», — ці слова на-
лежать голові Українського ге-
нерального військового коміте-
ту, голові Директорії УНР та го-
ловному отаману Військ і Фло-
ту УНР Симону Петлюрі. Він 
народився 22 травня 1879 року 
в Полтаві, присвятивши своє 
життя боротьбі за самостійну 
Україну. Після революції, на 
еміграції, очолив Державний 
центр УНР в екзилі; протидіє 
більшовикам на міжнародній 
арені, намагається зберегти ук-
раїнські державні установи та 
військо; прагне об’єднати ук-
раїнську еміграцію задля про-
довження боротьби та заручити-
ся підтримкою західних урядів. 

25 травня 1926 року був убитий 
радянським агентом у Парижі. 
 Золотими літерами в кни-
гу буття вписано й ім’я Євге-
на Коновальця, який створив і 
очолив одну з боєздатних час-
тин армії УНР — формацію Сі-
чових стрільців. Саме Січові 
стрільці відіграли вирішальну 
роль і під час січневого більшо-
вицького заколоту в Києві 1918 
року, і під час антигетьмансько-
го виступу Директорії, і під час 
боїв 1919 року. 
 Євген Коновалець народив-
ся 14 червня 1890 року в Заш-
кові на Львівщині у вчительсь-
кій родині. Був серед найкра-
щих учнів академічної гімназії 
у Львові. У 30 років очолив під-
пільну Українську військову 
організацію, яка продовжила 
боротьбу за Українську держа-
ву. УВО мобілізувала українсь-
кі сили на еміграції, дала пош-
товх для пошуку нових шляхів 
утвердження української ідеї. 
 У 38 років його авторитет і ор-
ганізаторські здібності стали за-
порукою для створення Органі-
зації українських націоналістів, 
яка об’єднала галичан та над-
дніпрянців і стала найуспішні-
шою організацією, яка змінила 

хід історії. Сам Євген Коновалець 
об’єднав кілька поколінь борців 
за незалежність України: тих, 
хто боровся в 1917—1921 роках, 
з тими, хто долучився до бороть-
би у 1940-х. 
 Євгена Коновальця вбито ра-
дянським агентом у нідерланд-
ському місті Роттердам 23 трав-
ня 1938 року.

У вирі боротьби
 «Романтики й ідеалісти, а 
не люди з холодним розрахун-
ком здійснюють революції, ря-
тують народи і створюють на-
ції», — пише упорядник видан-
ня «День Героїв» Володимир 
Половський. Пам’ятати про 
загиблих героїв, продовжити 
їхню справу закликав і Марко 
Боєслав (Михайло Дяченко) — 
член Української головної виз-
вольної ради, крайовий провід-
ник пропаганди ОУН, редактор 
підпільного журналу «Чорний 
ліс».
 На початку 1945 року Марко 
Боєслав працював в обласному 
відділі пропаганди ОУН. Одно-
часно редагував підпільний ча-
сопис «Шлях Перемоги», що 
почав виходити 1 травня 1945 
року. Саме в цій газеті впер-
ше з’явилися його вірші під 
псевдонімом Марко Боєслав, 
що уособлював героїчний то-
гочасний дух. Під зоряним не-
бом Чорного лісу поет писав 
вірші для підтримання бойово-
го духу повстанців: «Не зломиш 
нас, жорстокий кате//У наступ, 
друзі! На пробій!». Незламна 
мужність і віра в перемогу зву-
чить у марші «Чорного лісу»: 
«Ми смілі воїни, суворі//Нам 
батько-гнів, а мати — месть//
Брати ми грому і просторів//
Борці за волю, славу й честь». 
Блискучий публіцист, Марко 

Боєслав став автором публіка-
цій, які у тривожний час кли-
кали до боротьби, підтримува-
ли бойовий дух побратимів. 
 «З гордим чолом у вир бо-
ротьби» — так називається одна 
з публікацій Марка Боєслава, 
що побачила світ у підпільно-
му журналі «Чорний ліс». Най-
більше публіцисту болить те, 
що частина українців стала на 
шлях зради, не пішла револю-
ційним шляхом. «Українська 
молоде! Хай об’єднує тебе на-
віки братня любов і національ-
на солідарність, — звучить 
полум’яне слово Марка Боєсла-
ва. — Ставай на шлях бороть-
би за волю, славу і честь Украї-
ни!»
 «Сьогодні, в час найдикішо-
го шалу та наступу ворога на 
все, що українське, треба нам 
скріпити свої моральні сили, 
треба дати відчути ворогові, 
що український народ не дасть 
зіпхнути себе до ролі раба. Де 
ж шукати нам цих моральних 
сил? Моральні сили та запал до 
боротьби знайдемо в любові й 
пошані до оцих могутніх свід-
ків українського героїзму та бо-
ротьби. Шануючи могили бор-
ців, ми шануємо самих борців. 
Могили героїв — це святі симво-
ли безсмертності українського 
народу. Не може бути смерті на-
ції там, де є могили борців», — 
ці слова з публікації «За культ 
героїв» Марка Боєслава не втра-
тили актуальності в наш час. Як 
потрібен нам сьогодні День Ге-
роїв, який перетворює народ на 
націю, гартує його дух... Виз-
вольна боротьба продовжуєть-
ся й сьогодні, в час московсько-
української війни. Тож шукай-
мо духовну міць в собі, бо лише 
волелюбна нація живе й пере-
магає. ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Зродились ми великої години
У травні пішли з життя кращі сини України XX століття: Микола Міхновський, 
Симон Петлюра, Євген Коновалець

■

Олесь Соловей. «Микола Міхновський» (2004., полотно, олія. 110х80).❙

«Сьогодні, в час найдикішого шалу та наступу ворога 
на все, що українське, треба нам скріпити свої моральні 
сили, треба дати відчути ворогові, що український 
народ не дасть зіпхнути себе до ролі раба».
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Непересічний і належним чином 
не пошанований
 «Якщо говорити про тему нашого 
зібрання — місце гетьмана Павла Скоро-
падського в нашій історичній пам’яті, то 
хочу сказати таке. Коли радянська вла-
да вже остаточно запанувала в Україні, 
вона оголосила амністію для своїх ідей-
них ворогів, — каже відомий історик 
Георгій Папакін, автор перших науко-
вих праць про гетьмана. — Але більшо-
вики зробили три винятки, назвали три 
постаті, які ніколи не будуть амністовані. 
Це Павло Скоропадський, Нестор Махно 
і Симон Петлюра. Це, вважаю, якраз і є 
позначення того місця, яке Павло Скоро-
падський посідає в пам’яті українського 
народу. Це місце дійсно непересічне і на-
лежним чином досі не пошановане». 
 Історики нагадують, що в Києві є 
лише меморіальна дошка на вулиці Інс-
титутській, 20/8 як згадка про те, що на 
тому місці стояв будинок, у якому 1918 
року містилася резиденція гетьмана Ско-
ропадського. Сам будинок, на жаль, не 
зберігся. Також у центрі столиці є вули-
ця імені гетьмана, але це навіть вулицею 
повноцінною важко назвати, швидше — 
невеликий проїзд завдовжки метрів сто. 
Саме тому є ідея ініціювати в Києві най-
менування площі на честь гетьмана. 
 Загалом до ювілею перелік ме-
моріальних місць, пов’язаних із Павлом 
Скоропадським, планують розширити. 
Окрім пам’ятника, це має бути ще й ме-
моріальна дошка на мурі «Софії Київсь-
кої», яка розповідатиме про те, що саме 
в цьому соборі в 1918 році було освяче-
но на гетьманство Скоропадського, а на 
Софійському майдані тоді відслужили 
урочистий молебень. Вже отримано не-
обхідні дозволи від органів влади та за-
повідника, наразі готують документи на 
узгодження до ЮНЕСКО, під охороною 
якого перебуває пам’ятка. 
 Також меморіальний знак планують 
встановити на місці, де колись стояв зна-
менитий цирк Крутікова. Саме в цій най-
більшій на той час глядацькій залі Киє-
ва відбувся доленосний Хліборобський 
конгрес, на якому було обрано гетьма-
ном України Павла Скоропадського. 
Приміщення цирку, розташоване на те-
перішній вулиці Городецького, непо-
далік Хрещатика, було знищене в 1941 
році диверсійними загонами НКВС. 

Ювілей дає нам шанс 
 Щодо майбутнього пам’ятника, то 
його пропонують встановити на пере-
тині вулиць Інститутської та Липської, 
де колись стояло погруддя Мануїльсько-
го, тепер уже декомунізованого. Непо-
далік звідси жив і працював у буремно-
му 1918-му Павло Петрович. 
 Але науковці наголошують: важли-
во, щоб це не було банальне погруддя, а 
дійсно достойний гетьмана монумент. 
Історики сходяться на думці, що ком-
позиція має бути кінною. Скоропадсь-
кий закінчив елітний пажеський кор-
пус і міг обрати будь-який рід військ, але 
обрав кавалерію, керував кінною гвар-
дією, отже, цілком логічно буде бачити 
гетьмана верхи, вважають історики. 

 

Сьогодні в Музеї гетьманства діє ок-
ремий зал, присвячений гетьману. «А 
коли 28 років тому було створено музей, 
— згадує його директорка Галина Яро-
ва, — ми не мали нічого, окрім фотознім-
ків. Пригадую, як запросила до нас Оле-
ну Отт-Скоропадську, доньку гетьмана, 
котра приїхала зі Швейцарії. Вона при-
йшла, побачила цю бідненьку експози-
цію — якихось вісім вітрин із наклеєни-
ми фото — і все зрозуміла. Наступного 
року вона приїхала до нас уже з подарун-
ками. І потім щоразу, коли відвідува-
ла Україну, привозила нам нові експо-
нати. Завдяки цьому ми сьогодні має-

мо вишиті сорочки та плахти Єлизаве-
ти й Оленки Скоропадських, люльку 
для куріння гетьманича Данила, кни-
ги, світлини, листи та багато інших ра-
ритетів».
 Після смерті пані Олени в 2014 році 
співпраця з родиною Скоропадських 
обірвалася. Її доньки ніколи не були в 
Україні, а нам, власне, окрім цього залу 
в Музеї гетьманства, й нема куди їх за-
просити, нема чим похизуватися, аби 
вони побачили: Україна шанує їхній рід. 
Саме майбутній ювілей дає нам шанс 
змінити це. 

«Питання серця» 
 Заручитися підтримкою наукового 
товариства до Києва приїхали очільник 
Шосткинської ОТГ Микола Нога та го-
лова місцевого підрозділу Українсько-
го товариства охорони пам’яток історії 
та культури Олена Чанцева-Коваленко. 
Шосткинці вже тривалий час намага-
ються відродити Гамаліївський Свято-
Харлампіївський монастир, який є ду-
ховною перлиною Державного історико-
архітектурного заповідника «Державот-
ворці Сіверщини». 
 Про монастир, на території якого дов-
гий час діяла виправна колонія, «УМ» 
писала в номері від 27 січня 2021 року. 
Саме там розташована єдина в Україні 
усипальниця двох гілок родини Скоро-
падських — гетьмана Івана Скоропадсь-
кого (1646—1722) та Павла Скоропадсь-

кого (1873—1945). До речі, «молодший» 
гетьман доводиться «старшому» внуча-
тим племінником — веде свій рід від рід-
ного брата Івана Скоропадського — Ва-
силя. Саме в Гамаліївці знайшов свій 
останній спочинок сам Іван Скоропад-
ський, його дружина Анастасія та їхня 
донька Уляна. Наприкінці XIX століт-
тя тут поховають і рідних останнього ук-
раїнського гетьмана Павла Скоропадсь-
кого — його батька Петра, матір Марію, 
сестру Єлизавету та брата Михайла. Оле-
на Отт-Скоропадська в одному зі своїх 
інтерв’ю згадувала, що її батьки, ще 
коли жили в Україні, щороку приїзди-
ли в Гамаліївку, щоб відслужити пана-
хиду за рідними. 
 «Ми шануємо пам’ять прадавньо-
го роду, — каже очільник Шосткинсь-

кої ОТГ Микола Нога. — У нас є вули-
ця і провулок Скоропадського, зараз на-
повнюємо Музей Скоропадських. Також 
створено заповідник «Державотворці Сі-
верщини». Проте основна перлина цьо-
го заповідника — Гамаліївський Свято-
Харлампіївський монастир, який був 
закладений Іваном Скоропадським та 
добудований його дружиною, — досі пе-
ребуває за колючим дротом під юрисдик-
цією Міністерства юстиції». 
 Це питання порушувала в поперед-
ній публікації й «Україна молода». На 
наш інформаційний запит  з Міністерс-
тва юстиції відповіли таке: «Протягом 
вересня—жовтня 2020 року Держав-
ним підприємством «Підприємство Де-
ржавної кримінально-виконавчої служ-
би України (№66)» укладено охоронний 
договір щодо будівлі картонажного цеху 
(монастиря) з Департаментом архітекту-
ри та містобудування обласної адмініст-
рації м. Суми. На даний час зазначений 
охоронний договір перебуває на погод-
женні в Міністерстві культури. Вра-
ховуючи викладене, питання передачі 
будівлі картонажного цеху (монастиря) 
до Міністерства культури для створен-
ня пам’ятки архітектури національного 
значення буде розглянуто після погод-
ження вказаного договору». 
 А поки тривають ці бюрократичні 
погодження, 300-літня будівля монас-
тиря руйнується. Зокрема, почав про-
тікати дах, а щоб підлатати його бодай 

тимчасово, немає навіть технічних мож-
ливостей — найвища пожежна драбина 
Шостки туди не дістає. Тож кожен день 
зволікання — це подальша поступова 
руйнація пам’ятки. «Колонія порожня, 
ув’язнених нема, але щоб зайти туди, 
нам потрібно до Києва дзвонити, щоб 
дали дозвіл, — каже Микола Нога. — 
Територія заростає бур’янами. Якщо ми 
зволікатимемо ще три-чотири роки, то 
втратимо пам’ятку. Ми й так уже втра-
тили два роки після закриття колонії».
 До процесу порятунку архітектурної 
перлини підключився і третій президент 
України Віктор Ющенко. «Символічно, 
що саме підпис Віктора Андрійовича в 
2010 році розпочав процес припинення 
існування в святому місці виправної ко-
лонії, саме завдяки його указу в цьому 
місці — в церкві Святого Харлампія — 
вже лунає молитва, — каже Олена Чан-
цева-Коваленко. — І ми дуже вдячні пану 
президенту, що він знову допомагає нам 
зрушити цю справу з мертвої точки».
 У квітні шосткинці та Віктор Ющен-
ко вже мали зустріч із першим заступни-
ком міністра культури Ростиславом Ка-
рандєєвим. Третій президент запросив 
представника Мінкульту поїхати до Га-
маліївки разом та все побачити на влас-
ні очі. 
 «Ми маємо за кордоном нащадків цієї 
славетної родини — онуків Павла Скоро-
падського, які жодного разу не були біля 
могил своїх предків, — каже в коментарі 
«УМ» Віктор Ющенко. — Але ми не мо-
жемо запросити їх на руїни. Для них Ук-
раїна це — якась фата моргана, далека, 
невідома... І від того, що вони тут поба-
чать, залежатиме подальша співпраця. 
Ми маємо впорядкувати поховання ро-
дини, показати, що до них та їхнього 
гетьманського роду в Україні ставлять-
ся з шаною, увагою та вдячністю. Тіль-
ки тоді матимемо зацікавленість і плід-
ну співпрацю з ними. Ми змогли налаго-
дити таку роботу в Батурині з нащадком 
гетьмана Розумовського — Грегором Ро-
зумовським. Родина гетьмана присутня 
на фестивалях, виставках, важливих 
заходах заповідника. Так має бути й зі 
Скоропадськими».
 Як стало відомо «УМ», Віктор 
Ющен ко підтримує також споруджен-
ня пам’ятника Павлу Скоропадському. 
«Мені соромно, що в Києві гетьмана досі 
не вшановано. І це не є питання грошей, 
це скоріше питання серця. Бо Скоропадсь-
кий — це людина, яка вершила у 20-х ро-
ках минулого століття нашу державність. 
Стільки хорошого сотворив цей гетьман, а 
в нас навіть пам’яті про нього немає!». ■

ВШАНУВАННЯ

Гетьман повернеться на коні 
Історики та громадськість ініціюють спорудження у столиці пам’ятника Павлу Скоропадському

■

Зал Павла Скоропадського в Музеї гетьманства.
Фото Олени ЧАНЦЕВОЇ-КОВАЛЕНКО. 

