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СЕРЕДА, 16 ЧЕРВНЯ 20212 ІнФорУМ
«Я навчаюся на бюджеті. Вступила завдяки ЗНО і неймовірно щаслива. Бо розумію, хоч 
як батьки старалися, вони не змогли б заплатити таку суму». 

Марія Шаповал,
студентка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УКРАЇНА МОЛОДА

ФІНАНСИ

Живи 
сьогодні. 
Завтра буде 
дорожче
Темпи інфляції в Україні 
виявилися вищими, ніж 
прогнозував Нацбанк
Наталя НАПАДОВСЬКА

 Національний банк України безпри-
страсно повідомив: у травні 2021 року 
споживча інфляція в Україні в річному 
вимірі прискорилася до 9,5%, а в місячно-
му вимірі ціни зросли на 1,3%. Багато це 
чи мало? Якщо порівнювати з 2019 роком, 
коли інфляція впала з 9,6 до 4,1%, то бага-
то. А якщо подивитися, що така ж карти-
на з радісним «польотом» інфляції відбу-
вається у всьому світі — закономірно. Так, 
у США споживчі ціни в травні зросли на 5% 
у річному вимірі, а в місячному обрахуван-
ні — на 0,6%, що є рекордом iз серпня 2008 
року. Багато, дуже багато грошей надруку-
вали США і ЄС, щоб влити в західну еконо-
міку, яка задихалась від ковіду. Ось і Ук-
раїні скоро перепаде майже 3 млрд доларів. 
Просто так, без зобов’язань. 
 Розрахунок економістів виявився пра-
вильним: гроші, кров економіки, зробили 
свою справу. Фондові індекси перебувають 
у нестримному оптимізмі, стимульовано ве-
личезний відкладений попит — майже на 
всі товари і послуги. Коліщатка економі-
ки закрутилися. Але як неминучий побіч-
ний ефект прийшла інфляція. У травні 
«винними» виявилися соняшникова олія, 
фрукти і газ — вони подорожчали найбіль-
ше. Збільшення виробничих витрат на си-
ровину й енергію спричинило підвищення 
ціни на хліб, макаронні, кондитерські ви-
роби і м’ясні продукти. Дорожчали послуги 
закладів громадського харчування, куль-
тури і відпочинку, оренди, утримання та 
ремонту житла, а також курси іноземних 
мов та мобільний зв’язок. Зросла вартість 
водійських курсів і обслуговування авто-
мобілів, зреагувавши на високий попит, а 
послуг таксі — через підвищення ціни на 
паливо. Підняття цін (тарифів) на житло, 
воду, електроенергію, газ та інші види па-
лива на 3,9% відбулося в основному за ра-
хунок підвищення цін на природний газ на 
14,6%.
 «Протягом найближчих місяців інфля-
ційний тиск буде зберігатися насамперед 
через високі світові ціни, зокрема на енер-
гоносії та продовольчі товари», — йдеться 
в коментарі НБУ. Пересічним громадянам 
байдуже до фондової біржі та акцій, вони 
знову відчують підвищення цін, проте пе-
редбачити, в якому саме сегменті товарів і 
послуг — складно. До слова сказати, аме-
риканські аналітики також помилилися з 
прогнозами інфляції у своїй країні: чека-
ли річну на рівні 3,4% і 0,4% у травні від-
повідно, але отримали майже в півтора раза 
більше.
 НБУ ще в травні погіршив інфляційні 
передбачення на 2021 рік, спрогнозувавши, 
що зростання споживчих цін до кінця 2021 
року становитиме 8,0%. Та якщо врахува-
ти, що нинішні темпи інфляції виявилися 
вищими, ніж припускав НБУ (в державно-
му бюджеті на 2021 рік закладено рівень ін-
фляції на рівні 7,3%), то прогнозувати інф-
ляцію за підсумками року таке ж невдячне 
заняття, як і гадати щодо курсу долара до 
гривні. Цілком очевидно, що вже найближ-
чим часом НБУ, який, як і раніше, бачить 
своєю основною метою таргетування інфля-
ції, знову підніме облікову ставку. А за нею 
поповзуть і прибутковість ОВДП, і відсотки 
за кредитами-депозитами. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 14 червня внаслідок підриву на не-
відомому вибуховому пристрої оскол-
кові поранення отримали двоє українсь-
ких військовослужбовців. Їм надали не-
обхідну медичну допомогу та доправили 
до лікувального медичного закладу: стан 
здоров’я одного бійця — задовільний, ін-
шого — середньої тяжкості. 
 Упродовж доби понеділка збройні 
формування Російської Федерації вісім 
разів порушували режим припинення 
вогню: біля Новотошківського ворог від-
кривав вогонь iз підствольних гранато-
метів і стрілецької зброї, поблизу Водя-
ного, що на Приазов’ї, — тричі зі стан-
кових протитанкових, автоматичних 
станкових, ручних протитанкових гра-
натометів і великокаліберних кулеметів. 
Неподалік Павлополя росіяни гатили по 
українських захисниках зі станкових 
протитанкових, автоматичних станко-
вих гранатометів і великокаліберних 
кулеметів, а на околицях Луганського 
— двічі з автоматичних станкових, руч-
них протитанкових гранатометів і вели-
кокаліберних кулеметів.
 Окрім того, на півночі Луганської об-
ласті було зафіксовано проліт ворожо-
го безпілотного літального апарата типу 
«Орлан-3М» із перетином лінії розмежу-
вання. БПЛА противника вчасно подав-
лений засобами РЕБ.
 Бойових втрат серед наших воїнів не-
має. На обстріли окупантів українські за-
хисники відкривали вогонь у відповідь. 
 Станом на 7-му годину ранку 15 чер-
вня зафіксовано одне порушення режиму 
припинення вогню. Неподалік Новгород-
ського збройні формування країни-агре-

сора обстріляли українських військових 
зі станкових протитанкових гранато-
метів і великокаліберних гранатометів. 
 Зауважимо, що іноземна делегація 
на чолі з чинною головою ОБСЄ, мініс-
теркою закордонних справ Королівс-
тва Швеція пані Анн Лінде відвідала 
район проведення операції Об’єднаних 
сил. До складу делегації увійшли Над-
звичайний і Повноважний Посол Ко-
ролівства Швеція в Україні Тобіас Ті-
берг, Глава Спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ в Україні Халіт Чевік, Спе-
ціальний представник чинної голови 
ОБСЄ в Україні та в Тристоронній кон-
тактній групі Хайді Грау, представни-
ки оперативної групи ОБСЄ в Україні та 
політичні радники.
 У Маріуполі делегація зустрілась із 
заступником міністра оборони Украї-
ни Олександром Поліщуком, заступни-
ком міністра закордонних справ Васи-
лем Боднаром, заступником командува-
ча Об’єднаних сил iз питань виконання 
положень Мінських домовленостей, ве-
рифікації та діяльності СЦКК генерал-
майором Богданом Бондарем, началь-
ником відділу морально-психологічного 
забезпечення — заступником команду-
вача Об’єднаних сил полковником Гри-
горієм Токарем, заступником команду-
вача Об’єднаних сил iз питань застосу-
вання сил i засобів Державної прикор-
донної служби України полковником 
Андрієм Тишкевичем i головою Донець-
кої ОДА Павлом Кириленком.
 Робота делегації розпочалася з відві-
дування ДП «Маріупольський морський 
торговельний порт». Тут командир так-
тичної групи «Маріуполь» Об’єднаних 
сил капітан першого рангу Роман Гон-

чаренко ознайомив делегацію з безпеко-
вою ситуацією в українській акваторії 
Азовського та Чорного морів. Також він 
розповів про гуманітарні заходи та захо-
ди з розмінування в районі ООС, що від-
буваються за ініціативи командування 
Об’єднаних сил.
 «У порту Маріуполя на Азовському 
морі оцінюємо ситуацію з регіональною 
безпекою після недавньої напруженос-
ті. Суверенітет та територіальна ціліс-
ність України повинні дотримувати-
ся відповідно до міжнародного права та 
зобов’язань ОБСЄ», — наголосила пані 
Анн Лінде.
 Після цього дипломати прибули до 
контрольного пункту в’їзду-виїзду «Но-
вотроїцьке». Тут вони ознайомилися з ін-
фраструктурою і роботою КПВВ. Також 
іноземна делегація побувала в місті Крас-
ногорівка. Високі гості пройшлися вули-
цями міста, побачили руйнування, спри-
чинені обстрілами російсько-окупацій-
них військ.
 Разом із представниками ОБСЄ та 
Міжнародного комітету Червоного 
Хреста члени делегації відвідали КНП 
«Мар’їнська центральна районна лікар-
ня» в Красногорівці. 5 травня цього року 
її будівлі зазнали значних пошкоджень 
унаслідок обстрілу збройними форму-
ваннями РФ. 
 Міністерка закордонних справ 
Швеції Анн Лінде вже вдруге відвідує 
Україну на посаді чинної голови ОБСЄ. 
Головними темами цього візиту стали пи-
тання, пов’язані з режимом припинення 
вогню і гуманітарною ситуацією на сході 
України, в тому числі зусилля, які є не-
обхідними для довготривалого врегулю-
вання конфлікту. ■

Катерина БАЧИНСЬКА 

 Українські університети 
оновили ціни на навчання у 
2021 році. Рік навчання на 
контракті тепер коштувати-
ме дорожче в деяких вишах 
на 20%. Більшість вищих 
навчальних закладів цього 
року, як і минулого, підняли 
вартість навчання на 10%. 
Проте це не стане остаточною 
і фіксованою ціною, у вишах 
уже заявили, що ціни в 2022 
році також зростуть. 
 Серед найпрестижніших 
університетів — Київський 
національний університет 
імені Тараса Шевченка. Се-
редня вартість навчання в 
КНУ — близько 44 тисяч гри-
вень на рік. Найбільш бюд-
жетними спеціальностями у 
2021 році стали історія, архе-
ологія, бібліотечна та архівна 
справа, соціальна робота — 
рік на контракті обійдеться 
в 31 тисячу гривень. Водно-
час факультет міжнародних 
відносин iз вивченням двох 
іноземних мов коштує від 57 
тис. 400 гривень за рік. Ма-
гістратура обійдеться ще до-
рожче — у понад 70 тисяч 

на рік. «Я навчаюся на бюд-
жеті. Вступила завдяки ЗНО 
і неймовірно щаслива. Бо ро-
зумію, хоч як батьки стара-
лися, вони не змогли б запла-
тити таку суму. Загалом нав-
чанням задоволена. Рівень 
викладачів хороший і конку-
ренція сильна. Однак ціна, 
як на мене, — захмарна, зва-
жаючи на рівень життя в Ук-
раїні. Все-таки потрібно дава-
ти можливість учитися трохи 
дешевше, бо різне трапляєть-
ся», — коментує «УМ» сту-
дентка історичного факуль-
тету Марія Шаповал. 
 Навчання в Києво-Моги-
лянській академії теж обій-
деться для контрактників у 
кругленьку суму. В цьому 
університеті найдешевші фа-
культети — екологія та біоло-
гія. На них рік навчання обій-
деться у 27 тис. грн на рік. 
Натомість найдорожчі фа-
культети — міжнародні від-
носини, комп’ютерні науки 
та право — там рік навчання 
коштуватиме від 55 тис. гри-
вень. 
 Харківський юридичний 
університет ім. Я. Мудрого. 
У цьому виші навчання на ба-

калавра за спеціальностями 
— право, міжнародне право, 
економіка стартує від майже 
30 тисяч гривень на рік. Ма-
гістратура — 38 тис. 900 грн 
на рік. «Навчаюся на конт-
ракті. Сума, звісно, немала, 
але батьки погодилися пла-
тити, бо юридична освіта в 
Україні дуже перспективна. 
Це можливість потім отрима-
ти перспективну та оплачува-
ну роботу. Тим паче що в Хар-
кові, за популярними рейтин-
гами, найкраща — це юри-
дична освіта. Тому, навіть не 
сумніваючись, вступав саме 
сюди», — розповідає третьо-
курсник Руслан Уманський. 
 Контрактникам Львівсь-
кого національного універси-
тету ім. І. Франка у 2021 році 
доведеться заплатити від 23 
тис. 642 гривні на рік за ос-

віту на факультетах геогра-
фії, історії, деяких факуль-
тетах культури та мистецтв, 
математики, філології та фі-
лософії. Водночас навчан-
ня на спеціальностях право, 
статистика та інженерія про-
грамного забезпечення кош-
тує від 36 тис. 255 грн на рік. 
 Дніпровський національ-
ний університет ім. О. Гонча-
ра. Найдешевші факультети 
в цьому навчальному закладі 
готують шкільних виклада-
чів математики, хімії, фізики 
та теплоенергетиків. Там нав-
чання на контракті коштує 
від 11 тис. 300 грн на рік. На-
томість такі спеціальності, як 
міжнародні економічні від-
носини, суспільне здоров’я, 
кібербезпека, комп’ютерна 
інженерія, — від 32 тис. 900 
грн на рік. ■

НА ФРОНТІ

Дипломатією — по війні
Голова ОБСЄ з делегацією відвідали район проведення операції ООС

■

ПРАЙСИ

Золотий диплом
В Україні знову зросли ціни 
на вищу освіту

■
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НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Ой, 
зігріємося!
Сезон відпусток на півдні 
України розпочнеться 
з рекордно високих 
показників температури 
і проливних дощів 
Ірина КИРПА

 Цьогорічне літо таки обіцяє «порадува-
ти» українців аномальною спекою, яка різ-
ко змінюватиметься зливами та грозами.
 У Херсонській, Миколаївській та 
Одеській областях синоптики вже у червні 
передбачають рекордні 40 градусів вище 
нуля, а ось в інших регіонах нашої краї-
ни погода виявиться набагато прохолодні-
шою. Температурні гойдалки змусять жи-
телів Харківської та Луганської областей 
тримати напоготові парасолі, дощовики й 
теплі речі, а ось у гірських районах краї-
ни можливі дощі з градом та штормовий 
вітер.
 — Природа вирішила надолужити 
торішній недолік вологи та щедро дарує 
проливні дощі жителям центру, сходу, 
півдня й півночі України, — констатує на-
родний синоптик Леонід Горбань. — Але, 
незважаючи на це, в цілому літо-2021 ви-
явиться дуже теплим і багатим на соняч-
ні дні. Найвдаліший період для плануван-
ня відпустки почнеться у кінці поточного 
місяця й триватиме щонайменше до кін-
ця липня.
 Цей прогноз підтверджують і спів-
робітники Українського гідрометцентру, 
адже холодні циклони нарешті відступи-
ли, а літнє тепло вступило у свої законні 
права. 
 І хоча дощі ще нагадають про себе бли-
жче до Трійці, спекотна погода дозволить 
вдосталь зміцнити імунітет на пляжі, а та-
кож виростити хороший урожай на приса-
дибній ділянці.
 — Різкі перепади температури в різ-
них регіонах України свідчать про за-
гальну кліматичну кризу, але не позбав-
ляють нас права на відпочинок, — упевне-
ний кліматолог Євген Засядько. — Можна 
згадати, як кілька років тому ми із зими 
відразу потрапили у літо. Було близько 0 
градусів, а через пару тижнів стало +30. 
Це було навесні, потім ситуація повер-
нулася до нормальної температури: було 
+20, пішли дощі. Але зміни клімату від-
буваються, йде розбалансування, тому ми 
спостерігаємо такі різкі погодні умови. Це 
негативно впливає на здоров’я, адже ска-
че тиск у літніх людей і тих, хто має про-
блеми з судинами. Але до цих примх при-
роди потрібно ставитися з розумінням.
 На думку народного синоптика На-
талії Діденко, найближчими днями літ-
ні циклони найяскравіше проявлять свій 
крутий норов на півдні України, де мож-
ливі короткочасні штормові дощі.
 А ось на Волині, Рівненщині, у Львівсь-
кій області та в Приазов’ї кількість опадів 
поступово зійде нанівець, поступившись 
місцем комфортному літньому теплу. 
Така ж погода задасть тон по всіх регіо-
нах України з середини червня, відсунув-
ши проливні дощі на другий план як міні-
мум до серпня.
 У Києві та Київській області з 16 чер-
вня температура обіцяє бути комфортною, 
вдень плюс 20-23 градусів тепла, а ввечері 
до 15-18 градусів вище нуля.
 А оскільки у природи немає поганої 
погоди, будь-які атмосферні явища пі-
дуть людям на благо: літній дощ прибере 
з міських вулиць пил, додасть свіжості, а 
заздалегідь прогнозована спека змусить 
запланувати поїздку до моря й отримати 
порцію позитиву та заслуженого відпо-
чинку подалі від суєти.
 Спекотно та сухо також буде і в Європі. 
Спека до плюс 35 прийде найближчим ча-
сом в Іспанію, Португалію, Францію, а та-
кож в Італію. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах СБУ викри-
ла чергову схему фальсифі-
кації ПЛР-тестів: ділки  від 
медицини заробляли на цьо-
му до 100 тисяч гривень у 
місяць.
 «Щомісяця вони випи-
сували до 100 підроблених 
довідок, зокрема й інозем-
ного зразка для виїзду за 
кордон. Оборудку організу-
вала юрист однієї з місцевих 
комерційних структур», — 
розповідає «УМ» Катерина 
Дрога з управління СБУ в 
Черкаській області.
 За її словами, через влас-
ні зв’язки серед представ-
ників декількох медлабо-
раторій вона налагодила 
виготовлення фальшивих 
довідок з негативним ре-
зультатом на COVID-19. Го-
тову підробку організатор 
схеми пропонувала клієн-
там, серед яких були грома-
дяни, що планували виїзд 
за кордон. Форма заповнен-
ня і вартість «довідки» за-
лежали від її терміновості 
та країни, куди збиралися 
клієнти. 
 «За оперативною інфор-
мацією, щомісячний «при-
буток» учасників оборуд-

ки становив майже 100 тис. 
грн. Організатор схеми пе-
редавала фальшиві доку-
менти замовникам під час 
зустрічей у кав’ярнях», — 
говорить пані Катерина.
 І додає, наразі вирі-
шується питання про пові-
домлення юристці про пі-
дозру. 
 Водночас у межах кримі-
нального провадження за 
ст. 358 (підроблення доку-
ментів, печаток, штампів 
та бланків, збут чи вико-
ристання підроблених до-

кументів, печаток, штам-
пів) Кримінального кодек-
су України тривають слідчі 
дії для притягнення до від-
повідальності інших осіб, 
причетних до протиправної 
діяльності. 
 Заходи з викриття обо-

рудки проводили співробіт-
ники управління СБУ в 
Черкаській області спільно 
зі слідчими Національної 
поліції за процесуального 
керівництва Черкаської об-
ласної прокуратури. ■

Фальшиві ПЛР-тести тут уже не виписують.
Фото пресслужби управління СБУ в Черкаській області.

❙
❙

ПІДРОБКИ

А на папері — здорові
У Черкасах 
щомісячно 
виписували 
фальшивих 
ПЛР-тестів 
на 100 тисяч 
гривень

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 16 червня у Тернополі 
розпочинається одна з голов-
них культурних подій цьо-
го року — 8-й Мистецький 
фестиваль «Ї», який збирає 
відомих письменників, му-
зикантів та артистів з усієї 
України і навіть з-за кордо-
ну. Цього року серед гостей, 
приміром, Юрій Андрухович 
iз презентацією свого роману 
«Радіо ніч», брати Капрано-
ви з новим проєктом під на-
звою «Рута», Сергій Жадан, 
Тарас Прохасько, Олександр 
Ірванець, Юрій Іздрик, Ан-
дрій Любка, Мар’яна Савка, 
Дара Корній i багато інших 
талановитих літераторів. 
Музичними хедлайнерами 
фесту будуть такі популяр-
ні гурти, як  Vivienne Mort, 
Kalush та «Лінія Маннергей-
ма».
 Безумовно, що «Ї» — 
фестиваль передусім літе-
ратурний, однак, як зазна-
чив на пресконференції у 
Тернопільському пресклубі 
його директор Юрій Мате-
вощук, унікальність захо-
ду полягає якраз у поєднан-
ні різноманітних жанрів 
мистецтва. «Так, літерату-
ра відіграє в програмі клю-

чову роль, адже найбільше 
подій пов’язані саме з нею, 
але ми завжди намагаємося 
зробити так, щоб різні жан-
ри мистецтва поєднувалися 
між собою. Тому, як ви мо-
жете побачити з програми, 
на рівні з літературою пред-
ставлено і музику, і живо-
пис, і кіно, і театр», — ска-
зав він. І якщо 17 червня, 

наприклад, у тернопільсь-
кому «Палаці Кіно» прохо-
дитиме кінодень сучасних 
українських стрічок, то всі 
вони відзняті на основі лі-
тературних творів. А в ціло-
му програма 8-го Мистець-
кого фестивалю «Ї» — це 
яскравий мікс цікавих зус-
трічей, нових знайомств, 
ексклюзивних презента-

цій, кінопоказів, концер-
тів, поетичних марафонів, 
виставок, перформансів та 
дискусій. Відчуватиметься 
під час події і особливий мо-
лодіжний акцент. Оскільки 
2021-й проголошено роком 
під гаслом «Тернопіль — мо-
лодіжна столиця України», 
то на фестивалі буде відразу 
декілька молодіжних сцен, 
проводитиметься й презен-
тація молодіжної антоло-
гії від Спілки письменників 
України «Молоді голоси».
 Програма фесту  (він про-
ходитиме з дотриманням 
усіх карантинних вимог) 
триватиме п’ять днів, а її 
заходи одночасно відбувати-
муться у кількох локаціях 
центральної частини міста, 
як-от  у Тернопільському 
драматичному театрі імені 
Тараса Шевченка, «Пала-
ці кіно», закладі «Na Пош-
ті», бібліотеці-музеї «Літе-
ратурне Тернопілля», ляль-
ковому театрі тощо. «Місія, 
яку сповідує наша команда 
— це разом зробити куль-
туру потребою українців. 
Тому приходьте, дивуйтеся 
і підтримуйте нас, бо без вас 
не буде фестивалю «Ї»!» — 
закликав на пресконферен-
ції співзасновник фестива-
лю Василь Томчишин. ■