❙
❙

Надмогильна плита Петра Скоропадського 
в родинній усипальниці на Сумщині. 
Фото автора.

❙
❙
❙

Онуки Скоропадського ніколи не були в Україні, а нам, власне, й 
нема куди їх запросити, нема чим похизуватися, аби вони побачили: 
Україна шанує їхній рід.

Ліна ТЕСЛЕНКО 

У 2023 році, 15 травня, виповниться 150 років від дня народження останнього ук-
раїнського гетьмана Павла Скоропадського. Щоб гідно відзначити цю дату, Міжна-
родний благодійний фонд «Україна Павла Скоропадського» ініціював спорудження 
у столиці пам’ятника цій видатній постаті українського державотворення. Ідею під-
тримали науковці та громадськість. Під час «круглого столу» «Місце гетьмана Павла 
Скоропадського в історичній пам’яті українського народу», що відбувся у столич-
ному Музеї гетьманства минулого тижня, було ухвалено резолюцію з відповідним 
клопотанням до Українського інституту національної пам’яті. 
«Кілька років тому ми прийшли до старшокласників однієї з київських шкіл і за-
питали: «Хто такий Павло Скоропадський?». Ніхто не знав, — згадує Володимир 
Макарчиков, очільник фонду «Україна Павла Скоропадського». — Саме тому робота 
нашої організації спрямована на те, щоб підростаюче покоління не тільки знало, хто 
це, а й щоб діти розуміли, що живуть у державі Скоропадського, Мазепи та інших 
українських гетьманів, які творили і берегли для них цю державу». 
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Ігор ВІТОВИЧ

У Мінську затримали опозицій-
ного білоруського журналіста 
Романа Протасевича, колиш-
нього редактора головного 
опозиційного телеграм-канала 
Білорусі NEXTA, а нині редакто-
ра телеграм-канала «Білорусь 
головного мозку». Це сталось 
після того, як влада Білорусі у 
неділю, 23 травня, примусово 
посадила літак, яким він летів 
з Афін до Вільнюса. Білорусь-
кий телеграм-канал «Пул пер-
шого» підтвердив, що рішення 
про посадку літака в Мінську 
ухвалив особисто правитель 
Білорусі Олександр Лукашенко. 
Також за його дорученням для 
супроводу пасажирського лі-
така в небо було піднято вини-
щувач МіГ-29. Цей випадок став 
красномовною ілюстрацією до 
українських реалій: адже торік, 
коли провалилася операція iз 
затримання «вагнерівців», де-
які «специ» стверджували, що 
посадити літак міжнародного 
рейсу в третій країні неможли-
во. Усе можливо — і «Лука» це 
довів. 

Журналісту загрожує смертна 
кара
 Літак компанії Ryanair, на 
якому летів 26-річний Прота-
севич, здійснив аварійну по-
садку в Національному аеро-
порту Мінська після того, як 
білоруські диспетчери пові-
домили пілотам, що на борту 
повітряної машини закладено 
бомбу. На цей час літак уже за-
лишав повітряний простір Бі-
лорусі і наближався до кордо-
ну з Литвою. «Для переконан-
ня» пілотів компанії Ryanair 
розвернути машину і призем-
литися в Мінську їм було пові-
домлено, що машина буде збита 
в разі відмови виконати наказ. 
Для ще більшої переконливості 
з військового аеропорту в Бара-
новичах на перехоплення літа-
ка відправили винищувач. Пі-
лотам пасажирського літака не 
залишалося нічого іншого, як 
підкоритися. 
 Літак посадили та перевіри-
ли, але бомбу, як і варто було 
очікувати, не знайшли. Паса-
жирів, у тому числі Протасеви-

ча, відправили на повторний ог-
ляд. Тоді опозиціонера і затри-
мали. Ryanair — найбільший 
лоукост Європи — не літає до 
Білорусі, але літає у низку аеро-
портів України та Литви через 
Білорусь. На борту літака, який 
здійснював рейс з Афін до Віль-
нюса, було близько 170 пасажи-
рів iз 12 країн. Найбільше — 
громадян Литви (90 осіб), а та-
кож громадяни країн ЄС, Росії 
і Білорусі. Їх протримали в ае-
ропорту Мінська близько семи 
годин, а потім дали дозвіл на 
виліт до Вільнюса. По прибутті 
літака пізнього вечора неділі до 
столиці Литви не дорахували-
ся ще однієї пасажирки — дів-
чини Романа Протасевича, яка 
теж перебувала на борту. 
 NEXTA зазначає, що в Бі-
лорусі Протасевичу загрожує 
смертна кара. Влада Білорусі 
неодноразово зверталася до 
Польщі, яка видала журналіс-
ту дозвіл на проживання, з ви-
могою видати журналіста, яко-
го звинувачують в організації 
масових заворушень, розпалю-
ванні соціальної ворожнечі, а 
також в екстремізмі та терориз-
мі. У сукупності ці звинувачен-
ня «тягнуть» на смертну кару, 
яка в Білорусі не скасована. 
 Опозиційні телеграм-кана-
ли у 2020 році стали рупорами 
та головними координаторами 
протестів, які вибухнули в Бі-
лорусі після президентських ви-
борів 9 серпня та тривали понад 
пів року. Тому в Лукашенка до 
них особлива ненависть. У Біло-
русі останнім часом спостеріга-
ються масштабні переслідуван-
ня незалежних журналістів, 
що викликало критику «Репор-
терів без кордонів». Список за-
триманих у справі інформацій-
ного порталу TUT.by зараз ста-
новить 15 осіб.

Не спускати «на гальмах»
 Керівники Європейсько-
го Союзу вже висловили зане-
покоєння ситуацією та вима-
гають у Білорусі відпустити 
всіх пасажирів літака. Такі за-
яви вже зробили керівник єв-
ропейської дипломатії Жозеп 
Боррель, президент Європей-
ської Ради Шарль Мішель, гла-
ва Єврокомісії Урсула фон дер 
Ляйєн. «Необхідна рішуча й 
згуртована відповідь європей-
ців», — наполягає міністр за-
кордонних справ Франції Жан-
Ів Ле Дріан.
 Надзвичайно різку заяву з 
приводу інциденту в твіттері 
оприлюднив президент Лит-
ви Гітанас Науседа. «Термі-
ново вимагаю звільнити Ро-
мана Протасевича!» — заявив 
президент Литви, назвавши 
інцидент «безпрецедентною 
подією». «За цими огидними 
діями стоїть режим Лукашен-
ка», — додав він, закликавши 
«союзників по НАТО і ЄС не-
гайно відреагувати на загро-
зу, що виходить від білорусь-
кого режиму для міжнародної 

цивільної авіації». Цю ситуа-
цію Гітанас Науседа пообіцяв 
обговорити на саміті Євросо-
юзу, який проходить у Брюс-
селі 24-25 березня. Примусове 
приземлення літака Ryanair у 
Мінську є «серйозним і небез-
печним інцидентом», що ви-
магає міжнародного розсліду-
вання, заявив генсек НАТО Єнс 
Столтенберг. «Білоруська вла-
да повинна забезпечити безпеч-
не повернення екіпажу та всіх 
пасажирів до Вільнюса», — до-
дав він. 
 Кандидатка в президенти 
Білорусі на останніх виборах 
Світлана Тихановська заяви-
ла, що операція із затриман-
ням Протасевича спланована 
білоруськими спецслужбами. 
«Режим поставив під загро-
зу безпеку пасажирів на бор-
ту і всієї цивільної авіації за-
ради розправи над людиною, 
яка була редактором найбіль-
ших білоруських незалежних 
телеграм-каналів», — заяви-
ла вона. Тихановська зазначи-
ла, що її команда вже повідо-
мила в офіс Ryanair і Міжна-

родну організацію цивільної 
авіації (ICAO), вимагаючи роз-
слідування та найсуворіших 
заходів аж до виключення Бі-
лорусі з ICAO». Від сьогодні 
жодна людина, яка здійснює 
політ над Білоруссю, не може 
бути впевненою у своїй безпеці. 
Адже режим зловживає прави-
лами повітряного сполучення 
заради того, щоб захоплювати 
незгодних», — заявила Тиха-
новська.
 Прем’єр-міністр Польщі 
Матеуш Моравецький закли-
кав ввести санкції проти Бі-
лорусі. «Санкції повинні сто-
суватися насамперед питань 
повітряного руху над тери-
торією Білорусі та заборони 
польотів для білоруських авіа-
компаній. Наслідки також по-
винні нести особи, безпосеред-
ньо відповідальні за терорис-
тичні дії», — вважає прем’єр. 
Водночас Варшава вимагає від 
Мінська «негайного звільнен-
ня Романа Протасевича, а та-
кож незаконно затриманих 
Анжеліки Борис, Анджея По-
чобута (активістів Союзу поля-
ків Білорусі. — Ред.) та інших 
польських і білоруських ак-
тивістів». 
 Занепокоєння через цю си-
туацію висловило МЗС Украї-
ни, яке назвало затримання 
журналіста Протасевича «чер-
говою атакою на свободу слова 
з боку білоруської влади» і ви-
магає його звільнення. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 За даними рятувальників, 
поліції та ЗМІ, щонайменше 
14 людей загинули внаслідок 
падіння кабіни на канатній до-
розі біля озера Маджоре на пів-
ночі Італії. Цей район вважаєть-
ся однією з туристичних атрак-
цій П’ємонту. Місцеві аварійні 
служби повідомили, що аварія 
сталася на висоті 1,5 тис. метрів, 
у найвищій точці канатної доро-
ги, яка доставляє туристів iз міс-
та Стеза на гору Моттароне.
 Трагедія сталася в неділю. 
Місцеві аварійно-рятуваль-
ні служби оперативно при-
були у важкодоступне місце 
падіння кабіни фунікулера в 
лісистій місцевості. На місці 
вони знайшли 13 тіл i вціліли-
ми, але з дуже важкими трав-
мами лише двох дітей п’яти та 
дев’яти років. Їх доставили сані-
тарним гелікоптером у шпиталь 
міста Турин, яке розташоване 
за 50 кілометрів від місця тра-
гедії. Але надвечір одна дити-
на померла, повідомила газета 
Corriere Della Serra. Таким чи-
ном, кількість загиблих зросла 
до 14. За інформацією видання, 
рятувальні роботи тривають, 
тож інформація про кількість 
загиблих ще не остаточна. 
 На сайті канатної дороги пові-
домляється, що вона відновила 

роботу після локдауну 22 трав-
ня. При цьому в період iз 2014 
до 2016 року фунікулер повніс-
тю відремонтували, також було 
проведено ретельне технічне об-
слуговування. Власники дороги 
витратили на це 4 млн євро. За-
значається, що падіння кабіни 
на канатній дорозі Стреза—Мот-

тароне могло статися через проб-
леми з тросом, який обірвався в 
найвищій точці маршруту неза-
довго до прибуття на висоту 1491 
м. Зазвичай кабінки цієї канат-
ної дороги розраховані на 40 па-
сажирів, але через пандемічні 
обмеження вони тепер перево-
зять меншу кількість людей. ■

Рятувальні роботи тривають, тож кількість жертв ще не остаточна. ❙

ТРАГЕДІЯ 

Над прірвою у лісі 
На канатній дорозі в Італії з висоти півтори 
тисячі метрів упала кабіна з людьми

■
21 загиблий 
під час китайського 
ультрамарафону
 Забіг на 100 км стартував недалеко від 
міста Байінь у північно-західній частині Ки-
таю. В ході проведення, коли спортсмени 
подолали приблизно 30 кілометрів траси, 
відбулося різке погіршення погодних умов. 
На високогірному етапі ультрамарафону 
знизилася температура, на легко одягне-
них учасників забігу пішов град разом iз 
поривами шквального вітру. В результаті 
151 з 172 учасників ультрамарафону був 
евакуйований. 21 загинув від переохолод-
ження. Восьмеро потрапили до шпиталів. 
Близько 50 учасників урятувалися лише 
завдяки тому, що знайшли в горах зали-
шену хижу і переховалися в ній до прибут-
тя рятувальників. 

Ізраїль і ХАМАС домовилися 
про припинення вогню
 Уряд Ізраїлю схвалив пропозицію 
Єгипту про двостороннє припинення вог-
ню в палестино-ізраїльському конфлікті. 
«Кабінет iз питань безпеки одноголосно 
прийняв рекомендацію всіх глав служб 
безпеки, начальника генштабу, глави 
ШАБАК, глави Моссаду і глави Ради на-
ціональної безпеки прийняти єгипетсь-
ку ініціативу про двостороннє припинен-
ня вогню, яка набуде чинності пізніше», 
— йдеться в повідомленні. У свою чергу 
«Рейтер» повідомляє, що представник 
ХАМАСу підтвердив взаємне припинен-
ня вогню з Ізраїлем з опівночі 21 трав-

ня. Обидві сторони конфлікту сприйняли 
домовленість про припинення вогню як 
власну перемогу. Глава Держдепу США 
Ентоні Блінкен заявив, що дводержавне 
рішення є єдиним способом вирішення 
палестино-ізраїльського конфлікту. 

Пацієнтів з COVID-19 атакує 
«чорний грибок»
 В Індії зафіксовано різке збіль-
шення кількості рідкісних та потенційно 
смертельних інфекцій чорного грибка у 
пацієнтів із COVID-19, повідомили орга-
ни влади. Загалом на сьогодні діагнос-
товано 8 848 випадків мукормікозу зi 
смертністю близько 50%. Щоб виріши-
ти цю проблему, центральний уряд на-
правив препарат під назвою «Амфоте-
рицин В» до штатів, де зафіксовано ви-
падки хвороби. Мукормікоз — рідкісне, 
але серйозне захворювання, спричинене 
природними грибками.
 І хороша новина на цьому тлі: вакци-
ни від COVID-19 компаній Pfizer/BioNTech 
та AstraZeneca «дуже ефективні» проти 
індійського штаму коронавірусу під на-
звою B.1.617.2, повідомила в неділю 
на підставі останніх досліджень Служ-
ба охорони здоров’я Англії (PHE). Вак-
цина Pfizer була на 88% ефективною про-
ти індійського варіанта через два тижні 
після другої дози. Ступінь ефективності 
вакцини AstraZeneca становила 60 відсо-
тків. Обидва ці показники відповідають 
рівню захисту, який вакцини гарантують 
проти британського варіанта. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ТИРАНІЇ

Серйозний «зальот» бацьки 
Щоб заарештувати опозиційного журналіста, Лукашенко вдався 
до акту міжнародного повітряного тероризму

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Президенти Росії та Білорусі Во-
лодимир Путін і Олександр Лукашен-
ко на цьому тижні зустрінуться в Сочі, 
про це повідомила РІА «Новості» в 
день інциденту з літаком. Певно, для 
обміну досвідом у повітряному теро-
ризмі. Лукашенко планує третій за рік 
візит у Росію для переговорів iз Путі-
ним. В останній раз глави двох де-
ржав зустрічалися 22 квітня в Москві.