ПОДІЇ

На букву «Ї»!
У файному місті розпочався унікальний 
фестиваль

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Підприємство «ХАДО-Холдинг» за-
пропонувало армійцям одразу дві мо-
делі нової зброї — 12,7— міліметровий 
кулемет, що замінить у ВСУ застарі-
лий «Утьос» і 14,5-міліметрову анти-
матеріальну гвинтівку. 
 «На розробки, здатні уражати лег-
коброньовані об’єкти, ми чекали з не-
терпінням, — повідомив міністр оборо-
ни України Андрій Таран. — Зрозумі-
ло, що основним елементом стрілець-
кої зброї є ствол, технологічний процес 
виробництва якого складний та потре-
бує певного досвіду. Тому із задоволен-
ням інформую, що 12,7х108-мм єдиний 
кулемет від «ХАДО-Холдинг» успішно 
проходить попередні випробування». 
 За словами очільника відомства, оп-
тимізму йому додає і той факт, що вели-
кокаліберні антиматеріальні гвинтів-
ки цієї ж вітчизняної фірми були при-
йняті на озброєння минулого року і вже 

встигли «навести страху на ворога». У 
свою чергу, нова модель кулемета по за-
вершенні випробувальних тестів пок-
риє всі потреби армії у таких зразках 
озброєння. Їх встановлять на бойову 
техніку, кораблі та військові гелікоп-
тери. 
 Це далеко не перша новинка тако-
го класу, що з’явилася у вітчизняних 
силових підрозділах. Нещодавно спец-
призначенці Національної гвардії отри-

мали на озброєння перші партії штур-
мових гвинтівок UAR-15 виробництва 
української компанії Zbroyar. Гвинтів-
ки відповідають стандартам НАТО (пат-
рон 5,56х45 мм) і замінять застарілі ав-
томати Калашникова. Військові наразі 
також тестують чеську 155-мм самохід-
ну гаубицю Dana M-2. Про намір заку-
пити цю модель для війська у Мінобо-
рони повідомили ще восени минулого 
року. ■

РОЗРОБКИ

Прощання з «Утьосом»
Харківське підприємство поповнює арсенал 
великокаліберної стрілецької зброї ВСУ, 
що замінить старі радянські зразки

■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Завуальоване шило продов-
ження боротьби ЗЕвлади за 
збільшення впливу у регіонах, а 
відтак й у країні вцілому, цього 
разу почало вилазити з мішка 
Конгресу регіональних та міс-
цевих рад, що було створено на 
противагу Асоціації міст Украї-
ни.
У Дніпрі, де проходило друге 
засідання об’єднання з претен-
зійною назвою на манер амери-
канського Конгресу, було пере-
терто чимало «малини» владних 
інтриг. 
По суті владою створено важiль 
впливу на регіони і поле для 
конкуренції з учорашніми союз-
никами. 
Також офіс президента (ОП) 
знайшов черговий формат у 
боротьбі з міським головою 
Києва Віталієм Кличком і, у пер-
спективі — за перемогу на пре-
зидентських виборах-2024 (чи 
дочасних) самого Володимира 
Зеленського. 

Гачки мотивації 
 Після фантастично успіш-
ного для «Слуги народу» і пер-
сонально Володимира Зеленсь-
кого 2019 року президентська 
політсила незабаром — у 2020-
му — провалилася на місце-
вих виборах. Попри представ-
леність у всіх обласних радах 
та майже в усіх міськрадах об-
ласних центрів. 
 Значно впали рейтингові по-
казники влади і на загальноук-
раїнському рівні. Завдяки до-
сить лояльному поки що став-
ленню до Зеленського власни-
ків основних телеканалів він та 
його партія «Слуга народу» досі 
очолюють президентські та пар-
ламентські рейтинги. Але при-
клад попередника, якого ті самі 
олігархічні медіаактиви в 2014 
році підтримували, а 2019-го 
— злили, не може не хвилюва-
ти Банкову.
 Тож в Офісі президента до-
велося вигадувати нові підходи, 
аби сподобатися регіональному 
електорату, особливо такому, 
який дослухається до місцевих 
лідерів. Адже минулого року 
офіс президента отримав чима-
ло уколів від місцевої влади та 
застряг у безлічі конфліктів, 
розв’язаних на регіональних 
фронтах. Мери не слухали Бан-
кову, Банкова не чула мерів. Го-
лови обласних держадміністра-
цій або були з ними «на ножах», 
або просто відсиджувалися ос-
торонь, не особливо впливаючи 
на якісь процеси.
 А результати місцевих ви-
борів стали для президентської 
команди «холодним душем», 
змусивши переглянути свою 
політику, і прийшло розуміння 
— відчиняти двері ногою в ка-
бінети регіональних керівників 
собі ж дорожче.
 Взаємодія з Асоціацією міст 
України ще зі старту наштов-
хнулась на риф. Тому одним зі 
способів прокласти міст друж-
би стало створення Конгресу 
місцевих і регіональних влад 
на чолі з президентом. Пред-
ставники самоврядування вва-
жають це кроком у правильно-
му напрямку, якщо він матиме 
реальну вагу і не стане інстру-
ментом для зведення рахунків 
з опонентами.

Заради і проти Кличка
 Мер Києва Віталій Кличко 
наразі чим далі, тим стає від-
чутнішою проблемою Володи-
мира Зеленського. 
 Чутки про те, що саме сто-
личний міський голова може 
стати головним кандидатом 
на наступних президентських 

ви борах від проукраїнської та 
проєвропейської частини ук-
раїнських виборців, переходять 
у розряд реальності. Тож нічого 
дивного немає у тому, що Бан-
кова відновила після певного 
затишшя війну з мерією столи-
ці. 
 Нагадаємо, в 2019-му взя-
ти штурмом мерію Кличка «зе-
леній» владі не вдалося. Але 
варіант Януковича з призна-
ченням «свого» голови КМДА 
розглядався і досі розглядаєть-
ся цілком серйозно. Проте дуже 
слабкі позиції у столиці (кан-
дидатка від «Слуги народ» Іри-
на Верещук, яку бачили на по-
саді голови КМДА, набрала на 
мерських виборах трохи біль-
ше 5%, а партія влади провела в 
Київраду фракцію з 12 осіб — це 
при 120 місць загалом) не дали 
Банковій шансу успішно завер-
шити цю кампанію проти Клич-
ка.
 Тому Офіс президента, коли 
згадав, що київський градона-
чальник, крім усього іншого, 
є ще й головою Асоціації міст 
України, вирішив піти іншим 
шляхом. Асоціація існує з 1992 
року, і головування у ній сто-
личного мера є аж ніяк не авто-
матичним та номінальним. А в 
лютому 2021-го створено Кон-
грес місцевих та регіональ-
них влад, і аж на початку літа 
ця аморфна структура почала 
набирати реальних обрисів. У 
ЗМІ стали з’являтися анонімні 
заяви представників «Слуги на-
роду», що це, мовляв, прототип 
двопалатного парламенту, ідею 
якого виношували ще за прези-
дентства Леоніда Кучми. 
 І водночас напруга між пре-
зидентом Володимиром Зе-
ленським та київським міським 
головою Віталієм Кличком на-
ростає. 
 Війна, яку вів Офіс прези-
дента проти Віталія Кличка у 

2019 році, більше була війною 
імпровізацій: Банкова застосо-
вувала як адміністративні ва-
желі, так і спроби публічної 
дискредитації. Проте не можна 
було сказати, що вони вигляда-
ли аж надто системними і впев-
неними. 
 Тим часом вдала виборча 
кампанія 2020 року продемонс-
трувала, що Кличко залишаєть-
ся безальтернативною фігурою 
в київській політиці. І на його 
боці грає суттєва електоральна 
підтримка. Причому симпатії 
київського виборця до місько-
го голови виявилися явно силь-
нішими, аніж підтримка прези-
дента. Тож і політичні ревнощі 
останнього в контексті майбут-
ньої президентської виборчої 
кампанії значною мірою пояс-
нюють причини нинішнього за-
гострення.
 Де-факто Зеленський таки 
формалізував мера столиці як 
свого політичного суперника. І 
сталося це, як визнають «ястру-
би» з президентської команди, 
через те, що Кличко вже не при-

ховує своїх президентських ам-
біцій та фактично розпочав ви-
борчу кампанію.
 Наразі схематично картина 
кандидатів на пост президента 
виглядає так, що Кличко при 
всіх його очевидних вадах є єди-
ним серйозним і розкрученим 
претендентом на президентську 
посаду від національно-патріо-
тичного політичного табору, за 
голоси якого бореться і Зеленсь-
кий. Про Петра Порошенка ка-
жуть, що він не дуже рветься 
вдруге ввійти в президентську 
річку. Юлія Тимошенко зали-
шилася зі своїм ядерним елек-
торатом в 10-12%. Арсеній Яце-
нюк не світиться на централь-
ній політичній арені після від-
ставки з поста прем’єра, решта 
ж політиків цього табору не ма-
ють такої впізнаваності і під-
тримки, щоб претендувати на 
перемогу.
 Тож сьогоднішній силовий 
тиск на столичного градона-
чальника аж надто потужний. 

Водночас складається вражен-
ня, що в ОП розпочали досить 
ризиковану для себе гру у вій-
ну з мером Києва, особливо з 
огляду на те, що ця війна є вже 
третім масштабним політичним 
фронтом, який відкрив Зеленсь-
кий. Перші два гарант Консти-
туції веде проти Петра Поро-
шенка та Віктора Медведчука.

Садовий і Зеленський — 
«шлюб» з розрахунку 
 Львів — важливий політич-
ний плацдарм для Зеленсько-
го. Бо, незважаючи на те, що в 
мери західної столиці на остан-
ніх місцевих виборах не вдалось 
пробитись людині Порошенка, 
Львівська область дала найбіль-
шу підтримку на останніх вибо-
рах президента саме Петру По-
рошенку. 
 Однак стартував Конгрес міс-
цевих i регіональних влад при 
голові держави у Хмельницько-
му. У великих містах «слуги на-
роду» не почуваються впевнено, 
тож вибір цього обласного цен-
тру, в якому, до того ж, основ-

ні загальноукраїнські політси-
ли перебувають у більш-менш 
рівноправній ситуації, зрозумі-
лий. Містом керує уламок «Сво-
боди» — «Команда Симчиши-
на» на чолі з мером Олександ-
ром Симчишиним.
 Саме по собі засідання на по-
чатку червня Палати місцевих 
влад Конгресу не було чимось 
надто інформативним — зви-
чайне чиновницько-бюрокра-
тичне зібрання. Єдиним справ-
ді важливим моментом стало об-
рання керівництва цієї Палати. 
І отут маємо певні сенсації, які, 
якщо роздивитися детально, є 
цілком логічним наслідком по-
передніх ходів на всеукраїнсь-
кій шахівниці. Новоспечену ор-
ганізацію під егідою президента 
очолив чинний мер Львова Ан-
дрій Садовий. Нагадаємо, що в 
2019 році він балотувався у пре-
зиденти. 
 Після провалу його «Само-
помочі» на місцевих виборах 
— навіть у Львові, що вже ка-
зати про Україну в цілому — 
пану міському голові доводить-
ся вести непросту війну з опо-
нентами. 
 Перш за все, з «Європейсь-
кою Солідарністю». Останнім 
часом «ЄС» i Садовий начебто 
припинили активні бойові дії, 
але це тимчасове перемир’я.
 Тож Садовому потрібна така 
підтримка Банкової. А офі-
су президента — такий потуж-
ний союзник у Львові. Зважа-
ючи на те, що у Львівській обл-
раді «слуги» не мають впливу, 
а міська рада взагалі стала для 
них недосяжною. У такій ситу-
ації головування Андрія Садо-
вого в одній з палат «двопалат-
ного парламенту» Зеленського 
стає вигідним для обох сторін.

Друзі по амбіціях — 
Філатов і Сухомлин
 Заступниками Садового у 
Палаті місцевих влад стали ще 
два цікавих персонажі — мер 
Дніпра Борис Філатов i місь-
кий голова Житомира Сергій 
Сухомлин. 
 Цікаво, що і Філатов, і Су-
хомлин представляють партію 
«Пропозиція», яка на місцевих 
виборах-2020 вирішила зіграти 
роль «третьої сили». Тож Філа-
тов, попри підтримку на прези-
дентських виборах-2019 Петра 
Порошенка, у 2020 році таки 
знайшов спільну мову з Воло-
димиром Зеленським. Підтвер-

дженням цьому стало призна-
чення у грудні минулого року 
головою Дніпропетровської 
ОДА Валентина Резніченка, 
який за президентства Поро-
шенка обіймав цю ж посаду, а 
на виборах-2020 до Дніпропет-
ровської облради йшов на чолі 
«Пропозиції». 
 До речі, у Філатова—Кор-
бана останнім часом загостри-
лися, як і у самого президента, 
стосунки з олігархом Ігорем Ко-
ломойським, відтак і тут Банко-
ва має спільну тему. 
 А у Сухомлина в Житомирі 
співпраця з Офісом президен-
та склалася в іншій політичній 
конфігурації — «слуги» отри-
мали ключову посаду секрета-
ря Житомирської міськради.
 Отже, президентська політ-
сила плавно поглинає маловідо-
му , але з відомими прізвищами 
мерську партію «Пропозиція».

Вершник Апокаліпсису
 Півтора року тому Зеленсь-
кий в інтерв’ю CNN здивував 
фразою, яку певний час мусува-
ли його опоненти: «У мене немає 
часу думати стратегічно». Утім 
цією обмовкою за Фрейдом він 
успішно підтверджував свою 
стратегічну безпорадність, зро-
бивши ставку на тактичні, од-
номоментні кроки — від одного 
берега до іншого. Популістсь-
кий форум «Україна 30», прове-
дення якого на певний час уза-
галі було поставлено на паузу, 
та щотижневі санкційні перфо-
манси від РНБО стали чудовою 
ілюстрацією усіх цих спроб  ут-
римати рейтинг президента та 
його політсили.
 Нова структура у вигляді 
Конгресу місцевих та регіональ-
них влад поки що виглядає при-
вабливою винятково для ново-
спечених її очільників. 
 До речі, як заявив нещодав-
но мер Києва, жодного запро-
шення на засідання цього Конг-
ресу при президенті він не отри-
мував. Але уважно спостерігав 
за ходом конференції в Хмель-
ницькому в онлайн-зв’язку. 
 І, ймовірно, є підстави для 
певних ходів у відповідь уже з 
боку Кличка й очолюваної ним 
Асоціації міст.
 Є ще чимало гучних імен 
у регіонах, котрі вибрали для 
себе позицію бути поза Конгре-
сом — титаніком Зеленського. 
І це характеризує їх позитивно. 
Принаймні адекватно. ■

ВИБОРЧИЙ СИНДРОМ

Популістська битва за регіони:
куди веде Конгрес-титанік Зеленського

■

Президент зібрав цілу команду мерів, аби подужати одного столичного градоначальника Кличка.❙

Є ще чимало гучних імен у регіонах, котрі вибрали 
для себе позицію бути поза Конгресом — титаніком 
Зеленського. І це характеризує їх позитивно. 
Принаймні адекватно.
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Іван ЛЕОНОВ

 Не інакше як «російським путчем» в 
Україні вважає народний депутат, істо-
рик Володимир В’ятрович спроби моно-
більшості у незаконний спосіб скасува-
ти норми мовного закону про державну 
мову для трансляції на ТБ телесеріалів, 
реклами й політичної агітації.
 Учора із трибуни Ради він закликав 
спікера парламенту Дмитра Разумко-
ва діяти в межах закону і не допустити 
включення до порядку денного законо-
проєктів 5554 та 5554-1.
 «Просто зараз Зеленський і його ко-
манда розгорнули найнахабніший iз 
часів Януковича наступ на українську 
мову. Днями парламент провалив неза-
конну спробу пропхати в порядок денний 
законопроєкти 5554, 5554-1, які зрива-
ють набуття чинності норми закону про 
українську мову демонстрування філь-
мів. Але сьогодні ці проєкти знову сто-
ять до включення до порядку денного у 
внесеній спікером постанові», — обурив-
ся обранець від «Європейської Солідар-
ності».
 Тож він нагадав голові ВР про статтю 
96 регламенту, згідно з якою включати 
питання до порядку денного можна тiль-
ки після розгляду на комітеті й надання 
висновку. 
 «Ці проєкти не розглядалися на ко-
мітеті. Тому просимо під стенограму 
повідомити про вилучення цих проєк-
тів з переліку», — закликав Володимир 
В’ятрович.
  Мало цього, за його даними, ще на-
хабніший замах на український інфор-
маційний простір влада намагається про-
вести сьогодні через гуманітарний комі-
тет, незаконну спробу засідання якого 
припинили вчора, але сьогодні він зно-

ву скликаний на 16-ту годину.
 Навіщо? В’ятрович пояснює: «З єди-
ною метою — у винесений на друге чи-
тання законопроєкт 4107 запхати прав-
ки, якими українське телебачення вза-
галі виводиться з-під дії закону про 
мову. Це стосується і мови демонстрації 
фільмів, і мови телереклами, і мови пе-
редвиборчої агітації. Можливо готуєть-
ся якась російська партія, яка буде агіту-
вати тільки по-російськи. На словах бо-
рючись з олігархами, влада спільно з 
ними допомагає агресору русифікувати 
наше телебачення, наше інформаційне 
поле!».
 В опозиційній партії Порошенка на-
голошують, що вони підтримують за-
яву українських кінематографістів, ак-
торів, режисерів, звернення представ-
ників української телеіндустрії й членів 
громадських організацій зокрема, Сві-

тового конгресу українців, які заклика-
ють владу припинити ганебний наступ 
на мову. 
 «Телебачення — ключовий інстру-
мент формування національного інфор-
маційного простору. Ми закликаємо на-
родних депутатів, які мають відпові-
дальність перед українським народом, 
не підтримувати цей російсько-олігар-
хічний заколот, цей російський путч в 
Україні», — переконаний пан В’ятрович 
і додає, що згадані ним правки ще й неза-
конні. 
 Звертаючись до пана Разумкова як 
головуючого, він застеріг владу: «Ви чу-
дово розумієте, що парламент має діяти в 
межах закону і маєте зупинити цю сваво-
лю. Якщо ви зневажите закон і відкриє-
те шлюзи для реваншу «русского міра», 
це спровокує новий мовний Майдан. Ук-
раїнці чинитимуть опір!». ■

Іван БОЙКО 

Черговий скандал розгорівся нав-
коло якості надання послуг iз хар-
чування військових. Цього разу 
довелося виправдовуватися за 
калорійність порцій керівництву 
Гончарівського полігону, що на 
Чернігівщині. 

«Кому тут не смачно»? 
 Так, днями користувач фей-
сбуку під ім’ям Роман Глех оп-
рилюднив фото дуже бідної та 
неапетитної їжі, якою годують 
резервістів на вказаному полі-
гоні.
 «Гончарівський полігон 
не перестає радувати широ-
ким вибором смакоти. Фото від 
10.06.2021 року, хлопці пита-
ють офіцерів: «Так що, свині 
сьогодні голодними будуть?» — 
написав автор публікації.
 Інші користувачі звернули 
увагу, що військовим можуть 
давати й морожену ковбасу. У 
коментарях автор стверджує, 
що якість харчування стає де-
далі гіршою.
 Водночас і ЗСУ, і навіть реч-
ник української делегації в ТКГ 
Олексій Арестович стверджу-
ють, що даний пост є фейковим, 
і таку «зраду» навколо харчу-

вання військових розганяють 
нібито опоненти влади. Напри-
клад, пан Арестович прямо зви-
нуватив у роздуванні кампанії 
про погане харчування в ЗСУ 
політичних опонентів президен-
та Володимира Зеленського і де-
які ЗМІ.
 Тоді як у 1-й танковій Сі-
верській бригаді ЗСУ заявили, 
що насправді резервістів полі-
гону годують чудово і виклали 
інші світлини з калорійними 
порціями з армійської їдальні. 
 «Система харчування здій-
снюється за каталогом. На-
бір продуктів збільшився до 
400 найменувань, що дає змогу 

максимально урізноманітнити 
меню, зробити його збалансова-
ним і таким, що відповідає хар-
човій цінності», — зазначають у 
танковій бригаді. 
 Ще й наголосили на тому, 
що на базі танкової бригади хар-
чується, зокрема, й особовий 
склад Гончарівського полігону, 
а всі інші підрозділи ЗСУ та ін-
ших військових формувань, які 
проходять навчання на полігоні, 
«харчуються винятково своїми 
силами, не маючи жодного від-
ношення до харчування танко-
вої бригади».
 Крім того, заперечують по-
гане харчування й окремі відо-

мі резервісти, які перебувають 
зараз на зборах на Гончарівсь-
кому полігоні, про який і йшло-
ся в пості Романа Глеха.
 Зокрема, екснардеп, а нині 
резервіст Єгор Соболєв, який за-
раз якраз проходить там навчан-
ня, заявив, що логістика, харчу-
вання, проживання та інше ор-
ганізовані дуже добре, годують 
теж нормально і їжі вистачає.
 «Усе організовано дуже доб-
ре... Вся логістика, харчуван-
ня, проживання, прибирання 
— все організовано дуже чітко. 
Я, можливо, наслухався страш-
них історій про радянську ар-
мію. Все супер», — сказав пан 
Соболєв у відео, яке зняв спе-
ціально для цього і навіть опри-
люднив світлини зі свого обіду в 
їдальні, де він харчується разом 
з іншими резервістами.