■

Роман Протасевич під час затримання в Мінську (березень 2017 року).❙
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Вихід української економіки з кризи, 
спричиненої пандемією «Ковід-19», 
уповільнюється. Вітчизняне Міністерство 
економіки погіршує прогноз зростання 
нашого ВВП, а експерти пояснюють: на 
перший план у цьому процесі виходять 
не традиційні чинники, на кшталт інвес-
тиційного клімату, який у нашій державі 
традиційно залишається незадовільним, 
а нові виклики. Переважно медичні. Так, 
зволікання із вакцинуванням, яке в Ук-
раїні практично зірване, має свою чітку 
вартість у відсотках та доларах. 

Гірше, ніж сподівалися 
 Ситуація у нашій державі дещо по-
гіршується, зокрема, економіка України 
зросте у дещо менших обсягах, ніж очіку-
валося раніше. Так Міністерство еконо-
міки оновило свій макропрогноз, у ньо-
му погіршилися очікування щодо зрос-
тання реального ВВП у 2021 році з 4,6% 
до 4,1%, в 2022 році — з 4,3% до 3,8%. 
Цифри оприлюднив тепер уже ексміністр 
економіки Ігор Петрашко, відправлений 
у відставку добровільно-примусово, за 
наполяганням президента Володимира 
Зеленського, який, схоже, знайшов вин-
них у своїх провалах. 
 «Наш оновлений макропрогноз, спря-
мований у різні органи і на якому буде та-
кож створена трирічна бюджетна декла-
рація, — це зростання економіки на 4,1% 
в нинішньому році», — заявив Петраш-
ко, додавши, що показник падіння еконо-
міки за підсумками січня—березня 2020 
року виявився кращим за той, який очі-
кувало міністерство: мінус 2% при очіку-
ваних 3% падіння.
 Петрашко також повідомив, що з квіт-
ня помітні позитивні тенденції, зокрема, 
в зростанні промислового виробництва і 
ВВП. Тож у цілому впродовж нинішньо-
го року міністерство очікує зростання інф-
ляції на 8,8% у порівнянні з 2020 роком.
 Тим часом українські економічні ек-
сперти прогнозують: відновлення ук-
раїнської економіки буде поступовим і 
залежатиме від цілої низки факторів. На-
приклад, у нинішньому і наступному ро-
ках головну роль відіграватиме здатність 
країни вакцинувати населення і уникну-
ти серйозних карантинних обмежень в 
умовах поширення нових, більш небез-
печних, штамів коронавірусу. 

ВВП і вакцинація
 Зокрема аналітики інвесткомпанії 
ICU стверджують: прогрес вакцинації в 
Україні залишається дуже слабким, що 
істотно обмежує потенціал відновлен-
ня економіки. Однак світ вакцинується 
і відкривається швидше, ніж очікувало-
ся раніше, і цим дає позитивні імпульси 
українській економіці. Тож, за базовим 
сценарієм аналітиків інвесткомпанії, 
зростання ВВП України в 2021 році буде 
дещо більшим, ніж прогнози Мінеконо-
міки, і складе 5,2%, а в 2022 році очі-
кується уповільнення зростання еконо-
міки до 3,8%.
 Такий оптимізм, утім, пояснюється 
доволі просто. Адже, за словами експер-
тів, такий сценарій базується на припу-
щенні, що до кінця року 50% населен-
ня України буде вакциновано. Ситуація 

ж у медичній сфері нашої держави зали-
шається доволі важкою, що насамперед 
стосується темпів вакцинування. Вак-
цинація провалена, і це вже факт, який, 
як відомо, вилився у ще одну резонансну 
відставку — тепер уже ексміністра охо-
рони здоров’я Максима Степанова. І Мі-
некономіки, треба розуміти, оцінює си-
туацію з вакцинуванням від «Ковід-19» 
значно реалістичніше, ніж незалежні 
аналітики. 
 «При відсутності прискорення вакци-
нації відновлення буде більш повільним 
через додаткові карантинні обмеження», 
— повідомили в інвесткомпанії. 
 Другий сценарій, оптимістичний, пе-
редбачає досягнення 70% рівня вакцина-
ції до кінця 2021 року. «Такий розвиток 
подій можливий, якщо Україна карди-
нально поліпшить поточні темпи вакци-
нації, наприклад, у разі успішної вакци-
нації населення в ЄС і переходу до допо-
моги своїм найближчим сусідам: Україні, 
Молдові та балканським державам», — 
вважають аналітики.
 І пояснюють, чому така ймовірність 
є доволі високою. Адже — і це цілком 
об’єктивно — такі країни, як Польща та 
Чехія, вже сьогодні додатково потребу-
ють робочої сили для свого економічного 
зростання. А тому вони насамперед заці-
кавлені у зниженні рівня інфікування в 
Україні. «Якщо цей сценарій буде реалі-
зовано, він дозволить уникнути посилен-
ня обмежень в четвертому кварталі 2021 
року — першому кварталі 2022 року і за-
безпечити додатковий приріст ВВП на 
1,5% у цих кварталах. Швидка вакцина-
ція дозволить досягти зростання ВВП на 
5,6% у 2021 і 4,1% в 2022 році», — ствер-
джують експерти. 
 Несприятливий сценарій передбачає, 

що Україна не зможе різко прискорити 
вакцинацію через нестачу вакцини та не-
готовність медичних закладів до інтенси-
фікації темпів роботи, а також високого 
числа відмов пацієнтів. У такому випад-
ку країна досягне не більше 30% вакцино-
ваних до кінця 2021 року. Це призведе до 
посилення обмежень у четвертому квар-
талі 2021 року — першому кварталі 2022 
року і додаткових втрат у 2-2,5% в цих 
кварталах. «У такому випадку очікуєть-
ся, що ВВП України в 2021 році зросте 
лише на 4,7% і сповільниться в 2022 році 
до 3,5%», — резюмують аналітики. 

Заплатити за інсульт
 Тим часом інші експерти наводять ще 
низку недооцінених факторів, які також, 
як стверджується, можуть мати вплив на 
наші економічні показники. Зокрема, су-
купні втрати економіки України від ще 
однієї медичної проблеми — наслідків 
інсульту — можуть сягати 100 мільярдів 
гривень на рік.
 Як стверджують в Українській асо-
ціації боротьби з інсультом, понад тре-
тина наших співвітчизників, яким зараз 
25 років і більше, мають високий ризик 
протягом життя захворіти гострим ін-
сультом. За даними офіційної статисти-
ки МОЗ, щороку в Україні відбувається 
близько 130 тисяч випадків інсульту, і до 
40% пацієнтів помирають протягом пер-
шого місяця від початку захворювання. 
Близько 35% пацієнтів — люди працез-
датного віку.
 Втрати включають недоотриманий 
протягом багатьох років прибуток під-
приємств через втрату фахівців, вилучен-
ня з ринку праці рідних хворих, які дог-
лядають за пацієнтом у режимі 24 годи-
ни на добу і сім днів на тиждень, а також 

недоотримані обсяги податків, прямі фі-
нансові витрати бюджетів різних рівнів 
на лікування і реабілітацію пацієнтів.
 Україна першою в Європі ухвалила на 
державному рівні Декларацію про реалі-
зацію європейського плану дій з бороть-
би з наслідками інсульту. Її мета — змен-
шити до 2030 року кількість інсультів на 
10% у порівнянні з 2019 роком і забезпе-
чити лікування 90% пацієнтів у спеціалі-
зованих відділеннях. При цьому держа-
ва гарантує фінансування допомоги хво-
рим інсультом у лікарнях, які підписали 
угоди з Національною службою здоров’я 
України. 
 «У випадку базового лікування фі-
нансування на одного хворого становить 
14,6 тис. грн, в разі проведення тромболі-
зису — 54 тис. грн, при виконанні внут-
рішньосудинного хірургічного втручан-
ня — 97,8 тис. грн», — зазначив Анд-
рій Віленський, керівник національної 
служби здоров’я України. А такі кошти 
додатково спустошують Державний бюд-
жет України та суттєво пригальмовують 
наш економічний поступ. 

Дискримінація шкодить бізнесу 
 Ще одна причина, на яку мало хто 
зважає, — дискримінаційна політика 
держави у деяких сферах її життєдіяль-
ності. Скажімо, толерантність до мен-
шин. Дослідження Open for Business по-
казало, що Україна щорічно втрачає до 
1,3 млрд доларів через дискримінацію 
ЛГБТ-спільноти, а інвестори не хочуть 
відкривати свої представництва в країні, 
яка не готова впроваджувати політику 
рівності. Й аргументують: прогресивна і 
талановита молодь для працевлаштуван-
ня швидше обере підприємство з недиск-
римінаційною внутрішньою політикою. 
 За результатами дослідження, через 
нетолерантність держави щорічно втра-
чають від 0,43% до 1,75% свого ВВП. 
Найгірші показники щодо цього питан-
ня — в Румунії, яка щорічно втрачає 1,6-
4,4 млрд доларів. У нас ця цифра вихо-
дить суттєво меншою: 553 млн доларів. 
Найменші фінансові втрати зафіксовані 
в Угорщині: 232—376 млн доларів. 
 Як вважають дослідники, дискримі-
нація відбивається на рівні здоров’я на-
селення, що в цілому знижує продуктив-
ність праці в країні. Крім того, неякісне 
медобслуговування, відсутність інформа-
ції впливають на поширення ВІЛ, а також 
загострюють ситуацію з депресіями. Все 
це в підсумку призводить до проблем із 
працевлаштуванням і втрати заробітку.
 Із перелічених тут чотирьох країн 
в України найбільш хитка економічна 
ситуація, в тому числі через політичну 
нестабільність і скорочення іноземних ін-
вестицій. «Дорожня карта розвитку тор-
гівлі України передбачає формування се-
редовища для розвитку експорту, поліп-
шення конкурентоспроможності малого і 
середнього бізнесу та зростання компетен-
ції підприємств. У сучасному світі ці фак-
тори нерідко залежать і від готовності де-
ржави впроваджувати політику рівності. 
Міжнародні європейські та американсь-
кі компанії вже давно реалізують недис-
кримінаційні програми й охочіше будуть 
співпрацювати з тими, хто розділяє схожі 
цінності і працює за такими ж стандарта-
ми», — стверджують експерти. ■

Незадовільна діяльність МОЗ та «ковідний скептицизм» населення призводять до втрати ВВП.
Фото з сайту glavnoe.dp.ua.

❙
❙

Інф. «УМ» 

 Український ринок електро-
енергії продовжує лихоманити: 
через неврегульованість, інтереси 
його учасників та підігрування їм 
у цьому з боку державних регулю-
ючих органів. Як вважає дирек-
тор енергетичних та інфраструк-
турних програм Центру Разумко-
ва Володимир Омельченко, цінові 
аномалії на українському оптово-
му ринку електроенергії є наслід-
ком адміністративного втручання 
у цінову політику і маніпуляцій.
 «Наше дослідження, яке 
ґрунтується на застосуванні ма-
тематичного апарату, засвідчує 
низький рівень кореляції між 
енергетичними ринками Украї-
ни та ЄС. Дана аномалія не може 
бути пояснена ні чим іншим, 
крім як штучними маніпуляція-

ми на українському ринку», — 
заявив він, додавши, що падіння 
цін лише частково можна пояс-
нити температурними і погодни-
ми факторами, а також тим, що 
включилась генерація з віднов-
люваних джерел енергії.
 «Але якщо ми подивимось на 
Польщу, Словаччину і Румунію, 
то побачимо, що там частка ВДЕ в 

енергобалансі майже вдвічі біль-
ша, ніж в Україні, але ціни зни-
зились всього на 5—10%, тоді як 
в Україні у травні в середньому 
порівняно з квітнем знизились на 
понад на 40%», — заявив Омель-
ченко. І зауважив: на сьогодні, за 
даними Центру Разумкова, ціни 
на ринку «на добу наперед» в Ук-
раїні нижчі у понад два рази в 

порівнянні з Польщею, Словач-
чиною, Румунією, Угорщиною. І 
значно нижчі, ніж в Європі. 
 «Якщо у січні—квітні 2021 
року вони були нижчими на 
30—40% від європейських, то 
в травні різниця зросла в рази. 
Так, 11 травня ціна РДН в ОЕС 
склала 23 євро/МВт, а в Поль-
щі, Угорщині, Словаччині та Ру-
мунії — у 3 рази вище, тобто 70-
72 євро/МВт», — зазначив він. 
І додав, що штучне адміністра-
тивне втручання і маніпуляції 
трейдерів на оптовому ринку 
призвели до рекордних збитків 
усіх державних енергетичних 
компаній у 2020 році.
 Так НЕК «Укренерго» 2020 
рік закінчило зі збитком 27,5 
млрд грн. Заборгованість ком-
панії складає майже 30 млрд 
грн, з яких понад 11 млрд грн 

— борг за участь в балансуючо-
му ринку. Цей борг перед вироб-
никами електричної енергії, на 
думку експерта, загрожує зриву 
підготовки до опалювального се-
зону 2021—2022 років. ■

ЕНЕРГЕТИКА 

Державна лихоманка 
Турбулентність ринку електроенергії можна 
пояснити насамперед адміністративним 
втручанням держави

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Зроблено в Енергодарі
 Наприкінці минулого тижня у міс-
течку атомників Енергодар відкри-
ли промислову систему накопичен-
ня енергії — єдину в Україні. Така 
система накопичує, зберігає та від-
дає електроенергію в мережу. Це но-
вий високотехнологічний об’єкт, який 
зможе гарантувати стабільну якість 
електроенергії та її безпеку. Системи 
накопичення вже активно працюють в 
США, Великобританії, Австралії, Ка-
наді, а тепер і в Україні.

■

ТЕНДЕНЦІЇ 

У тіні пандемії 
Квола українська економіка гальмує свій розвиток не 
через фінансові, а частіше — через медичні фактори

■
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Мирослава КРУК

Брудні руки, сира вода…
 Майже половина кишко-
вих розладів у малечі до двох 
років стається внаслідок ро-
тавірусу. У побуті недугу на-
зивають кишковим грипом, 
і хоч уражує вона переважно 
дітей, люди старшого віку та-
кож не застраховані від цієї 
халепи. За словами лікаря-ін-
фекціоніста Світлани Олек-
сієнко, збудником інфекції є 
ротавірус — дуже заразний 
мікроорганізм, а джерелом за-
раження може бути хвора лю-
дина або здоровий вірусоносій. 
Вірус розмножується в кліти-
нах слизової оболонки шлун-
ково-кишкового тракту і виді-
ляється з калом, і вже через 
12 годин після ураження хво-
ра людина здатна заразити ін-
ших. Основний механізм пе-
редачі інфекції — їжа, бруд-
ні руки, сира вода, а також 
повітряно-крапельний шлях 
ураження».
 «Ротавірус небезпечний 
для всіх, хто контактує з хво-
рим, — наголошує Світлана 
Олексієнко. — Та особливо 
вразливими є ті, чий імунітет 
ослаблений, хто недавно пере-
ніс будь-яке вірусне чи застуд-
не захворювання. У таких ви-
падках ротавірус може оберну-
тися серйозними ускладнення-
ми — сильним зневодненням 
організму, розвитком хроніч-
них захворювань». 
 Симптоми недуги схожі з 
ознаками «класичного» гри-
пу: в людини несподівано ви-
никає висока температура 
тіла, з’являється біль у гор-
лі, кашель і нежить. Однак до 
«класичних» симптомів грипу 
приєднується гострий розлад 
шлунково-кишкового тракту. 
Діарея проявляє себе дуже рід-
кими, пінистими випорожнен-
нями, але без домішок крові чи 
слизу. Хворому докучають ну-
дота і часті напади блювоти.  
 У дітей перебіг ротавірус-

ної інфекції відбувається на-
багато важче, тому що блюво-
та і рідкі часті випорожнення 
призводять до швидкого зне-
воднення.  Це вкрай небезпеч-
но. Саме тому при цій недузі 
часто виникає потреба в госпі-
талізації. 