«Усе йде до катастрофи»
 Натомість відомий волонтер, 
колишній радник п’ятого прези-
дента Петра Порошенка Юрій 
Бірюков не вірить цим виправ-
данням і наголошує, що в ар-

мії встановили монополію хар-
чування військових, тому там 
«усе йде до катастрофи». За його 
словами, наразі харчуванням у 
ЗСУ займається лише одна ком-
панія.
 «Командування Сухопутних 
військ опублікувало пост про те, 
що в армії все добре з харчуван-
ням. Але не зрозуміло, чому тоді 
начальник Генштабу і головно-
командувач писали слізні листи 
про те, що в армії з харчуванням 
стало різко гірше. Я спілкуюся 
з великою кількістю військо-
вослужбовців. І щоб дізнатися 
про стан харчування в тій чи ін-
шій частині, мені не треба чита-
ти повідомлення командуван-
ня Сухопутних військ. Мені до-
статньо поспілкуватися з бійця-
ми безпосередньо. І вони мені 
можуть щодня надсилати фото-
графії з їдальні своїх порцій», — 
наголосив пан Бірюков у одному 
з телеефірів. 
 Волонтер нагадав, що, коли 
він із командою йшов із Мінобо-
рони у 2019 році, вони залиши-
ли дуже детальну і чітку покро-
кову інструкцію, що потрібно 
зробити для того, щоб до кінця 
2020 року всю армію перевести 
на харчування згiдно з катало-
гом. 
 «Але все почали робити з точ-
ністю до навпаки. Почали по-
вертати стару систему харчу-
вання, а цього року 95% усього 
харчування армії віддали одній 
фірмі. Тобто у нас харчування 
в армії монопольне. Зараз під-
писана одна фірма, яка в плані 
якості ніколи не відрізнялася 
якимись чеснотами», — зазна-
чив Юрій Бірюков. ■

МОВНЕ ПИТАННЯ

Найнахабніший наступ 
Опозиція продовжує відстоювати норми закону про українську мову телесеріалів, 
реклами й політичної агітації

■

Володимир В’ятрович попереджає владу про новий мовний Майдан. ❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Уповноважений Верховної Ради із захис-
ту державної мови Тарас Кремінь стверджує, 
що дві третини серіалів на українських теле-
каналах демонструються російською мовою. 
Про це свідчать результати моніторингу п’яти 
найрейтинговiших телеканалів: «1+1», «Ін-
тер», «Україна», «СТБ» та «ICTV», повідо-
мила пресслужба мовного омбудсмана.
 Так, від загальної кількості серіалів на 
досліджуваних телеканалів, менше полови-
ни з них демонструються українською (із 43 
серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані 
або озвучені українською мовою, інші 29 — 
російською). Зазначається, що в розрізі да-
них по кожному з телеканалів, ситуація виг-
лядає ще гіршою. Наприклад, на телекана-
лах «Інтер» та «1+1» транслюється лише по 
одному серіалу українською, на телеканалі 
«Україна» їх лише два.
 «Ми провели цей аналіз, щоб засвідчи-
ти реальну ситуацію на українському теле-
баченні щодо мови фільмів (зокрема, теле-
серіалів) напередодні 16 липня 2021 року, 
коли набуває чинності норма мовного зако-
ну про обов’язковість їх трансляції державною 
мовою. Це — катастрофа. Тому маємо всіма 
можливими засобами захистити право десят-
ків мільйонів наших громадян дивитися філь-
ми на українському телебаченні державною 
мовою та зупинити спроби проросійських сил 
відстрочити чи скасувати ст. 23 Закону Ук-
раїни «Про забезпечення функціонування ук-
раїнської мови як державної», — наголосив 
пан Кремінь.
 Звертаючись до представників телеін-
дустрії та депутатського корпусу, котрі «го-
ворять про недостатність засобів, часу чи ще 
чогось для озвучення фільмів українською 
мовою», мовний омбудсман наголосив, що 
окремі кабельні фільмові телеканали про-
відних медіагруп уже давно ведуть транс-
ляцію серіалів українською мовою 24 годи-
ни на добу. «І тільки «поганим танцюрис-
там» завжди щось заважає», — додав Та-
рас Кремінь. 
 На його думку, неухильне виконання ст. 
23 мовного закону значно збільшить частку 
української мови на телебаченні, допоможе 
телеканалам дійсно дотримуватися мовних 
квот, не вдаючись до маніпуляцій, напри-
клад називаючи рекламу прального порошку 
телепередачею.

■

ВІЙСЬКО

Фейкова солдатська каша
Навколо харчування на Гончарівському полігоні розгорівся 
«несмачний» скандал 

■

Резервіст Єгор Соболєв (праворуч) своїм харчуванням 
на Гончарівському полігоні задоволений.

❙
❙

«Чудові» порції з допису 
Романа Глеха.

❙
❙
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Закінчення карантину, спричиненого 
пандемією коронавірусу, категорично не 
схоже за своїми економічними «симпто-
мами» на його початок. Якщо рік тому 
сировина на світових ринках стрімко 
дешевшала, а вартість бареля нафти 
доходила до нуля і навіть від’ємних зна-
чень, то вже сьогодні ми бачимо зовсім 
іншу тенденцію. Окрилена перспектива-
ми успішної вакцинації світова економі-
ка стрімко прискорюється, їй потрібно 
більше сировини, палива, а отже, ціна на 
нього зростає. Підсилює тенденцію на-
явність на ринках «зайвих» грошей, які 
уряди США та інших розвинених країн 
виплачували своїм громадянам, аби до-
помогти їм під час карантину. 
Для України, з одного боку, ситуація 
може виглядати сприятливо, адже до-
рожчатиме й аграрна продукція, експор-
тером якої ми є. Але з іншого — додаткові 
нафтодолари отримає наш агресивний 
сусід — Російська Федерація. 

Рекордний «Брент»
 Нафта продовжує дорожчати на сві-
тових ринках, і наприкінці минуло-
го тижня ціна марки «Брент» вперше з 
травня 2019 року піднялася вище 73 до-
ларів за барель. Так, вартість серпневих 
ф’ючерсів на лондонській біржі минулої 
п’ятниці сягнула 72,93 долара за барель, 
що на 0,57% вище за ціну на закриття по-
передньої сесії. Раніше під час торгів ціна 
«Брент» досягла позначки навіть 73,09 
долара. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на 
липень на торгах Нью-йоркської товар-
ної біржі досягала 71,07 долара за барель, 
що на 0,78 долара, або на 1,11%, більше, 
ніж показник попередньої сесії. 
 Така ситуація спричинила масовий 
приплив ентузіазму нафтовидобувних 
країн із слабкою економікою, до числа 
яких, зокрема, зараховують і Російсь-
ку Федерацію. «Зростання котирувань 
на нафту безпосередньо пов’язане з від-
новленням світової економіки після най-
сильнішої кризи, викликаної пандемією 
коронавірусної інфекції, — заявив ди-
ректор Інституту фінансів і стійкого роз-
витку Андрій Марголін. — Торік світова 
економіка істотно скоротилася, зокрема 
впали й обсяги інвестицій у нафтову га-
лузь. Зараз світова економіка починає 
відновлюватися, значить, попит на енер-
гоносії зросте».
 Таким чином Росія і Кремль отриму-
ють додатковий запас міцності. Принай-
мні на найближчі рік-два. «Але, думаю, 
що дуже скоро ситуація зміниться. Це 
залежить від політичної волі Європи та 
Америки, наскільки сильна буде ця воля 
для просування цієї «зеленої» енергії», 
— каже співробітниця Колумбійського 
університету Наташа Удінцева.
 «Але при цьому я можу точно сказати, 
що це погано для Росії як для країни і для 
людей, які там живуть, — каже фінансо-
вий аналітик Юрій Ярим-Агаєв. — При-
чому погано в усіх сенсах: економічному, 
політичному, також у сенсі зовнішньої 
політики. Нафта залишає країни на рів-
ні сировинної економіки. Подивіться, що 
сталося з Америкою. Найбільша амери-
канська компанія ExxonMobil оцінюєть-
ся зараз в 260 мільярдів доларів, а ком-
панія Tesla, яка виробляє електромобілі, 
в 600 мільярдів доларів. Компанії, які вза-
галі не виробляють матеріального про-
дукту, в основному, комп’ютерний соф-
твер або торгівля, такі як Amazon, Google 
і Facebook, — вони «трильйонщики». 

Загадка Ірану
 Утiм нафтовий оптимізм у Росії не є 
тотальним. «Навіть попри те, що ціни на 
нафту відновлюються, до колишніх по-
казників рівень попиту на сировину вже 
не повернеться», — заявляє керівник 
відділу компанії «ФБК Грант Торнтон» 
Ігор Ніколаєв, додаючи, що зростання 
котирувань — це нетривалий процес, 
який закінчиться разом з відновленням 
економіки.
 На думку президента і співвласника 
компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова, 
коливання на ринку можливі від нуля 
до нескінченності. За його словами, ціни 
на нафту в даний час нестабільні, тому їх 
доводиться регулювати угодою ОПЕК-
плюс. «Але ці домовленості тримають 

під замком понад 5 млн барелів на добу. 
Тобто це барелі, які можуть потрапити на 
ринок, якщо домовленості будуть пору-
шені», — пояснив Алекперов.
 Непередбачуваності додає й ірансь-
кий фактор, коли на ринок у будь-який 
момент може повернутися до 1,5 млн ба-
релів на добу нафтової пропозиції. «Тому, 
виходячи з цієї непередбачуваності, ми 
закладаємо в бюджет ціну 50 доларів за 
барель, все залежить від споживання», — 
сказав він.
 Сьогодні ринок, як заявляють аналі-
тики, і справді сильно нервує через пер-
спективи скасування санкцій Сполуче-
них Штатів Америки проти нафтового 
сектору Ірану. Паніку на ринку спрово-
кували повідомлення про рішення влади 
США зняти санкції з колишнього ірансь-
кого чиновника і ще двох громадян краї-
ни, пов’язаних iз нафтовою промисловіс-
тю Ірану. Трейдери сприйняли це рішен-
ня як сигнал, що санкції невдовзі зали-
шаться у минулому. 
 Наташа Удінцева вважає, що санкції, 
ймовірно, скасують. «Не забувайте, зараз 
iдуть переговори з Іраном, швидше за все, 
вони закінчаться скасуванням санкцій, 
і тоді іранська нафта, два з половиною 
мільйони барелів, теж вийде на світовий 
ринок», — каже вона.
 Її опоненти заперечують, стверджу-
ючи, що раніше керівник Держдепарта-
менту США Е. Блінкен заявляв: навіть 
якщо Іран і США повернуться до безсан-
кційної діяльності у нафтовій галузi, со-
тні статей американських санкцій про-
ти Тегерана залишаться у силі, поки по-
ведінка Ірану не зміниться. Пізніше в ко-
ментарі «Рейтер» він заявив, що дії США 
були рутинною процедурою, яка ніяк не 
пов’язана з переговорами з Іраном щодо 
відмови від ядерної зброї, а отже, санкції 
проти Ірану зберігаються.