Про антибіотики забудьте: 
вони тут безсилі
 Специфічних препаратів 
від кишкового грипу не існує. 
Основний акцент у лікуван-
ні — максимально обмежити 
втрату рідини. «Давайте ма-
люку часто пити — узвар, ком-
пот із свіжих ягід, де великий 
вміст калію та інших важли-
вих мікроелементів. Напої ма-
ють бути теплими, давайте їх 
невеликими порціями. Якщо 
блювота триває, напувайте ди-
тину кожні 10 хвилин, давай-
те бодай по чайній ложці рі-
дини», — радить лікар-інфек-
ціоніст. 
 При гострих кишкових 
розладах і блювоті лікарі мо-
жуть порекомендувати препа-
рати, що відновлюють брак мі-
нералів (натрію, калію) і глю-
кози, які організм насамперед 
втрачає з рідиною. Аби швид-
ше вивести з організму шкід-
ливі речовини, важливо вжи-
вати сорбенти. 
 «Якщо температура тіла 
піднімається вище 38,5 граду-

са, обов’язково дайте дитині 
жарознижувальні ліки, аби 
попередити можливі судоми, 
— наголошує лікар. — Який 
саме препарат застосувати — 
порадьтеся з педіатром». 
 Як і будь-яку інфекційну 
недугу, ротавірусну інфекцію 
не лікують з допомогою анти-
біотиків. Бо вони перед віруса-
ми безсилі. До речі, дитині до 
15 років не можна давати ас-
пірин (він може спровокува-
ти в дитячому організмі синд-
ром Рея, що руйнує печінку). 
Аби відновити організм після 
катастрофічного зневоднен-
ня, лікарі рекомендують про-
біотики, які містять корисні 
бактерії, вони ефективні при 
лікуванні кишкового грипу.
 Світлана Олексієнко нага-
дує, що важливо дотримува-
тися режиму хворого. Якщо 
дитина сонлива, в’яла, їй не-
обхідний постільний режим. 
«Якщо малюк на грудному ви-
годовуванні — в жодному разі 
не переривайте годування. З 
материнським молоком дити-
на отримує антитіла, які дуже 
допомагають при лікуванні 
кишкового грипу. До того ж 
молоко компенсує втрату ріди-
ни. Старшим діткам пропонуй-
те їжу невеликими порціями, 
хоч і часто. Це може бути лег-
ка каша на воді, овочевий суп, 
кисломолочні нежирні про-

дукти, сухарики, міцний не-
солодкий чай. Фрукти й овочі 
на час лікування краще дава-
ти відварені й перетерті.  Не-
збиране молоко, чорний хліб, 
цукор, сирі фрукти й овочі при 
шлунковому грипі протипока-
зані».

Лимон, активоване вугілля 
та цілковита ізоляція 
 Дорослі хворіють кишко-
вим грипом у набагато легшій 
формі, ніж малеча. Іноді трап-
ляються навіть безсимптом-
ні  (приховані) форми недуги. 
Але кожен хоча б раз у жит-
ті стикався з ротавірусною ін-
фекцією, тому організм зрілої 
людини зазвичай  має певний 
імунітет до недуги. Симптоми 
у дорослих такі ж, як і у дітей. 
Проте зневоднення не настає 
так швидко, тому не є таким 
небезпечним. Для компенсації 
рідини лікарі радять негазова-
ну мінеральну воду, ромашко-

вий чай. Добрий ефект на хво-
рий організм справляє напій з 
2 столових ложок цукру, соку 
половини лимона та однієї сто-
лової ложки солі на літр води. 
Дорослим також варто вживати 
сорбенти (активоване вугілля з 
розрахунку одна таблетка на 10 
кг ваги, ферменти для травлен-
ня, у разі необхідності — жа-
рознижувальні засоби). Дуже 
доречними будуть пробіотики 
— «корисні бактерії», такі як 
«Лактовіт» чи «Біфіформ». 
 І ще один важливий аспект. 
Аби уникнути поширення ін-
фекції, хвору людину необхід-
но ізолювати. Особливо, якщо 
в домі є маленькі діти. 
 Лікарі запевняють: якщо 
ротавірус вчасно розпізнати і 
почати адекватну терапію, то 
і в дорослих, і в дітей недуга 
минає приблизно за тиждень. 
Але при найменших симпто-
мах відразу звертайтеся до 
фахівця. ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Кишковий грип: візит без 
попередження
Ротавірусна інфекція найчастіше уражує 
дітей, а її джерелом може стати навіть 
здоровий носій вірусу

■

Леся ХОРОЛЬСЬКА 

 До антибіотиків завжди багато за-
питань. Коли їх призначати, в яких ви-
падках ці препарати безсилі й чому вони 
навіть можуть зашкодити організму? 
Якщо лікар рекомендує антибіотик, то 
він повинен зважувати всі «за» і «про-
ти», адже ці ліки мають чимало проти-
показань і побічних ефектів. Один із них 
— антибіотики знищують не лише «по-
гані», а й корисні мікроорганізми, та-
ким чином порушуючи важливий для 
здоров’я баланс мікрофлори. Тому па-
ралельно з антибіотиками хворому неод-
мінно призначають курс пробіотиків — 
ліків, що відновлюють корисні бактерії. 
Така аксіома. Якщо ваш лікар «забув» 
про цей важливий момент — варто по-
думати, наскільки він кваліфікований. 
 Зверніть увагу на кілька важливих 
моментів про антибіотики, які не зава-
дить знати кожному.
 * Антибіотики бувають вузького і 
широкого спектра дії. Препарати вузь-
кого спектра діють тільки на певні мік-
роорганізми. Якщо збудник інфекції не 
відомий, оптимальніше вживати ліки 
широкого спектра.
 * Антибіотики бувають у вигляді пі-

гулок, капсул, сиропу, ін’єкцій, мазі. 
Але хоч який би був шлях введення в ор-
ганізм, препарат потрапляє в кров і роз-
носиться по всьому тілу. 
 * Середня тривалість курсу лікуван-
ня антибіотиками — 7-10 днів. У деяких 
випадках виникає потреба у більш три-
валій терапії — до трьох тижнів і біль-
ше.
 * Антибіотики в невеликих дозах не-
безпечні. Якщо припинити прийом ліків 
завчасно або самостійно зменшити дозу 
(скажімо, приймати раз на день замість 
рекомендованих лікарем трьох), то хво-
роботворні мікроби вціліють, адапту-
ються до ліків і втратять до них чут-
ливість. 
 * Антибіотики не допомагають при 
ГРЗ, грипі, гепатитах, вітрянці, крас-
нусі, герпесі та інших вірусних захворю-
ваннях. Антибіотиками не лікують ка-
шель, не знижують температуру, вони 
не розріджують мокроту і не зменшують 
проявів алергії. Ці ліки також не здатні 
боротися з грибковими захворюваннями 
і глистами, які провокують інфекційні 
захворювання.
 * Під час лікування антибіотиками 
вживання алкогольних напоїв непри-
пустиме! Поєднання спиртного з деяки-

ми ліками може мати серйозні побічні 
ефекти (нудота, блювота, ядуха і навіть 
смерть).
 Як свідчить тривалий досвід бороть-
би з різними недугами, аптечні антибіо-
тики іноді можна замінити антибіоти-
ками природними. До п’ятірки найкра-
щих природних антибіотиків входять 
хрін, часник, базилік, журавлина, ло-
хина. Як краще задіяти ці ліки?
 Хрін. Його корінь містить ензим і 
гірчичну олію. Якщо корінь розтерти, 
ці речовини з’єднаються під впливом 
кисню і утворять алілову гірчичну олію 
(алілізотіоцинат) — природний антибіо-
тик. Ця сполука успішно бореться з бак-
теріями носоглотки і порожнини рота. Є 
підтвердження, що з допомогою насто-
янки з однієї столової ложки хрону і 3 
столових ложок меду можна успішно лі-
кувати трахеїт, бронхіт, хронічний ка-
шель. А якщо ложку тертого хрону за-
лити склянкою окропу і випивати по 200 
мл такого «чаю» тричі на день, можна 
усунути цистит.
 Журавлина. Противірусні та анти-
біотичні властивості цієї ягоди відомі 
давно. Журавлина є також чудовим ан-
тиоксидантом, морс із неї здатен очисти-

ти сечовий міхур та сечовивідні прото-
ки від патогенних бактерій. Журавлина 
незамінна при лікуванні застудних хво-
роб. Для приготування морсу змішайте 
журавлину з цукром (у пропорції 3 до 1), 
залийте півлітра теплої води. 
 Часник. Він здатен виганяти з ор-
ганізму кишкових та інших паразитів, 
знищує бактерії і віруси, запобігає тром-
бозу, знижує тиск. Завдяки антиокси-
дантним властивостям часник поперед-
жає онкологічні недуги. Один зубчик 
часнику містить понад 400 корисних 
сполук. Часником лікують дифтерію, 
виразкову недугу, він помічний при ту-
беркульозі, глистяних захворюваннях. 
Відомо кілька часникових «мікстур». 
Одна з них готується так: у прозору по-
судину помістити 12 зубчиків часнику, 
залити 3 літрами червоного вина, насто-
ювати 2 тижні.
 Базилік. Це універсальний природ-
ний антибіотик. Базилік має дезінфіку-
ючі та бактерицидні властивості, захи-
щає організм від різних інфекцій. Від-
вар з базиліка допомагає при ангіні, 
кон’юктивіті, знімає головний біль. 
Щоб його приготувати, 4 ложки подріб-
неного листя залийте 250 мл окропу.
 Лохина. Плоди цієї рослини містять 
природний аспірин, який усуває больо-
ві відчуття і допомагає усунути хроніч-
ні запальні процеси. Лохина діє, як і лі-
карські антибіотики, знищуючи бак-
терії в сечових шляхах, не дає інфекції 
поширитися по всьому організму. 
 І найголовніше. Пам’ятайте, що ці 
рослини хоч і справляють добрий ліку-
вальний ефект при різних недугах, од-
нак замінити повністю справжні анти-
біотики їм не під силу. Тому у будь-яко-
му разі, перш ніж розпочинати лікуван-
ня, порадьтеся зі своїм лікарем. ■

ВАРТО ЗНАТИ

Мала доза — небезпечна
Антибіотиками не лікують вірусні недуги, 
а одночасне вживання з ними спиртних напоїв 
може мати летальні наслідки

■

Чай із базиліка — природний антибіотик.
Фото з сайту profermu.com.

❙
❙

При ураженні ротавірусом не зволікайте з лікуванням і ретельно 
дотримуйтеся порад лікаря. 
Фото з сайту karapuz.net.ua.

❙
❙
❙
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 У сучасних сувенірних лав-
ках шахи можна знайти на 
будь-який смак: від пласт-
масових на магнітиках, до 
найдорожчих, з особливих 
порід дерев, оздоблених 
коштовним камінням, ме-
талом. Та класом «люкс» 
сьогодні ви точно нікого не 
здивуєте. Проте тими, що 
невдовзі виставить просто 
неба Музей гончарства в 
Опішні,  можна милуватися 
безкінечно. 32 шахові фігу-
ри висотою понад півметра 
з яскравим забарвленням 
виготовлені з глини талано-
витою художницею-кера-
місткою Зінаїдою Близнюк 
вручну. 
Ви тільки уявляєте? Глиняні 
шахи! Подібних їм ви точно 
ніде у світі не побачите! А 
невдовзі цей розкішний ша-
ховий набір стане не тільки 
унікальним артоб’єктом му-
зею, а й запросить усіх охо-
чих до гри. Тож у вас є шанс 
провести справжній турнір 
на декоративній шахівниці 
й поставити супротивнику 
шах і мат.

«Кінь Юлій» і «Мартин»
 Багато українців і досі 
асоціюють кераміку ви-
нятково з традиційними 
свистульками, глечиками 
чи макітрами, не розумію-
чи, що сучасне мистец-
тво не обмежується цим, 
а ручна робота може виг-
лядати по-іншому. Різ-
нобарвні глиняні творін-
ня, зроблені майстерною 
рукою Зінаїди Близнюк, 
прикрашають територію 
Опішнянського «керам-
ленду». Пінгвін, риби з 
дивовижними очима, гуси 
в кумедних черевиках, ру-
дий котик Мартин, птахи, 
які заховалися між трав... 
Тут не лише затишно, а ще 
й яскраво. 
 — Якщо ви погладите 
цього маленького котика-
персика, він може вам по-
муркотіти, — жартує Зі-
наїда. 
 А трохи далі на тери-
торії Музею гончарства 
розташовані монументаль-
ні керамічні скульптури — 
«Хмарний жираф», «Кінь 
Юлій», «Куб на ребрі», на 
тлі яких людина виглядає 
маленькою, адже висота 
цих артоб’єктів сягає чо-
тирьох метрів. Одразу не 
усвідомлюю, що ці веле-
тенські експонати зроб-
лені тендітною жіночою 
рукою, проте в ході спіл-
кування роблю висновок, 
що ця людина має свій не-
пересічний погляд на жит-
тя і творить справжні гли-
няні дива. 
 Сила-силенна дрібні-
ших виробів мисткині ек-
спонуються всередині ке-
раморезиденції й тішать 
око відвідувачів. 

«Дивні речі» із снів 
 Нині Зінаїда Близ-
нюк досить відома та ці-
кава скульпторка. Проте 
її життя не завжди було 
легким і безхмарним, а 
шлях до мистецтва вия-
вився довгим, подекуди 
навіть тернистим. 
 — Я народилася і ви-
росла в селі Красново-
ля, що на Волині, — зга-
дує майстриня. — Скіль-
ки себе пам’ятаю, ма-
лювала скрізь: удома за 

столом, на коліні на яко-
мусь клаптику... Тож моя 
мрія стати живописцем 
навіяна ще з дитинства. 
Коли мені було 13 років, 
помер батько. Тому в 90-
ті наша велика родина, а 
це — мама, п’ятеро сес-
тер, брат і я, виживала як 
могла. Вступити на бюд-
жет до ВНЗ і здобути ом-
ріяну професію перспек-
тив не було, оскільки я не 
мала початкової художнь-
ої освіти, отієї бази, що не-
обхідна малювальникам-
початківцям. І хоч який 
ти талант маєш, тебе не 
хочуть брати. Моя роди-
на не була заможною, тож 
грошей платити за нав-
чання ми не мали змоги. 
Тому про освіту довело-
ся забути. Мрії розбилися 
вщент, і я не могла зібра-
тися з думками: що роби-
ти? Який шлях обрати? 
Якось старша сестра го-
ворить: «Зіно, треба ж чи-
мось займатися... Може, 
ти будеш зачіски роби-
ти?» І відвела мене до пе-
рукаря. Я закінчила кур-
си, працювала, заробляла 
гроші... І заспокоювала-
ся, знімала стрес, малюю-
чи олівцем у блокноті. 

 У якійсь із газет мама 
Зінаїди натрапила на ого-
лошення, що в Полтавсь-
кій області, у Решетилів-
ці, йде набір на живопис-
ців. Безкоштовний. Це 
був шанс отримати бажа-
ну освіту, адже дівчина 
так боялася, що не зможе 
навчатися у виші через 
брак коштів. Зіна наспіх 
зібрала речі, виконані ро-
боти на папері та й виру-
шила в дорогу, навіть не 
підозрюючи, що незаба-
ром оцей чужий і далекий 
край стане їй рідним. 
 Гостинна Полтавщина 
розкрила свої обійми Зі-
наїді, а фортуна нарешті 
посміхнулася, і дівчина 
змогла розкрити свій та-
лант на землі, де зріс і тво-

рив Котляревський.
 Зінаїда свідомо йшла 
до омріяної мети: у Реше-
тилівському художньому 
ліцеї здобула освіту ху-
дожника-живописця, а в 
Полтавському національ-
ному технічному універси-
теті імені Ю. Кондратюка 
— спеціальність декора-
тивно-прикладне мистец-
тво, при цьому не запла-
тивши жодної копійки за 
навчання. 
 — Коли я вчилася на 
кераміста, я думала, що 

буду живописцем. Про-
те кераміка вибрала мене 
сама. 
 Глина для Зінаїди 
Близнюк — один із спо-
собів мистецького самови-
раження. Своїми творами 
вона щоразу говорить зі 
своїм глядачем про різне 
й водночас розповідає про 
те, що наповнює її внут-
рішню суть. 
 — У мистецтві мене за-
хоплює вираження емо-
цій. Мої перші форми були 
абстрактно-геометричні. 
Проте для того, щоб пра-
цювати з пластами, необ-
хідно багато місця. Тому 
це мене спонукало вико-
ристовувати техніку руч-
ного ліплення. Це не пот-
ребувало так багато про-

стору, як робота з плас-
тами. З часом мій стиль 
змінився, і я стала роби-
ти по-іншому. Нині виго-
товляю доступну сувенір-
ну продукцію для людей, 
не вдаючись до концеп-
цій. Проте як художника 
в мистецтві мене захоплю-
ють творчі експерименти, 
а мій внутрішній світ пот-
ребує заглиблення у філо-
софію. 
 Перша персональ-
на виставка керамістки 
мала назву «Дивні речі». 
Експозиція втілювала 
світ сновидінь мисткині 
— фантастичних і реаль-
них, чудернацьких і зро-
зумілих. Потужна й ви-
разна, концептуальна й 
новаторська, кераміка Зі-
наїди Близнюк — одне з 
«облич» мистецтва сучас-
ності.
 — Я мала цікаві сни, 
бачила дивні речі, яких 
не буває у житті: сниться 
тварина, але я знаю, що це 
— людина. І навіть знаю, 
хто це. Відкриваю очі й ус-
відомлюю, що все невідо-
ме, дивне, не звідане то-
бою — це твоє повсякден-
не життя.

«Навіть двома виробами 
можна все сказати»
 Роздивляюсь усі мисте-
цькі витвори Зінаїди, і мій 
погляд знову зупиняється 
на блискучих шахах...
 — Вважаю, що мені 
дуже пощастило з людь-
ми, які оточують. За їхнь-
ої підтримки мені вдаєть-

ся займатися тією спра-
вою, яку я люблю. Ідея 
створення такого арт-
об’єкта, що не тільки ми-
лував би око відвідувачам, 
а й був би центром інтелек-
туальної гри й насолоди, 
належить директору гон-
чарного музею Олесю По-
шивайлу, — розповідає 
Зінаїда Близнюк. — Моє 
завдання було — розроби-
ти ескіз незвичних, креа-
тивних фігур, що незаба-
ром встановлять на тери-
торії музею. У голові одра-
зу почали з’являтися різні 
зарисовки, я уявляла, як 
вони будуть приблизно 
виглядати. Проте робота з 
керамікою і дивує тим, що 
ти можеш тільки здогаду-
ватися, адже на кінцевий 
результат впливає багато 
факторів. Хотілося, щоб 
шахи були національні 
за духом, в українсько-
му стилі. Щоб було щось 
таке квіткове, доступне й 
привабливе. І, звичайно, 
щоб схоже було на шахи. 
За 9 місяців я виготовила 
32 фігури, що будуть роз-
міщені на шахівниці. Я 
люблю яскраві, соковиті 
кольори, коли експона-
ти виблискують сяйвом. 
Тому обов’язково глазу-
рую їх. 
 Зараз триває робота 
над шахівницею. І щой-

но її виготовлять – можна 
їхати в Опішню на шахові 
турніри. 
 Майстриня Зінаїда 
Близнюк мріє про власну 
студію-майстерню. А ще 
працює над створенням 
персональної ювілейної 
виставки.
 — Мене ще зі студент-
ських років хвилювала 
тема отрути. Але не в тому 
сенсі, що ми їмо-п’ємо, а в 
тому, ким ми є один для 
одного, як ставимося до 
оточуючих. У червні я 
зможу представити робо-
ти глядачам. Це буде жи-
вопис, графіка й керамі-
ка. Раніше хотілося по-
казати багато експонатів, 
проте з часом розумієш, 
що необхідно все менше і 
менше слів... І навіть дво-
ма виробами можна все 
проговорити. 
 На запитання, ким себе 
позиціонує — художни-
ком чи керамістом, мист-
киня відповіла:
 — На роботі — я ке-
раміст, а вдома — живо-
писець. В мені живуть 
дві людини. Одна праг-
матична, яка каже: «На-
віщо тобі сидіти й малю-
вати, адже вільного часу 
і так немає... Навіщо тобі 
оце?». А друга відповідає: 
«Це як наркотик. Без цьо-
го не можу»... ■

УМІЛІ РУКИ 

«Кераміка вибрала мене сама»
В Опішні незабаром можна буде грати глиняними шахами просто неба

■

Зінаїда Близнюк та її глиняні шахи. ❙

«Я мала цікаві сни, бачила дивні речі, яких 
не буває у житті: сниться тварина, але я 
знаю, що це — людина».

Жили у бабусі три веселих гусі...❙

Біля «Хмарного жирафа».❙
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«Стільки принижень, як 
за час хвороби, не мала 
протягом усього життя!»
 ■ Пані Людмило, вам 
поставили страшний 
діагноз. Що було най-
складнішим у прийнятті 
його? Можливо, відчут-
тя жахливої несправед-
ливості, яку десь нагорі 
скоїли щодо вас? Чи щось 
інше?
 — Спершу — страшна 
розгубленість. Вважала в 
глибині душі: провидін-
ня ніколи не допустить, 
щоб це сталося... До того 
ж я іпохондрична нату-
ра, маю багатющу чорну 
уяву — тільки негативні 
сценарії. Ступор. Але не 
плакала. Навіть поїхала у 
Львів на Форум видавців 
презентувати нову книж-
ку. Знала настанову: не 
питай, за що це мені, за-
питуй — навіщо? Такого 
інтенсивного й болісного 
переживання сенсу жит-
тя не мала ніколи, хоча 
постійно рефлексувала.
 ■ З чим стикається 
людина, яка дізнаєть-
ся, що в неї рак? Не в мо-
ральному, а в соціально-
му плані? Із повною бай-
дужістю держави, непро-
фесійною медициною?
 — Держава — це абс-
тракція. А конкретні 
люди... Лікарі — різні, 
їх насправді дуже шко-
да: безконечний конвеєр 
онкохворих. У нас же ба-
гато в чому «спасєніє уто-
пающіх — дєло рук саміх 
утопающіх». Нарахува-
ла, як мінімум, три лі-
карські помилки в моє-
му лікуванні. Не раз до-
водилося самій обирати 
стратегію лікування — 
а я ж не онколог! І стіль-
ки принижень, як за час 
хвороби, не мала протя-

гом усього життя!
 ■ Усі вади амери-
канської медицини, які 
на власній шкiрі запізнав 
відомий історик Тімоті 
Снайдер, він ретельно 
задокументував і вик-
лав у книзі «Наша неду-
га». Ви цього не робили, 
ваша сторінка у фейсбуці 
не містила жодних скарг 
— ані на долю, ані на лю-
дей, ані на Творця. Чому 
ви вирішили мовчати про 
свої випробовування?
 — Розголошувати на 
цілий світ про свої пере-
живання, та ще й безпо-
середньо, а не у художніх 
текстах, аж ніяк не хоті-
ла. Спершу тільки най-
ближчі, друзі й знайомі 
знали про мою хворобу. 
Зрештою, коли дякувала 
всім за розуміння й під-
тримку — душевну й фі-
нансову, — то це було на 
фейсбуці. Оксана Забуж-
ко радила мені написати 
про перейдене й пережи-
те. Але на це не було ні сил 
(саме в час лікування), ні 
відваги. Моя психотера-
пія — щоденник із пла-
чами та «саморобними» 
молитвами. А нині дещо 
проговорюю в новелах.

«Не пройшла 
випробування: боротися 
з хворобою більше 
вимагало тіло, ніж 
душа...»
 ■ Вразив один момент 
у вашому оповіданні 
«Вгорі — на горі — всере-
дині». Там героїня каже, 
що від тварини, призна-
ченої на забій, відверта-
ються її ж сородичі. Так, 
ніби її сумна доля є за-
разною абощо. Ви відчу-
вали таке відсторонення 
з боку людей, які дізнава-
лися про вашу хворобу?

 — Аж ніяк! Навпаки. 
Мала й маю постійну під-
тримку. Знаю, як склад-
но буває в таких випад-
ках знайти потрібні сло-
ва. Дратувало й дратує 
«У тебе все буде добре». 
Пережила справжню де-
пресію — розумію, як 
важко було зі мною спіл-
куватися. 
 ■ Загалом що трима-
ло на плаву? Що давало 
сили писати?
 — Після двох опера-
цій, під час чи після оп-
ромінення й хіміотера-
пії — жодної думки про 
творчість. Навпаки: все 
досягнуте здавалося не-
потрібним і аж дратува-
ло всяке нагадування про 
написане колись. І тільки 
коли трохи попустило (із 
таким діагнозом не гово-
рять про одужання, а — 
про вижИваність) — по-
чали крутитися якісь 
творчі моменти. Я наче 
повернулася до себе та-
кої, як раніше. Не знаю, 
чи позаду те страшне від-
чуження від себе самої. 
Недарма не раз ловила 
себе на тому, що несві-
домо хотілося довбонути 

себе ж ножем у руку... А 
тримали й тримають ро-
зуміння й підтримка щи-
рих душ і молитви.
 ■ У вас вийшли дві 
книжки оповідань. І 
лише в одному оповідан-
ні («Григорій і Неля») 
ваш герой має «ваш» же 
діагноз. Натяк на онко є і 
в «Утаємниченій», але це 
лише натяк, який можна 
по-різному трактувати. 
Ви вирішили не прого-
ворювати цю тему і в ху-
дожній прозі також?
 — Як мовиться, жит-
тя покаже. Не хотілося б 
депресивних текстів: як 
читачка, уникаю таких. 
Тим паче, вважаю, що 
не пройшла гідно випро-

бування: боротися з хво-
робою більше вимагало 
тіло, ніж душа... 

«Ніхто не навчить, як 
правильно вмирати. 
А доведеться — 
кожному...»
 ■ Ваша книжка «Ай-
венко, або Чоловіки — 
це...» присвячена тради-
ційній для вашої твор-
чості темі — стосун-
кам чоловіка та жінки. 
А «Молодіста» — моло-
дості й старості, і не так 
«конфлікту поколінь», 
як осмислюванню самої 
себе у різні періоди часу. 
Для вас це зараз — най-
більш актуальна тема?
 — Так, найбільш ак-
туальна. Й вік, і хворо-
ба змушують озирнути-
ся назад і подивитися на 
себе теперішню з огляду 
пережитого. А ще — ос-
мислити досвід старіння 
і вмирання. Ніхто ж не 
навчить...
 ■ У тому ж оповіданні 
«Вгорі — на горі — всере-
дині» ваша героїня запи-
тує сама себе «Що я ба-
чила в своєму житті?» 
Це ваш власний голос? 

Ви вважаєте, що життя 
багато вам не додало?
 — «Що я бачила в 
своєму житті?» — фраза 
моєї мами. Я від неї «тан-
цювала» все свідоме жит-
тя. Єдиним задоволена в 
собі: що встигла трохи 
поїздити світом, маючи 
мінімальні можливості. 
Тож мамині слова сприй-
няла дослівно... 
 ■ Здається, що в напів-
містичних оповіданнях 
«Танці» та «Ієрогліф», 
якщо я правильно прочи-
тала їхній задум, іде ос-
мислення тіла як тягара. 
У «Танцях» героїня прос-
то виходить з нього, як зі 
зношеного одягу, в «Ієро-
гліфі» вона зникає разом 

із ним — випаровується, 
залишивши лише пару 
взуття. Це ваше прочи-
тання теми смерті чи тут 
ідеться про інше?
 — Тіло — наша смер-
тна оболонка безсмертної 
душі: відомий трюїзм. 
Під час депресії про вся-
ке думалося... Кажу ж: 
ніхто не навчить, як пра-
вильно вмирати. А дове-
деться — кожному...
 ■ І ще одна паралель. 
Тепер між тим-таки 
«Ієрогліфом» та опові-
даннями «Зустріч після 
польоту» і «Дзер-коло». 
Ваша героїня з легкістю 
відпускає матір, але веде 
довгі розмови-спомини з 
померлим батьком. Чому 
така асиметрія? І чи ста-
лося у вас якесь пере-
осмислення ролі ваших 
батьків (зрештою й пред-
ків у цілому, всього роду 
— тут можна згадати ще 
й «Циновий перстень») у 
вашому житті?
 — Коли батьки вже, 
як мовиться, в кращих 
світах, то так чи так пе-
реосмислюєш стосунки 
з ними. Скажімо, тільки 
після смерті мами зро-
зуміла, чому змалку не 
хотіла облаштовувати 
своє житло саме так, як 
це робила вона. Справа 
не в різних смаках, а — в 
ставленні до неї чоловіка, 
мого батька. З батьком у 
мене були складні стосун-
ки: з одного боку — він 
авторитет для мене й чи-
мало зробив для форму-
вання моєї особистості. З 
другого — був дуже авто-
ритарним. Але його від-
хід стер усі гострі кути — 
залишилося в спогадах 
тільки добре...