Рік тому на цьому ж місці
 Аналітики ринку, втім, згадують 
події понад річної давності, коли напри-
кінці квітня 2020 року ціни виробленої 
в Америці західнотехаської нафти впа-
ли нижче 13 доларів за барель і в якийсь 
момент навіть досягли негативних зна-
чень. У ті дні пандемія «Ковід-19» зму-
сила Білий дім призупинити економіч-
ну активність у країні, і ринки готували-
ся до найгіршого. Втім незабаром паніка 
розвіялася й інтерес до нафти почав по-
вертатися. Сам же ринок констатує: ста-
ном на даний момент у світі існує дефі-
цит нафти. 
 А тому, передчуваючи економічний 
підйом, споживачі хочуть заповнити свої 
запаси, які вичерпуються швидше, ніж 
вони розраховували. При цьому виник-

ла ситуація, коли спотова ціна нафти — 
вартість станом на сьогоднішній день, на-
багато вища за ціну, яку платять за конт-
рактами на купівлю нафти через рік. 
 Утім, на думку західних аналітиків, 
це не означає, що підйом цін — феномен 
тимчасовий. Я думаю, що ціни будуть за-
лишатися на нинішньому рівні в доступ-
ному для огляду майбутньому. «Одна з 
причин — уряди багатьох країн і ак-
тивісти «зеленого» руху починають ство-
рювати перешкоди для збільшення ви-
робництва нафти великими нафтовими 
компаніями, — каже економіст Універ-
ситету Хопкінса Стівен Ханке. — Взя-
ти хоча б проблеми концерну «Шелл», 
який, за рішенням суду в Нідерландах, 
повинен скоротити майже наполовину 
викиди вуглекислого газу в атмосферу до 
2030 року, що, як стверджує компанія, 
призведе до зниження видобутку нафти. 
У радах директорів провідних амери-
канських компаній з’являються інвесто-
ри-активісти, мета яких — змусити ком-
панії різко знизити викиди парникових 
газів. Однією з перших акцій президен-
та Байдена була заборона на будівництво 
наф топроводу з Канади. Днями прези-
дент заборонив видачу ліцензій на видо-
буток нафти в заповідних зонах Аляски. 
Запроваджено різноманітні заборони на 
розвідку і буріння на федеральних зем-
лях. Усе це повинно негативно вплинути 
на виробництво нафти в США. Підтримці 
високих цін нафти сприятимуть й інфля-
ційні процеси, які все помітніші у Сполу-
чених Штатах, що призведе до ослаблен-
ня американської валюти».

Байден стимулює нафтові ціни?
 На здорожчання нафти працює і стра-
тегія США, які від початку пандемії «на-
качують» свою економіку грошима, ком-
пенсуючи американцям вимушену втрату 
заробітків і закладаючи фундамент того, 
що може, за прогнозами економістів, ста-
ти рекордним 5-6-процентним зростанням 
американської економіки в ниніш ньому 
році. Ну а зростання економіки суттєво 
збільшує ціни на сировину. 
 З іншого боку, експерти вважають, 
що ініціатива Байдена покладе край 
наф товому буму в США заради боротьби 
з глобальним потеплінням. Уже сьогод-
ні його адміністрація заборонила видо-
буток і розвідку нафти на території На-
ціонального Арктичного заповідника на 
Алясці. 
 Ідеться, втім, про зупинку видачі но-
вих ліцензій на федеральних землях для 
нафтових компаній, при цьому вже дію-
чі ліцензії не відбирають. «Плюс нових лі-
цензій, ще не використаних, у нафтових 
компаній десь під 8 тисяч штук, — про-
довжує Удінцева. — Тож компанії мають 
що розвивати. При цьому ситуація зали-
шається незрозумілою: 14 штатів зараз су-

дяться з адміністрацією, наполягаючи на 
незаконності таких указів. Також існують 
два федеральні закони, які вимагають, 
щоб уряд щороку видавав нові ліцензії на 
федеральних землях для розвитку енерго-
ресурсів. Як байденівська адміністрація 
збирається це обходити, я не розумію».

Наступна зупинка — «зелена» 
енергетика
 У виграші від ситуації на нафтовому 
ринку — сланцеві компанії, акції яких 
різко пішли вгору. При цьому, як заува-
жують експерти, ще ніколи раніше наф-
това промисловість не була об’єктом та-
кого тиску з боку «зеленого руху», як 
зараз. Кілька великих європейських 
нафтових концернів відмовилися від 
розвідки нових родовищ, роблячи став-
ку на відновлювальну енергетику, пе-
реважно сонячну і вітрову. Активісти-
інвестори ввійшли до складу найвідо-
міших американських нафтових кон-
цернів і вимагають від них зниження 
викидів парникових газів. 
 На думку Удінцевої, вкладання кош-
тів у відновлювану енергетику підвищує 
вартість продукту енергетики традицій-
ної. «Наприклад, технології, за допомо-
гою яких використовують вуглекислий 
газ, коли його перетворюють на інший 
продукт. Але якщо компанія мусить 
витрачати на це гроші, тоді нафта стає 
ще дорожчою. З моєї точки зору, це не-
обхідно робити, щоб зменшувати обся-
ги викидів шкідливих речовин в атмос-
феру і процес має відбуватися за допо-
могою форсованого поштовху від урядів 
усіх держав, адже самі компанії ніколи 
не будуть цього робити», — каже вона.
 У короткостроковій перспективі від 
такої ситуації виграють авторитарні ре-
жими на кшталт російського. Але в по-
дальшому такі країни, які не звертають 
увагу на «зелену» енергетику, будуть 
покарані тарифами, їх нафта стане не-
конкурентоспроможною. «Тому та сама 
Саудівська Аравія досить багато уваги 
звертає на «зелену» енергетику. Якщо 
ви знаєте, вони будують нове місто, таке 
місто мрії, місто майбутнього — без ви-
кидів, без вуглекислого газу. Інше пи-
тання, наскільки це економічно вигідно, 
але якщо все піде за планом, то країни, 
які зараз не вкладають кошти у подібні 
проєкти, виявляться в гіршому стано-
вищі, ніж передові держави. Вже йдуть 
розмови з приводу того, що російський 
газ — найбрудніше паливо. Мається на 
увазі витік метану. Метан — це основна 
складова газу, він дуже летючий: дуже 
маленькі молекули вилітають iз труби 
під час транспортування. У Росії дуже 
великі газопроводи, а отже, дуже бага-
то викидів метану. І я не впевнена, що 
Росія щось робить iз цього приводу», — 
продовжує Удінцева. ■

ЧОРНЕ ЗОЛОТО 

Небезпечний поворот 
Нафта продовжує 
дорожчати на світових 
ринках, — така ціна може 
протриматися ще рік-два

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 На подорожчанні можна заробити
 Фахівці компанії «Форекс Клуб» підготували 
інвестиційну ідею «Нафта готується до зростан-
ня світової економіки», яка дозволяє заробити на 
подорожчанні важливого ресурсу. Ця інвестицій-
на ідея розрахована для нафти марки West Texas 
Intermediate, яка має досить великий потенціал 
зростання котирувань і дозволяє отримати хоро-
ший прибуток — до 120%.
 Перспективна інвестиційна ідея розрахована на 
три місяці і закінчується в першій декаді серпня. 
Однак це не означає, що інвестор зобов’язаний за-
крити свою угоду в термін.  
 На думку експертів, нафта залишається тра-
диційним активом, у який вигідно інвестувати як 
під час кризи, так і в період зростання економі-
ки. Головне — ретельно стежити за ситуацією на 
ринку і своєчасно реагувати на зміни.

■

Нафтовидобувні компанії можуть подякувати за прибуток пандемії, урядам західних 
держав і особисто Джо Байдену.

❙
❙
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Вартість літра молока 
в заготівельників — 6 гривень
 Жителька Хвощового Ши-
шацької громади Ірина Мер-
кушина розповіла журналіс-
там, з якими труднощами вона 
зіткнулася, утримуючи велику 
рогату худобу. 
 Корівок жінка тримає вже 
20 років поспіль. Раніше дог-
лядала за двома-трьома голо-
вами, нині залишилася тільки 
одна корівка Чайка. Господиня 
каже, що утримання однієї тва-
рини — це точно не для прибут-
ку, бо виручених коштів за мо-
локо ледь вистачає на харчі го-
дувальниці.
 «Паїв наша родина не має, 
все доводиться купувати. Ціна 
на мішок комбікорму — 300 
гривень, а його я даю двічі на 
день по 2 кілограми. Це той 
мінімум, який необхідний ко-
рові для її раціону. Вартість 
25-кілограмового мішка сухо-
го жому — 270 гривень, пше-
ничні висівки — 185 гривень за 
мішок, макуха — 250», — роз-
повідає про недешеве «меню» 
своєї Чайки Ірина Меркушина. 
 Такого продуктового набо-
ру для тварини вистачає на 10 
днів. 
 Чайка — корова немолода, 
їй 14 років. Через поважний 
вік продуктивність у неї падає 
та ще й ніжки болять. «Це наша 
ветеранка, — так лагідно нази-
ває її пані Ірина. — Тому надої 
в неї не дуже високі — 20-25 
літрів за день».
 Вартість літра молока в за-
готівельників — 6 гривень, ще 
можуть трохи зняти за жир-
ність. А якщо годувальниця йде 

у «декретну відпустку» — надої 
ще знижуються. Тому про при-
буток годі й говорити. Цікаво, 
що поки молоко дійде до кін-
цевого споживача в магазині, 
то його вартість перевищує 20 
грн за пакет, у якому навіть літ-
ра немає! От тільки самі селяни 
мають із того мізер!
 Єдине, чим може похизува-
тися Ірина, — це 80 соток зем-
лі, якими її наділила сільсь-
ка рада для сінокосу. Проте, 
допоки трава перетвориться у 
«роли» для корови, необхідно 
вкласти чимало сил і грошей. 
 Жінка говорить, що одно-
го року довелося навіть кредит 
брати для того, щоб викосити 
та поскиртувати сіно. 
 А щоб корівка якомога дов-
ше не подавала сигнали SOS 
стосовно свого здоров’я, необ-
хідно поповнювати запаси ві-
тамінів у організмі тварини, 
навіть якщо у неї відмінне хар-
чування. А ще періодично вжи-
вати препарати для додаткової 
підтримки печінки. І, боронь 
Боже, захворіти — витрати 
збільшаться в рази. 
 Тож ті, хто думають, що мо-
локо у корови тече, як вода з 
крана, дуже помиляються. 

Аналізи для тварин дорожчі, 
ніж ПЛР-тест
 Що таке хвороба у рогатої 
годувальниці, Марія Омельчен-
ко з Кобеляцької громади знає 
не з газети чи телебачення. Піс-
ля проведення експрес-тесту з 
мастидином виявилося, що у 
її корівки, яка дає до 40 літрів 
молока за день, — мастит. Ве-
теринарні лікарі провели кіль-

ка маніпуляцій, проте бажано-
го результату вони не дали. Ос-
кільки мастит — одна з найпо-
ширеніших хвороб у корів, яка 
має кілька різновидів, медики 
рекомендували зробити додат-
кові обстеження корівці. 
 Жінка мало не зомліла, 
коли лікарі озвучили суму в 
1700 гривень, що необхідно 
буде сплатити. І це тільки за 
аналізи! А попереду виклик лі-
каря додому, лікування... То 
яку ж суму необхідно викласти 
з гаманця на діагностику та не-
обхідні медикаменти, щоб вря-
тувати корівку?
 Ми зв’язалися з Регіональ-
ною державною лабораторією 
Держпродспоживслужби в 
Полтавській області, де нам 
роз’яснили, що у випадках, 
коли першочергові маніпуля-
ції не дали бажаного ефекту, 
необхідно зробити бактеріоло-
гічне дослідження на виявлен-
ня збудників маститу. А щоб не 
приписувати антибіотики на-
осліп та не «заколоти» твари-
ну, проводять ще аналіз на чут-
ливість до антибіотиків. Ціни 
на послуги затверджені Мініс-
терством економіки згідно з на-
казом №395 і становлять 605 
гривень за перше досліджен-
ня і 1100 гривень — за друге. 