«Природа з нами 
грається, як їй 
заманеться. Пандемія 
— очевидний приклад»
 ■ Фактично всі ваші 

герої — набожні. Або 
майже. Не акцентуючи 
на цьому, легким штри-
хом ви вводите Бога ще 
одним персонажем, інко-
ли більш активним, інко-
ли затіненим. Один ваш 
герой («Чорнолощений 
горщик») напівзневаж-
ливо кидає, що це, мов-
ляв, ознака старості — 
часті згадки про Бога. 
Хай там як, а ваші сто-
сунки з Ним не зіпсува-
лися?
 — Не маю претензій 
до Бога. Моя хвороба — 
не «кара Господня» (це 
проговорюю в різних тек-
стах). Вважаю: це приро-
да з нами грається, як їй 
заманеться. Ми для неї 
— тільки матеріал. Пан-
демія — очевидний при-
клад.
 ■ Ваше оповідання 
«Закладка» завершуєть-
ся словами про те, що 
Боже провидіння завж-
ди дає нам те, чого ми на-
справді потребуємо, не 
відаючи свого сокровен-
ного. І мені здається, що 
цей акорд — головний у 
цих двох збірках вашої 
прози. Ви приймаєте все, 
що з вами стається, хоча 
й не змиряєтеся із долею. 
Це так і є?
 — Щодо прийняття — 
не так усе просто. Розум 
приймає, а душа — ні. 
Мабуть, я ще не здобула 
мудрості...
 ■ Останнє питання — 
«Які у вас творчі плани?» 
— я ставлю не заради 
традиції і того, аби зро-
бити вам приємне, а щоб 
спитати про інше. Життя 
триває? Нові книги вже 
народжуються у ваших 
задумах?
 — Ви ж знаєте: хочеш 
насмішити Бога — розка-
жи про плани... Але все-
таки снується якийсь но-
вий задум. Уже навіть 
одна новела є... ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Людмила Таран: Не питай, за 
що це мені, запитуй — навіщо
Письменниця, яка подолала рак, ділиться сокровенними моментами, пережитими в боротьбі за здоров’я тіла 
та стійкість душі

■

Три книги, написані та видані Людмилою Таран під час 
її хвороби.

❙
❙

«І тільки коли трохи попустило (із таким 
діагнозом не говорять про одужання, а 
— про вижИваність) — почали крутитися 
якісь творчі моменти. Я наче повернулася 
до себе такої, як раніше».

Людмила Таран.❙

Наталія ЛЕБІДЬ

Як скаже сама Людмила Таран, «із таким діагнозом не 
говорять про одужання, а — про вижИваність». Але вона 
— живе, а не виживає, і це, зрештою, головне. «Такий 
діагноз» у нашій країні може означати багато чого, але 
перший здогад (який виявляється, зрештою, правильним) 
про те, що йдеться про рак. Недарма Україна разом із сер-
цево-судинними захворюваннями утримує пальму пер-
шості з онкології серед інших європейських країн.
Однак мова зараз не про вади вітчизняної медицини. 
Йдеться про конкретну людину, про письменницю, жур-
налістку, літературознавицю. Людину, котра перемогла 
рак у 67 років, без піару на хворобі та значних фінансо-
вих можливостей. Хоча й не без допомоги близького кола, 
бо пенсію має таку, на яку й прожити тяжко, а не те, 
що дозволити собі «розкіш» хворіти. Занедужавши у 
2017 році, чотири роки по тому ввійшла у стан ремісії 
— вживатимемо саме це слово, аби не зурочити.
Проходячи курси опромінення та хіміотерапії, відбувши 
дві складні операції, Людмила Таран у 2021-му видала 
дві книги малої прози. Одну збірку оповідань — «Мо-
лодіста» — надрукувало чернівецьке видавництво 
«Букрек», а іншу — «Айвенко, або Чоловіки — це...» 
— «Видавництво Старого Лева». Також ВСЛ двома ро-
ками раніше видало її «Яблуню» — діалоги про жіноче 
і не тільки відомих українських письменниць та їхніх 
мам. Про творчість на тлі «онко» Людмила Таран роз-
повідає «Україні молодій».
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 Наталія Сумська, Остап 
Ступка, Іван Уривський, Пет-
ро Богомазов — прем’єра у На-
ціональному театрі імені Іва-
на Франка з таким мистецьким 
сузір’ям не могла не виклика-
ти глядацького ажіотажу. І на-
віть найвищий рівень очікувань 
перевершив київський «Пер 
Гюнт» за п’єсою майстра міс-
тично-реалістичної драматур-
гії Генріка Ібсена у виконанні 
обох акторських складів. Нова 
постановка «франківців» зно-
ву підтвердила високопрофесій-
ність українського драматично-
го театру, в якому багатосенсо-
ва філософська світова класика 
набуває сучасного оригінально-
го представлення. 
 Ібсенівський Пер Гюнт на-
родився в обрамленні націо-
нальних норвезьких казок і ле-
генд з тролями й іншими чудер-
нацьким істотами країни, наз-
ва якої в перекладі «Північний 
шлях», у 1867 році у Римі, куди 
письменник відправився завдя-
ки отриманій стипендії. На від-
стані від скандинавської Норве-
гії, яка й понині є королівством, 
автору вдалося створити твір, 
який уже понад півтора століт-
тя допомагає людям розміркову-
вати, як жити правильніше: чи 
зважаючи лише на свої бажан-
ня, чи лише заради свого задо-
волення? 
 «Пер Гюнт» Ібсена дещо пере-
кликається з «Лісовою піснею» 
(1911 р.) Лесі Українки. Нор-
вежський світ заселяють тролі, а 
волинські ліси — потерчата, ру-
салки, Куць, Той, що в скалі си-
дить, і Той, що греблі рве. Утім 
норвезький автор показує не ко-
роткий фрагмент життя свого 
головного героя, а фактично — 
від народження (про дитин ство 
дізнаємося з розповіді матері 
Озе) і до того, як він на порозі 
визначення місця для його душі 
після смерті. А штормить Пера 
Гюнта постійно — і через влас-
ну нерозважливість та навіть 
безвідповідальність, і через від 
нього не залежні обставини. 
 Це Мавка — яка має у серці 
те, що не вмирає, приречена на 
швидку загибель у жорстокому 
світі людей. Пер Гюнт — із роду 
Лукашів, який тимчасово захоп-
люється чистотою і відданістю 
Сольвейг, але має безліч амур-
них пригод, одна з яких змушує 
його тікати, щоб уникнути від-
повідальності. Приб’ється до 
свого юнацького кохання він 
уже через три десятки років, 
упродовж яких зміг стати бага-
тим, не гребуючи навіть торгів-
лею людьми та зброєю, та знову 
перетворитися на бідняка.
 Режисер-постановник Іван 
Уривський основним майдан-
чиком дій вистави «Пер Гюнт» 
обрав рибопереробний завод. І 
так позначає не лише Норвегію 
з береговою лінією з Баренцовим 
морем та Атлантичним океаном. 
Це ще можливість виходу голо-
вного героя із сільського посе-
лення у ширший світ через вод-
ні простори. 
 Врешті-решт, ICHTHYS — з 
грецької «риба» — один із сим-
волів у ранньохристиянському 
мистецтві, давній акронім (мо-
нограма) імені Ісуса Христа, яка 
складається з початкових букв 
фрази «Ісус Христос Божий Син 
Спаситель». Й обізнані гляда-
чі свій асоціативний ряд вибу-
довують аж до цього зашифро-
ваного символу віри у перемогу 
добра над злом, коли зрікають-
ся всього заради інших або хоча 
б доходять тієї думки, що бути 
егоїстом — то не найважливі-
ше. Коли найголовніше — задо-
волення, то не лише кавалки ік-

ринок риб наповнюють контей-
нери для переробки, у них опи-
няються й ненароджені людські 
життя.
 Пуповинний зв’язок з 
матір’ю і батьківщиною Пера 
візуалізується реальною міц-
ною стрічкою. Вона обплутує 
люблячу сина Озе (народні ар-
тистки Наталія Сумська та Оле-
на Хохлаткіна), перетворюючи 
її на заручницю своєї великої 
материнської любові. Чи над-
мір захоплюється її Пер спирт-
ним (алегорично воно ллється зі 
шланга з великої цистерни), чи 
переслідують його за викраден-
ня з весілля і легковажність ін-
тиму з Інгрид — неня безмежно 
любить свого сина, бавлячись з 
ним спогадами про віру в казко-
вих героїв з дитинства.
 Ледь не кожна деталь на 
сцені є символом у постановці 
Івана Уривського, який створив 
виставу з художником–сценог-
рафом, художником по костю-
мах Петром Богомазовим (в од-
ному з інтерв’ю останній свою 
театральну іпостась означив 
так: «Це найкращий товариш 
режисера, його найближчий 
творчий соратник»). Ось пливе 
чи то морем, чи сушею човен: він 
і колиска, в якій дитина вперше 
знайомилася з розповідями про 
королів і тролів; й останнє при-
станище, як домовина, в земно-
му житті для Озе. Як помешкан-
ня — сіті над Сольвейг (Світла-
на Косолапова, народна артист-
ка Анжеліка Савченко). Вони на 
вірній коханій жінці Пера зали-
шаться до їхньої зустрічі через 
роки, коли Сольвейг з’явиться 
в образі багаторукої богині 
Лакшмі (Шрі), котра оберігає 
свого обранця й одночасно все 
життя є невільницею свого по-
чуття. 
 Зоровий ряд символів ціліс-
но доповнює і звуковий. Від пус-
тотливого нявчання Пера до три-
вожно-гнітючих криків жінок-
касаток. У них глядач вловлює 
й відому «Пісню Солвейг» ком-
позитора Едварда Гріга. (Звуко-
режисери вистави —  Олександр 
Кришталь та Олександр Пліса). 
 Переплетіння реального і 
вигаданого світів Ібсена поси-
люється у постановці «фран-
ківців» тим, що глядач бачить 
лише двох представників так 
званої сильної статі, чиї ролі 
грають чоловіки: власне Пер 
Гюнт та Виродок, якого донь-
ка короля тролів називає їхнім 

спільним сином (Олександр Ру-
динський, Павло Шпегун). На-
томість Капітан Аслак — Хрис-
тина Федорак і заслужена ар-
тистка Світлана Прус; Майстер 
— народні артистки Ірина До-
рошенко та Людмила Смороді-
на; Король тролів — заслужені 
артистки Наталія Корпан та На-
талія Ярошенко; усі мешканці 
норвезького поселення на теат-
ральній сцені — жінки. 
 Чому Пер Гюнт (народний 
артист Остап Ступка, заслуже-
ний — Олександр Форманчук) 
і в двадцять часом — як мала 
дитина? Чи лише казки закла-
ли його прагнення жити «коро-

лем», мало зважаючи на інших? 
Кожен глядач вистави побачить 
близьку своїм переконанням 
відповідь.
 Ще ватро додати, що по-
становку «Пер Гюнта» у Націо-
нальному драматичному теат-
рі імені Івана Франка присвя-
чено метрам Сергію Данченку 
(1937—2001) і Богдану Ступці 
(1941—2012). Обидва виношу-
вали ідею мати у репертуарі цю 
п’єсу Ібсена. 
 Сергій Данченко, який був 
художнім керівником та голо-
вним режисером театру імені 
Івана Франка з 1979-го до 2001-
го, мав переклад твору, але з ре-
алізацією не складалося. Бог-
дан Ступка на цій же посаді у 
театрі  запрошував здійснити 
постановку московського ре-

жисера Петра Фоменка, на що 
той у поважному досвідом віці 
відповідав, що «не доріс до цієї 
п’єси». 
 Твір Генріка Ібсена на п’ять 
дій опрацював з командою 31-
річний Іван Уривський, на чиє-
му рахунку загалом це уже 15-та 
(!) постановка на сценічних май-
данчиках трьох міст за останні 
шість років. «Пер Гюнт» — його 
перша вистава у двох діях на ве-
ликій сцені столичного Театру 
імені Івана Франка, де з осені 
минулого року обіймає поса-
ду режисера-постановника. На 
першій драматичній сцені у ка-
мерному форматі також поста-
вив «Лимерівну» за п’єсою Па-
наса Мирного та за твором Те-
нессі Вільямса «Трамвай «Ба-
жання». ■

ЧАС «Т»

У сітях надмірної любові
Жіночий світ тролів та інший символізм 
у п’ятнадцятій постановці 
режисера Івана Уривського 

■

Іван Уривський на репетиції.❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Національному музеї літератури України 
відбулися заходи, присвячені 150-річчю від дня 
народження всесвітньо відомого новеліста, од-
ного з перших українських письменників-ек-
спресіоністів, класика української літератури 
Василя Стефаника.
 Відкрили літературно-мистецьку вистав-
ку «Слова, що гримлять, як грім, і світять, як 
зорі...». Урочистості додала актриса театру і 
кіно Галина Стефанова, яка прочитала твори 
письменника.
 Відразу з Києва після огляду ювілейної 
виставки перенеслися онлайн у село Русів, де 
народився, певні періоди жив і створив чимало 
своїх новел Василь Стефаник; у місто Снятин, де 
проходили шкільні роки письменника; у Коло-
мию, місце народження «Покутської трійці». У 
рамках проєкту «Міжмузейні партнерства» від-
булися прямі включення з покутських літера-

турно-меморіальних музеїв Василя Стефаника, 
Леся Мартовича, Марка Черемшини. 
 Партнером є Центр досліджень «Покутсь-
кої трійці» Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника. До роз-
мови запросили його директорку, докторку фі-
лологічних наук, старшу наукову співробіт-
ницю української літератури Інституту украї-
нознавства імені І. Крип’якевича НАН України 
Наталію Мочернюк, а також директорок літера-
турно-меморіальних музеїв Василя Стефаника 
та Леся Мартовича — відповідно, Ольгу Ленько 
й Уляну Данильчик. Ділилася знаннями й кан-
дидатка філологічних наук, докторка філософії 
у галузі філології, старша наукова співробітни-
ця музею Марка Черемшини письменниця Іван-
на Стеф’юк. Твори ювіляра читали студенти ка-
федри сценічного мистецтва Прикарпатського 
національного університету імені Василя Сте-
фаника. ■

ДО ДАТИ

Слова гримлять і світять, як зорі
Василь Стефаник офлайн і онлайн

■

Озе — Наталія Сумська, Пер Гюнт — Остап Ступка.❙

Пер Гюнт (Олександр Форманчук) заможний.❙

Сольвейг (Анжеліка Савченко).
Фото Валерії ЛАНДАР, надані театром.