Тобто зробити аналізи корові 
— це навіть дорожче, ніж зда-
ти ПЛР-тест на коронавірус у 
приватній лібораторії! 
 Виходить, влада, встано-
вивши непідйомну вартість на 
аналізи для корів, власноруч 
знищує тваринницьку галузь, 
яка й так «на ладан дише»?
 Розрекламовані держпро-
грами, що передбачали випла-
ту компенсацій у розмірі 5000 
гривень за корову та 2500 за мо-
лодняк, не працюють.
 І хоч у нинішньому році мі-
зерні кошти на підтримку аг-
рарного сектору таки закладені 
в бюджет, однак, аби отримати 
їх, треба пройти сім кіл чинов-
ницького пекла. Та й ці мізер-
ні дотації для багатьох зали-
шилися на рівні мрій, оскіль-
ки сама програма розрахована 
не на тих, хто утримує одну-дві 
корови для власних потреб, а 
на офіційно зареєстровані фер-
мерські господарства. Чому б 
не виплатити дотації усім, хто 
має паспорт на тварину?
 Отож і потирають селяни не 
руки, а голову, де ж брати кош-
ти на на утримання, харчі та лі-
кування для худоби. 
 Звичайно, аби не витрача-
ти кошти на медикаменти, без-
відповідальні господарі від-

правлять корову на забій. Але 
той, хто любить тварину, яка 
вірою і правдою давала молоко 
впродовж багатьох років, виш-
крібатимуть останні копійки, 
аби поставити свою Зорьку на 
ноги. 
 Та любові господарів зама-
ло. Треба, щоб корів полюби-
ли й урядовці. Інакше в неда-
лекому майбутньому цей нату-
ральний продукт просто зник-
не з прилавків, а нашим дітям 
доведеться замість справжньо-
го молока пити порошок, роз-
бавлений водичкою. До речі, за 
останніми даними фахівців, за 
роки незалежності Україна з 6-
го місця перемістилась на 36-те 
в світі за обсягом переробки мо-
лока... ■ 

Інна СТЕПАНЧУК

 По двісті, триста і навіть 
п’ятсот гривень за кілограм — 
такими цінами в цьому сезоні 
здивувала нас перша кісточко-
ва ягода — черешня. Сьогод-
ні, якщо добре пошукати, ці со-
лодкі плоди вже можна знайти 
в Києві і по 100 грн за кілограм. 
Але нижче вартість не падає. На 
ятках черешень зовсім мало: 
продавці бояться брати ягоди на 
реалізацію, бо можуть не прода-
ти, адже ціна «кусається». 
 Через пізні весняні замороз-
ки та рясні затяжні дощі ферме-
ри втратили до 75 відсотків уро-
жаю цих ягід. «Ми очікували на 
врожай у тисячу тонн, але має-
мо надію, що 300 тонн череш-
ні все ж зберемо», — каже Олег 

Каліман, керівник фермерсько-
го господарства в Запорізькій 
області, якого цитує «5-й ка-
нал». 
 Найбільше негода понищи-
ла ранні сорти — через холодне-
чу рясний цвіт на деревах не до-
чекався бджіл, а вже коли вро-
жай почав достигати, частина 
плодів через дощі почала гни-
ти просто на деревах. За слова-
ми директора Мелітопольської 
дослідної станції садівництва 
ім. М. Сидоренка Володимира 
Сєніна, плоди від надлишку во-
логи розтріскуються і загнива-
ють. «Якщо говорити про сорти, 
які наразі дозрівають, зокрема 
Валерій Чкалов, то це дуже сум-
на картина. Дуже складно виб-
рати цілі плоди. За такої по-
годи загнивання відбувається 

протягом 5-10 годин. Середньо-
пізні та пізні сорти — картина 
краща, але якщо дощі тривати-
муть, від надлишку вологи бу-
дуть тріскатися. Сам потенцій-
ний урожай у місті ще три тиж-
ні тому був непоганий, а тепер, 
за фактом, може бути гіршим, 
ніж у минулому році», — ска-
зав Сєнін виданню РІА «Мелі-
тополь», 
 Через це ціни на черешню 
стали рекордними за останні 
п’ять років. Везуть ягоду з Хер-
сонської, Миколаївської, За-
порізької, Одеської і навіть За-
карпатської областей. Трохи 
дешевше, зазначають фахівці, 
буде в другій половині червня, 
коли почнуть дозрівати серед-
ньопізні та пізні сорти. Проте 
минулорічних цін (які теж були 

зависокими) все одно не варто 
чекати. 
 Схожа ситуація очікується й 
з іншими кісточковими — виш-

нями та абрикосами. Вони теж, 
найімовірніше, будуть дорогі, 
бо рясної зав’язі на деревах не-
має. ■

ЦІНИ

Чому черешня «кусається»?
Услід за дорогими першими кісточковими варто очікувати високих 
цін на вишні та абрикоси

■

Черешня цьогоріч дивує цінами. 
Фото з сайту tsn.ua.

❙
❙

ГАЛУЗЬ 

Ой горе тій Чайці...
Утримання корів стає непосильною ношею для селян

■Ганна ЛИННИК
Полтавська область

Раніше, бувало, вранці сільською дорогою не проїдеш, бо ж дов-
железні череди заповнювали всю вулицю, і доводилося навіть зу-
пинятися й виходити з автівки, щоб якась буро-карпатка, задумав-
шись, не вперлася рогами у капот. Корівка-годувальниця була чи 
не в кожному дворі в селі, а у гарного господаря — і не одна.
Нині ж рогату Зорьку чи Майку на пасовищі побачиш де-не-де. 
Попри те, що продаж молочки на селі — це чи не єдиний дохід 
селян, кількість поголів’я корів у приватних господарствах невпин-
но зменшується. А все через те, що утримувати їх не тільки важ-
ко, а ще й дорого. Та і не всім до снаги ціле літо, без вихідних та 
відпусток, поратися з худобою. Відмовляються селяни утримувати 
корівок і через те, що по районах зникають пасовища: зелені землі 
віддають під ріллю. І доводиться, окрім картоплі й буряків, купу-
вати ще й сіно. При цьому закупівельна вартість молока є нижчою, 
ніж ціна пляшки мінералки.
Проте залишилися поодинокі сміливці, які не збули свою году-
вальницю, а продовжують дбати про неї, отримуючи взамін нату-
ральний продукт на столі.

Ірина Меркушина та її Чайка.❙

ПРОСТО ЦИФРА

 На 1 січня 2021 року поголів’я ве-
ликої рогатої худоби (ВРХ) в Україні 
становило 2,9 млн голів. Це на 6,2% 
менше, ніж на 1 січня 2020 року, пові-
домляє Державна служба статистики. 
Зокрема, сільськогосподарські під-
приємства утримували близько 997,6 
тис. голів ВРХ (на 4,9% менше), госпо-
дарства населення —1,9 млн голів (на 
6,9% менше). 
 «Кількість поголів’я корів в Україні 
сягнула найменшої величини — май-
же 1,7 млн голів. Навіть у післявоєнні 
часи в 1946 році було 4,6 млн  корів, 
— зазначає голова ради директорів 
Спілки молочних підприємств Украї-
ни Вадим Чагаровський, якого цитує 
AgroPolit.com. — Відтак маємо най-
меншу за всі роки кількість виробниц-
тва молока. Офіційно Україна начеб-
то виробляє 9,8 млн т молока, із них 
2,7 мл т — це молоко з господарств, 
решта (6,1 млн т) — від населення. Я 
стверджую, що немає такої кількості 
виробництва молока, про яку звітує 
офіційна статистика». Експерт наголо-
шує, що сьогодні маємо найкритичні-
шу ситуацію в молочній галузі за всі 
роки незалежності України. Зараз ми 
бачимо пік: найгірші показники, тоб-
то дно молочної галузі, після чого без 
державної підтримки Україна просто 
втратить її.

■
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Передплата на «Україну молоду» на друге 
півріччя закінчується 18 червня

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

на квартал — 236 грн. 43 коп.,

до кінця року — 472 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяці — 197 грн. 62 коп.,

на квартал — 296 грн. 43 коп.,

до кінця року — 592 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

на квартал — 89 грн. 76 коп.,

до кінця року —179 грн. 52 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 

саму процедуру оформлення 

перед плати бере: на місяць — 

4 грн., на два-три місяці — 9 

грн., на чотири-шість місяців 

— 11 грн.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2021■

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої ува-
ги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед-
платити «Україну молоду» у нинішньому році 
або не продовжив перед плату на друге півріч-
чя, це можна зробити до 18 червня, щоб отри-
мувати газету з липня. Оформити передпла-
ту можна у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua як за електронною версією Катало-
гу видань України «Преса поштою», так і за дру-
кованим Каталогом видань України «Преса пош-
тою».
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Ігор ВІТОВИЧ

Головною темою одно-
денного саміту НАТО, 
що відбувся в понеділок 
за участю лідерів країн 
Альянсу, була ініціатива 
НАТО 2030, спрямова-
на на зміцнення єдності 
Альянсу та підготовку до 
майбутніх викликів. Вона 
має прийти на зміну стра-
тегії Альянсу, яка була 
прийнята в 2010 році. 
Лідери країн та урядів 
НАТО зустрінуться у важ-
ливий для Альянсу мо-
мент — читаємо в оголо-
шенні, яке анонсує саміт. 
Керівництво 30 держав-
членів разом із президен-
том США прийматимуть 
рішення щодо підготов-
ки НАТО до поточних та 
майбутніх викликів: аг-
ресивна політика Росії, 
тероризм, кібератаки, 
руйнівні технології, зрос-
тання військової потуги 
Китаю та вплив кліматич-
них змін на міжнародну 
безпеку. «Це проблеми, 
з якими жодна з країн 
не спроможна боротися 
самостійно, тому транс-
атлантична солідарність 
та єдність — ключ до 
гарантування безпеки 
та оборони союзників», 
— підкреслювалося в 
анонсі саміту.
Але якщо неофіційно, 
то головним завданням 
саміту було подолання 
розбіжностей, що виник-
ли під час президентства 
Дональда Трампа, і зосе-
редитися на проблемах 
безпеки, що створюють-
ся Росією і Китаєм.

Об’єднання після 
роз’єднання
 Єнс  Столтенберг, Гене-
ральний секретар НАТО, 
наголосив на відкрит-
ті зустрічі, що це «пово-
ротний момент» для Аль-
янсу. «Наші відносини 
з Росією перебувають на 
найнижчому рівні з мо-
менту закінчення холод-
ної війни. Це пов’язано з 
агресивними діями Мос-
кви. Я впевнений, що лі-
дери країн-членів НАТО 
підтримають наш под-
війний підхід до Росії — 
сильна оборона в поєд-
нанні з діалогом. Наро-
щування Китаєм війсь-
кової потужності, його 
зростаючий вплив і полі-
тика тиску також ство-
рюють деякі проблеми 
для нашої безпеки», — 
заявив Генсек НАТО.
 Джеймі Ши, колиш-
ній помічник Генсекре-
таря НАТО, пояснив на-
міри теперішньої ад-
міністрації у Вашинг-
тоні: «З одного боку, при 
Джо Байдені Сполучені 
Штати, як і раніше, роб-
лять ставку на колектив-
ну оборону НАТО і вій-

ськову присутність у Єв-
ропі для, в першу чергу, 
протистояння Росії. Але, 
з іншого боку, президент 
не просто бажає повер-
нутися до того Альянсу, 
яким він був до Трампа. 
Байден хоче, щоб нове 
НАТО зосередилося на 
вирішенні глобальних 
проблем».
 Під час свого прези-
дентства Дональд Трамп 
критикував Альянс за те, 
що США непропорцій-
но більше Європи вкла-
дається в його розвиток. 
Цей закид Трампа не за-
бутий. «Альянс повинен 
більше консультувати-
ся і краще інвестувати», 
— сказав перед почат-
ком зустрічі цього року 
Єнс Столтенберг. Двад-
цять одна країна ЄС на 
цей час є членом НАТО, 
але тільки вісім з них 
зобов’язуються виділяти 
2% свого ВВП на війсь-
кові витрати. Серед них 
Франція, але не Німеч-
чина, Італія та Іспанія.