❙
❙
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Англія
 В останньому турі АПЛ інтрига стосувалась бороть-
би за два місці у Лізі чемпіонів та путівки у Лігу Євро-
пи. У підсумку в протистоянні за «топ-4» третім зайвим 
став «Лестер», пропустивши вперед «Челсі». 
 Таким чином, «лиси» як володарі Кубка зіграють у 
ЛЄ, також у другому за престижністю євротурнірі гра-
тиме й «Вест Хем», а «Тоттенхем» — лише у Лізі кон-
ференцій.
 По-різному склався сезон у наших легіонерів на 
Туманному Альбіоні: захисник «Ман. Сіті» Олександр 
Зінченко провів в АПЛ 20 поєдинків та втретє став чем-
піоном. Натомість форвард «Вест Хема» Андрій Ярмо-
ленко зіграв 15 матчів у Прем’єр-лізі (лише один вихід 
у старті та один «асист»), пропустивши не один місяць 
через травми.
 Прем’єр-ліга. 37-й тур. «Манчестер Юнай-
тед» — «Фулхем» — 1:1 (Кавані, 15 — Брайан, 76), 
«Саутгемптон» — «Лідс» — 0:2, «Брайтон» — «Ман-
честер Сіті» — 3:2 (Троссар, 50; Уебстер, 72; Берн, 77 
— Гюндоган, 3; Фоден, 48; Зінченко («МС») — 90 хв.), 
«Челсі» — «Лестер» — 2:1 (Рюдігер, 48; Жоржиньйо, 
66 (пен.) — Іхеаначо, 77), «Ньюкасл» — «Шеффілд 
Юнайтед» — 1:0, «Тоттенхем» — «Астон Вілла» — 
1:2, «Евертон» — «Вулверхемптон» — 1:0, «Кріс-
тал Пелас» — «Арсенал» — 1:3, «Бернлі» — «Лівер-
пуль» — 0:3 (Фірміно, 44; Н. Філіпс, 52; Окслейд-Чем-
берлен, 89), «Вест Бромвіч» — «Вест Хем» — 1:3.
 38-й тур. «Арсенал» — «Брайтон» — 2:0, «Ас-
тон Вілла» — «Челсі» — 2:1 (Б. Траоре, 44; Ель-Газі, 
53 — Чілуелл, 70), «Вест Хем» — «Саутгемптон» — 
3:0, «Вулверхемптон» — «Манчестер Юнайтед» 
— 1:2 (Н. Семеду, 40 — Еланга, 13; Мата, 45 (пен.)), 
«Лестер» — «Тоттенхем» — 2:4 (Варді, 17 (пен.), 51 
(пен.) — Г. Кейн, 41; Шмайхель, 77 (у свої ворота); 
Бейл, 87, 90+6), «Ліверпуль» — «Крістал Пелас» — 
2:0 (Мане, 36, 74), «Лідс» — «Вест Бромвіч» — 3:1, 
«Манчестер Сіті» — «Евертон» — 5:0 (Де Брюйне, 
12; Габріел Жезус, 14; Фоден, 54; Агуеро, 71, 77; Зін-
ченко («МС») — 90 хв.), «Фулхем» — «Ньюкасл» — 
0:2, «Шеффілд Юнайтед» — «Бернлі» — 1:0.
 Підсумкове турнірне становище: «Манчестер 

Сіті» — 86, «Манчестер Юнайтед» — 74, «Ліверпуль» 
— 69, «Челсі» — 67, «Лестер» — 66, «Вест Хем» — 
65, «Тоттенхем» — 62.
 Бомбардири: Г. Кейн («Тоттенхем») — 23, Са-
лах («Ліверпуль») — 22, Б. Фернандеш («Манчестер 
Юнайтед») — 18. 

Іспанія
 Як і очікувалось, мадридський «Атлетико» здобув 
таку необхідну для чемпіонства перемогу в останньо-
му турі: «матрацники» не без проблем здолали «Ва-
льядолід». Мадридський «Реал» у підсумку став дру-
гим, уперше за багато років завершивши сезон без тро-
феїв.
 Як і загалом у команди, не надто вдалим вийшов 
сезон у резервного голкіпера «галактікос» Андрія Луні-
на: він зіграв лише одного разу в Кубку, в чемпіонаті ж 
усі 38 матчів відіграв зірковий Тібо Куртуа.
 Прімера. 38-й тур. «Леванте» — «Кадіс» — 2:2, 
«Вальядолід» — «Атлетико» — 1:2 (Плано, 18 — А. 
Корреа, 57; Л. Суарес, 67), «Осасуна» — «Реал Со-
сьєдад» — 0:1, «Реал Мадрид» — «Вільярреал» — 
2:1 (Бензема, 87; Модріч, 90+2 — Піно, 20), «Сельта» 
— «Бетіс» — 2:3, «Уеска» — «Валенсія» — 0:0, «Ей-
бар» — «Барселона» — 0:1 (Грізманн, 81), «Ельче» 
— «Атлетік» — 2:0, «Гранада» — «Хетафе» — 0:0, 
«Севілья» — «Алавес» — 1:0.
 Підсумкове турнірне становище: «Атлетико» 
— 86, «Реал Мадрид» — 84, «Барселона» — 79, 
«Севілья» — 77, «Реал Сосьєдад» — 62, «Бетіс» — 
61, «Вільярреал» — 58.
 Бомбардири: Мессі («Барселона») — 30, Бензе-
ма («Реал Мадрид») — 23, Л. Суарес («Атлетико») — 
21.

Італія 
 «Аталанта» з Русланом Маліновським у старті так 
і не змогла завершити успішний сезон завоюванням 
трофею, програвши у фіналі Кубка «Ювентусу». Украї-
нець укотре забив «Юве», продовживши свою резуль-
тативну серію до 11 матчів поспіль, але зрівняти раху-
нок бергамаски не змогли.
 Історичного максимуму Маліновський і Ко не зумі-
ли досягнути і в Серії А, втративши шанс завоювати 

«срібло» після програшу «Мілану». Натомість «Ата-
ланта» вже третій рік завершує сезон із «бронзою».
 Загалом рік став надуспішним для Маліновсько-
го, котрий із 12 передачами очолив гонку кращих асис-
тентів ліги, а також записав до свого активу 10 голів у 
всіх турнірах. А от його одноклубник Віктор Коваленко 
за пів року зіграв лише чотири хвилини за бергамасок, 
а наприкінці сезону отримав травму.
 Кубок. Фінал. «Аталанта» — «Ювентус» — 1:2 
(Маліновський, 41 — Кулусевскі, 31; К’єза, 73; Малі-
новський («А») — до 68 хв., гол).
 Серія А. 38-й тур. «Кальярі» — «Дженоа» — 
0:1, «Кротоне» — «Фіорентина» — 0:0, «Самп-
дорія» — «Парма» — 2:0, «Інтер» — «Удінезе» — 
5:1 (Янг, 8; Еріксен, 44; Л. Мартінес, 55 (пен.); І. Пері-
шич, 64; Р. Лукаку, 72 — Р. Перрейра, 78), «Аталанта» 
— «Мілан» — 0:2 (Кессі, 40 (пен.), 90+3 (пен.); Малі-
новський («А») — 90 хв.), «Болонья» — «Ювентус» 
— 1:4 (Орсоліні, 86 — К’єза, 6; Мората, 30, 48; Рабйо, 
45), «Наполі» — «Верона» — 1:1, «Сассуоло» — «Ла-
ціо» — 2:0, «Спеція» — «Рома» — 2:2, «Торіно» — 
«Беневенто» — 1:1.
 Підсумкове турнірне становище: «Інтер» — 
91, «Мілан» — 79, «Аталанта», «Ювентус» — 78, «На-
полі» — 77, «Лаціо» — 68, «Рома» — 62.
 Бомбардири: Роналду («Ювентус») — 29, Р. Лу-
каку («Інтер») — 24, Муріель («Аталанта») — 22.

Німеччина
 Як і весь сезон, останній тур Бундесліги пройшов 
під знаком вражаючої результативності форварда «Ба-
варії» Роберта Левандовського: поляк не тільки став 
найкращим бомбардиром ліги, а й побив рекорд ре-
зультативності легендарного Герда Мюллера (у німця 
— 40 голів за сезон у чемпіонаті, у Роберта — 41). 
Крім того, він уперше в кар’єрі виграв «Золоту бутсу» 
кращого снайпера Європи.
 А компанію «Баварії» у Лізі чемпіонів наступно-
го сезону складуть «РБ Лейпциг», дортмундська «Бо-
руссія» та «Вольфсбург». «Айнтрахт» із Франкфурта 
та «Байєр» пробились до ЛЄ, а «Уніон» в останній мо-
мент вирвав путівку до Ліги конференцій. 
 Перша Бундесліга. 34-й тур. «Айнтрахт Фран-
кфурт» — «Фрайбург» — 3:1, «Баварія» — «Аугс-

бург» — 5:2 (Гауелеу, 9 (у свої ворота); Гнабрі, 23; Кім-
міх, 33; Коман, 43; Р. Левандовський, 90 — Хан, 67; Ні-
дерлехнер, 72), «Боруссія» (Д) — «Байєр» — 3:1 (Хо-
ланд, 5, 84; Ройс, 51 — Л. Бендер, 90 (пен.)), «Вердер» 
— «Боруссія» (М) — 2:4, «Вольфсбург» — «Майнц» 
— 2:3, «Кельн» — «Шальке» — 1:0, «Уніон» — «РБ 
Лейпциг» — 2:1 (Фрідріх, 68; Крузе, 90+2 — Клюй-
верт, 55), «Хоффенхайм» — «Герта» — 2:1, «Штут-
гарт» — «Армінія» — 0:2.
 Підсумкове турнірне становище: «Баварія» 
— 78, «РБ Лейпциг» — 65, «Боруссія» (Д) — 64, 
«Вольфсбург» — 61, «Айнтрахт Франкфурт» — 60, 
«Байєр» — 52, «Уніон» — 50.
 Бомбардири: Р. Левандовський («Баварія») — 
41, А. Сілва («Айнтрахт Франкфурт») — 28, Холанд 
(«Боруссія» (Д)) — 27.

Франція
 «ПСЖ» минулого тижня виграв національний Ку-
бок, дотиснувши «Монако», проте головний трофей — 
золото чемпіонату — парижанам так і не підкорився: 
«Лілль», котрий лідирував майже все друге коло пер-
шості, таки втримав перевагу та став чемпіоном упер-
ше з 2011 року і втретє у своїй історії.
 Окрім «догів» і підопічних Почеттіно, до ЛЧ вийш-
ло «Монако», «Ліон» і «Марсель» представлятимуть 
Францію у Лізі Європи, а «Ренн» — у Лізі конферен-
цій.
 Кубок. Фінал. «Монако» — «ПСЖ» — 0:2 (Ікар-
ді, 19; Мбаппе, 81).
 Ліга 1. 38-й тур. «Анже» — «Лілль» — 1:2 
(Фулджіні, 90+2 — Дж. Давід, 10; Б. Їлмаз, 45 (пен.)), 
«Брест» — «ПСЖ» — 0:2 (Февр, 37 (у свої ворота); 
Мбаппе, 71), «Ланс» — «Монако» — 0:0, «Ліон» — 
«Ніцца» — 2:3 (Токо-Екамбі, 14, 40 — Дольберг, 30; 
Камара, 50; Саліба, 57), «Мец» — «Марсель» — 1:1, 
«Нант» — «Монпельє» — 1:2, «Реймс» — «Бордо» 
— 1:2, «Ренн» — «Нім» — 2:0, «Сент-Етьєн» — «Ді-
жон» — 0:1, «Страсбур» — «Лор’ян» — 1:1.
 Підсумкове турнірне становище: «Лілль» — 
83, «ПСЖ» — 82, «Монако» — 78, «Ліон» — 76, 
«Марсель» — 59, «Ренн» — 58.
 Бомбардири: Мбаппе («ПСЖ») — 27, Депай 
(«Ліон»), Бен-Єддер («Монако») — 20. ■

Григорій ХАТА

 Результати контрольних 
матчів для тренерського шта-
бу ніколи не стоять на першо-
му місці. Готуючись до важ-
ливих стартів, насамперед ко-
манди працюють над тактич-
ними схемами, комбінаціями, 
ігровими моделями. А коли 
«товарняки» доводиться грати 
ще й під навантаженням, під-
сумкові рахунки таких матчів 
узагалі відступають на другий 
план.
 У цьому контексті нічию 
збірної України, котра актив-
но готується до фінальної час-
тини Євро-2020, зі скромним 
Бахрейном не варто сприй-
мати як надзвичайну подію, 
особливо зважаючи на те, що 
в грі не були задіяні провідні 
«легіонери» синьо-жовтої ко-
манди.
 Однак, враховуючи, що це 
була вже четверта поспіль ми-
рова команди Андрія Шевчен-
ка, стає тривожно щодо ігрово-
го тонусу «синьо-жовтих» на-
передодні важливого міжна-
родного турніру.
 Попередній чемпіонат Євро-
пи українська збірна заверши-
ла без здобутих очок та заби-
тих голів. Без сумніву, ниніш-
ній очільник «синьо-жовтих» 
добре пам’ятає «сухі» поразки 
командам Німеччини, Північ-
ної Ірландії та Польщі на ЧЄ-
2016, адже їздив на французь-
ке Євро в статусі помічника го-

ловного тренера (Михайла Фо-
менка).
 Нині Андрій Миколайович 
уже персонально відповідає за 
результат національної збір-
ної. І гра з Бахрейном покли-
кана допомогти тренерському 

штабу Шевченка якомога кра-
ще підготуватися до відпові-
дальних стартів.
 До початку офіційних зма-
гань «синьо-жовті» зіграють 
іще два товариські матчі — з 
Північною Ірландією (3 чер-

вня) та Кіпром (7 червня) — 
і там Шевченко, думається, 
буде більш наполегливо вима-
гати від підопічних перемож-
ного результату. Відчути напе-
редодні Євро-2020 смак пере-
моги — важливе й принципове 

для підопічних Шевченка пи-
тання.
 Поки ж наставник «синьо-
жовтих» констатує, що після 
поєдинку з Бахрейном він от-
римав чималу порцію даних 
для аналізу. «Перед початком 
збору ми провели тестування, 
й дехто з хлопців дуже сильно 
відставав від своїх кращих по-
казників. Сьогодні всі грали з 
датчиками, тож ми отримали 
можливість для об’єктивного 
аналізу», — зазначив Шевчен-
ко.
 За словами очільника ук-
раїнської збірної, у грі проти 
Бахрейну багато футболістів 
виглядали втомленими. Од-
нак, як наголосив Шевченко, 
це те, через що мають пройти 
футболісти. У першому конт-
рольному тесті наставник за-
діяв велику кількість гравців 
київського «Динамо», й завдя-
ки голу кращого бомбардира 
«біло-синіх» Віктора Циган-
кова збірній України вдалося 
врятуватися від поразки.
 У найближчі дні у вітчиз-
няних збірників буде невели-
кий перепочинок. Коли ж у 
команду ввіллються легіоне-
ри, тренувальний процес за-
кипить iз новою силою.
 При цьому Шевченко наго-
лошує, що з заявкою на Євро-
2020 він визначився на 95%. 
Тепер тренерському штабу за-
лишилося небагато — прище-
пити команді переможну гру. 
■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

Збірній України в Харкові не вдалося здолати посередню команду Бахрейну.
Фото пресслужби УАФ.

❙
❙

ТАБЛО

 Товариський матч
 Україна — Бахрейн — 1:1 (Ци-
ганков, 90+1 — Дхія, 75 (пен.); У: 
Трубін, Миколенко, Матвієнко, Крив-
цов (Попов, 64), Тимчик (Караваєв, 
78), Макаренко (Сидорчук, 64), Степа-
ненко (Судаков, 46), Шапаренко, Мар-
лос, Бесєдін (Довбик, 46), Зубков (Ци-
ганков, 46)).

■ЗБІРНА

Аналітичний матеріал
У першому контрольному поєдинку перед Євро-2020 збірна України зіграла внічию 
з Бахрейном

■
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«Золоті медалі на чемпіонаті Європи. А зараз час повертатися до роботи».Михайло Романчук
український плавець

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Три останні літні Олімпіа-
ди представники українського 
плавання завершили без наго-
род. Вийшло так, що нікому з 
вітчизняних плавців не вдало-
ся одразу підхопити медальну 
естафету від Яни Клочкової. 
На початку минулої декади в 
Україні активно обговорювали 
народження «золотої» плеяди 
перспективної молоді.
 Тріумфатори Юнацької літ-
ньої Олімпіади-2010 — Дари-
на Зевіна та Андрій Говоров — 
доволі успішно розпочали свої 
виступи й на дорослому рівні. 
Здавалося, що їхні регулярні 
успіхи на «короткій воді» ось-
ось переростуть у щось більше.
 Утім час плине, а Андрій 
та Дарина й досі залишаються 
королем та королевою неолім-
пійських стандартів.
 На цьогорічному чемпіо-
наті Європи з водних видів 
спорту, котрий завершився в 
Будапешті, Говоров виборов 
«срібло» на 50-метрівці батер-
фляєм. Здавалося б, непере-
січне досягнення. Хоча й воно 
принесло спортсмену порцію 
неприємних емоцій. До фіна-
лу Андрій пробився з першим 
часом, однак у боротьбі за «зо-
лото» він програв торкання — 
тобто 0,01 с — знаному госпо-
дарю басейну, угорцю Себас-
тьяну Сабо.
 Утім, 50 м батерфляєм до 
числа олімпійських дистан-
цій не входять. Мріючи ж про 
олімпійські нагороди, Андрій 
паралельно змагався й на 50 м 
вільним стилем. Однак на ЧЄ-
2021 йому навіть не вдалося 
пробитися до фіналу.

 

Примітно, що в півфінально-
му запливі 29-річний Говоров 
за часом поступився значно 
молодшому за віком співвіт-
чизникові Владиславу Бухо-
ву, хоча й той до першої вісім-
ки фіналістів також не потра-
пив.
 Дещо продуктивніше свій 
олімпійський виклик у Буда-
пешті пройшла Дарина Зевіна, 
з восьмим результатом завер-
шивши фінал 200 м на спині.
 Так само участю у фіналі 
запам’ятався й третій пред-
ставник «старої» гвардії — 
Сергій Фролов. Майстер зап-
ливів на стаєрські дистанції, 
Сергій з восьмим часом завер-
шив вирішальний заплив на 
800 м вільним стилем. Ну а 
його переможцем став інший 
українець — Михайло Роман-
чук. Після тріумфу на 1,5 км 
він вдруге на турнірі переміг 
титулованого італійця, котрий 
має титул олімпійського чем-
піона, Грегоріо Палтріньєрі. 
«Золоті медалі на чемпіонаті 

Європи. А зараз час поверта-
тися до роботи», — зазначив 
Романчук в інстаграмі, натя-
каючи, що головний старт се-
зону — попереду.
 При цьому другий пос-
піль чемпіонат Європи з вод-

них видів спорту Михайло за-
вершив «золотим дублем». І 
якщо три роки тому, в Глаз-
го, він тріумфував на 400 та 
800 м вільним стилем, то в Бу-
дапешті йому підкорилися дві 
найдовші дистанції в змагаль-

ній програмі «вільників». На 
Олімпіаді в Токіо вони змага-
тимуться на 1,5 км, і тут пред-
ставники українського пла-
вання матимуть хорошу наго-
ду перервати багаторічне ме-
дальне мовчання. ■

ПЛАВАННЯ

Із прицілом на Токіо
Чемпіонат Європи з 
водних видів спорту 
вітчизняні плавці 
завершили з трьома 
нагородами

■

Михайло Романчук став дворазовим чемпіоном Європи 2021 року.
Фото з сайту xsport.ua.

❙
❙

Валерія ЗАПОЛЬСЬКА

 Зазвичай спокійні вулиці в 
Монако минулого «уїк-енду» 
сколихнуло ревіння моторів. 
Після річної паузи до князівс-
тва повернувся етап «ко-
ролівських» перегонів. Через 
пандемію коронавірусу мину-
лого року в Монте-Карло «Фор-
мули-1» не було. Відтак цьо-
горічний Гран прі Монако від-
значався особливими барвами 
та блиском. 
 У п’ятницю гонщики «Фор-
мули 1», Шарль Леклер, 
Джордж Рассел, Антоніо Джові-
нацці та Наколас Латіфі, у ролі 
моделей відвідали «фешн-шоу». 
Показ мод збирав кошти для 
британського благодійного фон-
ду. Завітала до Монако й Люди-
на-Павук. Над молодим британ-
цем Томом Холландом, відомим 
своєю роллю в серії фільмів ге-
роїв Марвелл, дотепно пожар-
тувала команда його співвітчиз-
ників із «Макларен».
 Для команди «Уїльямс» 
це був ювілейний 750-й заїзд, 
що значилося на шоломах пі-
лотів. А «Макларен» зміни-
ли зовнішній вигляд боліда 
на кольори компанії Gulf Oil 
International, щоб нагадати 
про співробітництво з цією фір-
мою ще з 60-х років, коли ко-
манда була під керівництвом її 
легендарного засновника Брю-
са МакЛарена. Доповнили гон-
щики свої образи ретро-дизай-
ном шоломів і комбінезонами в 
одній кольоровій гамі з розма-
льовкою машин.
 Проте не для того все Мон-
те-Карло повиходило на балко-
ни, щоб витріщатися на зірок. 
Звісно, головною подією «уїк-

енду» були «формулічні» пере-
гони.
 Результати кваліфікації 
виявилися абсолютно непе-
редбачуваними. Пілот «Фер-
рарі» Шарль Леклер став пер-

шим монегаском, якому вдало-
ся зайняти поул на домашній 
трасі. Проте доля склалася так, 
що гонщик «Скудерії» вийти на 
старт недільної гонки не зміг. У 
кваліфікації він серйозно роз-

бив свій болід. І хоча інженери 
намагалися ліквідувати пробле-
му, після формувального кола 
стало зрозуміло, що через непо-
ладки з приводом взяти участь 
у гонці можливості не буде.

 Іншою несподіванкою ква-
ліфікаційної сесії стала неви-
сока позиція головного фаво-
рита сезону. Після сотого «по-
улу» в кар’єрі, здобутого на по-
передньому Гран-прі в Іспанії, 
перегони в Монте-Карло йому 
довелося починати з шостого 
місця.
 Зрештою, результат «Мер-
седеса» в Монако неабияк роз-
чарував, адже жодному з гон-
щиків «срібних зірок» не вда-
лося фінішувати в призовій 
трійці. «Упродовж усього уїк-
енду команда не допрацюва-
ла», — зауважив Хемілтон.
 А от його ключовий конку-
рент — Макс Ферстаппен на 
«Ред буллі» — знову вразив. 
Завдяки своїй другій перемозі 
в чемпіонаті та низькому ре-
зультату Хемілтона, він вий-
шов у лідери загального за-
ліку пілотів (після п’яти ета-
пів). «Завжди хочеться вигра-
ти саме це Гран-прі. Коли я був 
маленьким, дивився його, тож, 
стоячи тут, відчуваю гордість. 
Однак ще довгий сезон попере-
ду», — заявив Ферстаппен.
 Компанію ж Максу на 
п’єдесталі в Монте-Карло скла-
ли такі ж молоді, як він, Кар-
лос Сайнс з «Феррарі» та Лан-
до Норрис з «Макларена». ■

Організатори Гран-прі Монако довірили легендарній тенісистці Серені Уїльямс подати знак про завершення 
«формулічного» етапу.
Фото з сайту eurosport.ru.

❙
❙
❙

«ФОРМУЛА-1»

Князівство, розкіш та боліди
Після осічки в Монте-Карло шестиразовий чемпіон світу втратив лідерство в загальному 
заліку пілотів «королівських» перегонів

■
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 Увага: новий препарат для схуд-
нення на основі гороху, оселедця та 
молока. Ви рiзко схуднете.

* * *
 — Симочко, що ви робите сьо-
годні ввечері?
 — Погоджуюся на все.

* * *
 Дієтолог — пацієнтові:
 — Ваша дієта: 300 грамiв тушко-
ваних кабачків, 400 грамiв зелені ци-
корію і скільки хочете листя салату.
 — Лiкарю, а дзвіночок треба ві-
шати на шию чи так можна пастися?

* * *
 — Дорого тобі обходиться від-
пустка на море?
 — Як коли. Якщо їду з дружи-

ною, то доларів вісімсот. А якщо 
один, то вдвічі дорожче.

* * *
 У барі сумний мужик замовляє 
чарку за чаркою. Бармен не витри-
мує і питає:
 — Що сталося?
 — Із дружиною посварився. 
Вона обіцяла місяць зі мною не роз-
мовляти.
 — Уявляю, як тобі погано.
 — І не кажи — сьогодні остан-
ній день.

* * *
 Вийшла на вулицю — тобі ба-
бульки й оцінку поставили, i комен-
тарі залишили, і не треба ніяких со-
ціальних мереж.

Зеленський VS Кличко:
на столичному рингу бій не з тінню-2

По горизонталі:
 1. Третє за величиною місто 
Кіпру, популярний курорт. 5. Знак 
для записування музики. 7. На-
родні зібрання в часи Майдану. 8. 
З’ясування стосунків за допомогою 
кулаків. 9. Старовинне британське 
місто, столиця Північної Англії. 10. 
Період історії людства, який тривав 
від 10-го до початку 3-го тисячоліт-
тя до н. е. 11. Північноамериканська 
тварина, що відганяє ворогів смер-
дючим запахом. 12. Співзвучне за-
кінчення рядків у вірші. 14. Широ-
ке жіноче пальто-накидка. 16. Назва 
темношкірого в Росії XVIII століття. 
19. Жіноче ім’я. 22. Стартова опла-
та праці фахівця, без доплат та пре-
мій. 24. Порода собаки. 25. Петрів 
... — народна назва цикорію. 26. 
«Ліс рубають — ... летять» (народна 
приказка). 27. Місто й порт у Вели-
кій Британії на березі протоки Па-де-
Кале. 28. Верхня частина воза, са-
ней з боковими стінками й сидінням. 
29. Київський князь, якого древля-
ни покарали за зажерливість. 30. Пі-
вострів на півночі Західного Сибіру. 
31. Одна з географічних координат 
для визначення будь-якої точки на 
земній поверхні.
По вертикалі:
 1. Коханка на Гуцульщині. 2. Ве-

селка. 3. Виплачена наперед части-
на грошей. 4. Ім’я сплячої красуні за 
версією Діснея. 5. Елементарна час-
тинка, яка входить до складу ядра. 
6. Столиця Гани. 13. Очільник міс-
та. 14. Дрібні частинки ґрунту на дні 
водойми. 15. Ім’я китобоя, героя ро-
ману Жюля Верна «25 тисяч льє під 
водою». 17. Місто мрії Остапа Бенде-
ра. 18. Звук гармати чи пістолета. 20. 
Велике озеро на кордоні США і Кана-
ди. 21. Розділ математики. 23. Твер-
дження, позбавлене логіки. 24. Дво-
стулковий морський молюск. 25. Ві-
домий актор і режисер, творець філь-
му «В бій ідуть лише «старики». ■

Кросворд №48
від 19 травня

Дара ГАВАРРА

 Світ шоубізнесу й дня не проживе без плі-
ток, адже це полінця, які підживлюють вогонь 
інтересу публіки до світу селебріті. Щоднини 
ми читаємо в жовтій пресі чи в «глянці» про 
харасмент, педофілію, зради, розлучення, за-
буваючи про той культурний контент, який 
повинен продукувати і, зрештою, продукує шоу-
бізнес. 
 Днями, коли пристрасті довкола звинува-
чення відомої зірки Голлівуду Кевіна Спей-
сі в домаганнях трішки вляглися, ЗМІ 
радісно сповістили, що актор по-
вертається на знімальний май-
данчик. Цього разу Кевін зіграє, 
ні, не умовного президента 
США, а детектива, який роз-
слідуватиме брехливе звину-
вачення у педофілії. Фільм на-
зиватиметься «Людина, яка 
привабила Бога», а продюсу-
ватиме його Франко Неро. 
«Я був щасливий поверну-
ти його на знімальний май-
данчик», — повідомив він, 
адже після зйомок у леген-
дарному серіалі «Картко-
вий будиночок», де Спей-
сі зіграв президента США 
Френка Андервуда, і зви-
нувачень у домаганнях, які 

згодом просто посипалися зусібіч на актора, 
дорога в професію для нього була закрита. 

Усі обвинувачі раптом ніби прокинули-
ся від летаргійного сну й почали пригаду-
вати, як актор намагався звабити їх, при-
чарувати й затягнути в ліжко. З десяток 
уже зрілих чоловіків звернулися до судо-
вих органів зі звинуваченнями на адресу 
суперзірки, розраховуючи, мабуть, урва-

ти дещицю від того пирога чималих гоно-
рарів, які Спейсі отримав за зйомки в ус-

пішних фільмах. До суду, правда, дійшла 
лише одна справа щодо домагань в 2016-му 

до 18-річного парубка, проте в жовт-
ні 2019-го справу закрили, оскіль-
ки позивач помер. 

 На гребені хету й обвину-
вачень Кевін Спейсі запи-

сав відеоролик у стилі 
«Карткового будиноч-

ка» під назвою «Доз-
воль мені бути від-

вертим», у якому не 
став виправдовува-
тися, а просто запи-
тав у пліткарів: «Не 
могли б ви не поспі-

шати з судженнями 
без фактів?». І, здається, 

життя розставило все по міс-
цях... ■

Варка ВОНСОВИЧ

 У Канаді під трибунал пішла жінка-війсь-
ковослужбовець, яка в липні 2018 року, пра-
цюючи в армійській їдальні, нагодувала кек-
сами з марихуаною солдатів артилерійсько-
го підрозділу. Ситуацію ускладнило те, що 
саме в той час проходили військові навчання 
у цій частині. Можна лишень здогадуватися, 
до яких жахливих наслідків могла призвести 
ця витівка Челсі Когсвелл, адже майже у всіх 
військовиків, які скуштували такого сумнів-
ного десерту, діагностували параною, збенте-
ження, відчуття втоми. Бог із тою втомою, але 
параноя могла спровокувати непрогнозовану 
поведінку людей, які мають справу зі зброєю. 
Тож, як наслідок, пані Когсвелл інкримінують 
18 звинувачень, 8 з яких пов’язані з отруйни-
ми речовинами, 9 — із порушенням громад-
ського порядку, один — із негідною поведін-

кою. Сама обвинувачена служить в армії Ка-
нади з 2011 року й досі залишається в її ла-
вах, адже поки що жодне зі звинувачень не 
доведене судом. Проте на серпень запланова-
но засідання військового трибуналу, на яко-
му й розглядатимуть усі звинувачення проти 
Челсі Когсвелл.
 Нагадаємо, що легальний продаж кана-
бісу було запроваджено в Канаді того ж таки 

2018-го, лишень у жовтні, а не в липні, коли 
трапилася згадана пригода. До того уряд 
Країни Кленового Листя бідкався, що від не-
легального продажу марихуани спритні діл-
ки лише за 2017-й отримали 4 мільярди «ті-
ньових» прибутків. Тож було прийнято цілком 
прагматичне рішення легалізувати «травич-
ку»: нехай прибутки течуть у державну кише-
ню, а не тіньовикам. ■

ОВВА!

Покайфуєм?
Кухарка-військовослужбовець пригостила 
солдатів марихуаною

■

Кевін Спейсі.❙

СІНЕМА

Кевін Спейсі повертається!
Зірка Голлівуду приступає до зйомок у новому фільмі

■

26 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ, мiсцями гроза. Вi-
тер змiнних напрямкiв, 3-8 м/с. Температура вночi +12...+14, 
удень +21...+23.

Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +24...+26.
Вiнниця: невеликий дощ. Уночi +12...+14, удень +21...+23.
Одеса: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +21...+23.

24 травня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 17-20 градусiв, у районi Одеси та При-
морського — 11-14 градусiв, у Днiпрi — 16.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий 
дощ. Трускавець: уночi +7...+9, удень +17...+19. Моршин: 
уночi +8...+10, удень +18...+20.
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