Росію ніхто не питатиме 
 Хоча Україну до 
участі не запросили, 
вона була однією з важ-
ливих тем на саміті. Ні 
Київ, ні Тбілісі на цьо-
му засіданні не отрима-
ли плану дій щодо членс-
тва (ПДЧ) у НАТО. Утім 
Альянс підтвердив свою 
обіцянку 2008 року при-
йняти до своїх лав ці дві 
країни. «Ми підтверд-
жуємо рішення, ухвале-
не у 2008 році на Буха-
рестському саміті НАТО, 
про те, що Україна стане 
членом Альянсу. План 
дій щодо членства (ПДЧ) 
буде невіддільною части-
ною цього процесу», — 
йдеться в документі, оп-
рилюдненому в понеді-
лок надвечір.
 «Від України та Аль-
янсу залежить, коли Ук-
раїна стане частиною 
НАТО. Росія тут не має 
права голосу, вона не 
може накласти вето на 
це», — зазначив Гене-
ральний секретар НАТО 
Єнс Столтенберг, відпові-
даючи на запитання жур-
наліста CBC щодо того, чи 
дозволить Росія Україні 
стати членом Альянсу. 
 Але від України очі-
кують реформ, йдеться 
в підсумковому комю-

ніке саміту. НАТО вка-
зує на те, що механіз-
мом для Києва, аби ру-
хатися вперед у процесі 
реформ, є Щорічні на-
ціональні програми, які 
укладає Комісія зі спів-
праці України і НАТО. 
Альянс закликав Украї-
ну «сповна використа-
ти» інструменти, які на-
дає комісія зі співпраці, 
аби впровадити стандар-
ти та принципи НАТО. 
Серед необхідних ре-
форм згадуються про-
тидія корупції, розвиток 
інклюзивного політично-
го процесу, децентраліза-
ція, захист прав людини 
та прав меншин, а також 
верховенство права. «По-
дальші реформи в безпе-
ковому секторі, в тому 
числі реформа Служби 
безпеки України, є особ-
ливо важливими. Ми ві-
таємо помітні реформи, 
вже здійснені Україною, 
і наполегливо заохочуємо 
подальший поступ у ре-
формуванні безпекового 
та оборонного секторів, у 
тому числі через всеохоп-
ний пакет підтримки. Ми 
й надалі підтримувати-
мемо зусилля України в 
зміцненні опору гібрид-
ним загрозам», — зазна-
чено в комюніке.
 В Альянсі вказують 
на те, що партнерство з 
розширеними можли-
востями, яке Україна 
отримала торік, дозво-
ляє розширити співпра-
цю з блоком. Комюніке 
також містить вислов-
лення підтримки Альян-
сом територіальної ціліс-
ності й суверенітету Ук-
раїни, Грузії та Молдови, 
а також невизнання оку-
пації Росією українсь-
кого Криму та частини 
Донбасу. Альянс закли-
кав Росію виконати свої 
зобов’язання згідно з 
Мінськими домовленос-
тями.
  «У комюніке ми пов-
торили, що двері НАТО 
відчинені, рішення, які 
ми ухвалили на Буха-
рестському саміті, ли-
шаються чинними, і ми 
плануємо допомагати 
Україні, а також Грузії, 
у їхніх реформах для єв-
ропейської та євроатлан-
тичної інтеграції», — 
додав Генсек НАТО Єнс 
Столтенберг. ■

САМІТИ

«Для України двері 
відчинені»
У Брюсселі намагалися відновити єдність НАТО, яка 
зазнала розколу за час президентства Дональда 
Трампа

■

Столтенберг — Байдену: Україна стане членом Альянсу, 
але спочатку — реформи. 

❙
❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Опозиційному біло-
руському блогеру Роману 
Протасевичу пред’явили 
звинувачення в організа-
ції масових заворушень, 
дій, що грубо порушу-
ють громадський поря-
док, а також у розпалю-
ванні соціальної ворож-
нечі. Про це заявив голова 
Слідчого комітету Біло-
русі Дмитро Гора, додав-
ши, що білоруські слід-
чі з’ясовують джерела фі-
нансування «екстреміст-
ського» Telegram-канала 
Nexta, співзасновником 
якого був Протасевич. 
«Запити ми направляємо 
до багатьох держав. Інше 
питання: чи нададуть нам 
відповіді на ці запити», — 
сказав він.
 Міністерство закор-
донних справ Білорусі 
вивело затриманого в 
Мінську опозиційного 
журналіста Романа Про-
тасевича на пресконфе-
ренцію щодо інциденту з 
рейсом Ryanair. Спочатку 
білоруське МЗС анонсува-
ло, що у пресконференції 
візьме участь Департа-
мент авіації Міністерства 
транспорту, Слідчий ко-
мітет, Міноборони, при-
кордонники та «інші ре-
левантні спікери». Але за 
лічені хвилини до початку 
до зали занесли табличку 
з іменем Романа Протасе-
вича, вибачилися за за-
тримку і пояснили, що в 
останній момент, «він за-
хотів взяти участь» в чис-
лі інших високих біло-
руських генералів. Справ-
ді? Отак ув’язнений «за-

хотів» і тут же опинився 
на пресконференції?
 Командувач Військо-
во-повітряних сил Біло-
русі Ігор Голуб показував 
слайди і скріншоти, напо-
лягаючи, що ніякого пере-
хоплення рейсу Ryanair, 
який слідував за маршру-
том Афіни — Вільнюс, не 
було. За його словами, пі-
лоту лише «рекомендува-
ли» посадку, і він сам ви-
рішив приземлитися, і 
ніякого винищувача по-
ряд не було. 
 Сам Роман Протасе-
вич, відповідаючи на запи-
тання журналістів, запев-
нив, що він «почувається 
чудово», ні на що скарг не 
має і його «ніхто не бив». 
Запевнив, що його не зму-
шували до співпраці зі 
слідством, хоча до Рома-
на Протасевича вже біль-
ше 11 днів не може потра-
пити адвокат. Але він сам 
повідомив на камери біло-
руського державного теле-
бачення, що вважає слід-
чий ізолятор найбезпеч-
нішим місцем для себе на 
даний момент. «Зараз міс-
це, в якому я постійно пе-
ребуваю, для мене, як мені 
здається, найбезпечніше. 

Багато хто вже напевно 
вважає мене зрадником. 
Хоча я хочу підкреслити, 
що я нікого не зраджував. 
Це очевидно».
 Раніше в подібному 
«інтерв’ю» білоруському 
держтелеканалу ОНТ Ро-
ман Протасевич визнав 
провину «в організації та 
підготовці дій, що пору-
шують громадський по-
рядок». Але його рідні та 
близькі, а також білорусь-
ка опозиція заявили, що 
визнання були зроблені в 
результаті тортур. Біло-
руський опозиційній полі-
тик Світлана Тихановська 
закликала створити спе-
ціальну місію для пере-
вірки стану затриманого в 
Білорусі журналіста Про-
тасевича. Нечисленні за-
хідні журналісти, які пе-
ребували на пресконфе-
ренції у Мінську, залиши-
ли її після оголошення про 
участь Протасевича. Бага-
то авторитетних світових 
ЗМІ також відмовилися 
наводити чергові «пока-
янні заяви» Протасевича, 
щоб не заплямувати себе 
участю в цинічній пропа-
гандистській кампанії Лу-
кашенка. ■

ЦИНІЗМ

Ігри кішки зі спійманою 
мишкою
Режим Лукашенка показав ув’язненого опозиційного 
журналіста Романа Протасевича на брифінгу

■

Протасевич «захотів» і враз опинився на пресконференції.❙
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До четвертого енергоблоку
 Чорнобильська АЕС була первістком 
української атомної енергетики, вона ж 
виявилася і першою АЕС України, яка 
через аварію спинила генерування елек-
троенергії значно раніше проєктного тер-
міну. Утім за недовгий період своєї екс-
плуатації (перший блок запустили в 1977 
році, а останній зупинили в 2000-му) АЕС 
встигла виробити більше 300 мільярдів 
кіловат-годин електроенергії.
 Ще в 1965-1966 роках для пошуку 
придатного для розташування атомної 
електростанції місця Київське відділен-
ня проєктного інституту «Теплоелектро-
проєкт» обстежило 16 пунктів у Київсь-
кій, Вінницькій та Житомирській облас-
тях. Майданчик обрали на благодатному 
Поліссі — за 4 км від села Копачі Чор-
нобильського району, на правому березі 
ріки Прип’ять, за 15 км від міста Чорно-
биль поблизу станції Янів залізничної 
лінії Чернігів — Овруч.
 Після вибуху на ЧАЕС, уже 30 листо-
пада 1986 року, Державна комісія при-
йняла на технічне обслуговування за-
консервований 4-й енергоблок. На будів-
ництві об’єкта «Укриття» працювало 
у надскладній радіаційній обстановці 
приблизно 90 000 людей. Його споруди-
ли протягом рекордно короткого терміну 
— 206 діб. У процесі будівництва об’єкта 
«Укриття» було укладено приблизно 
345 тисяч кубометрів бетонної суміші та 
змонтовано 7 тисяч тонн металевих конс-
трукцій, створювали необхідні для без-
печної експлуатації цього об’єкта систе-
ми вентиляції, енергопостачання, поже-
жогасіння, системи контролю.
 З початку ХХІ століття до 2015 року 
проходив підготовчий етап до зняття з 
експлуатації ЧАЕС. Здійснено вилучен-
ня ядерного палива та переміщення його 
у спеціальне сховище для довгостроково-
го зберігання. Сучасний етап закриття та 
консервація реакторних установок орієн-
товно має завершитися 2028 року. Демон-
таж устаткування та очищення майдан-
чика з метою максимального зняття обме-
жень і регулюючого контролю орієнтовно 
планують завершити до 2064 року.
 Після проведення відкритих міжна-
родних торгів між ДСП «Чорнобильсь-
ка АЕС» та міжнародним консорціумом 
Novarka, в який входять дві французь-
кі компанії Vinci Construction Grands 
Projets та Bouygues Travaux Publics, у 
2007-му було укладено контракт на про-
ектування, будівництво та введення в ек-
сплуатацію першого пускового комплек-
су (ПК-1) нового безпечного конфайнмен-
та над «Укриттям» 4-го енергоблоку. Ця 
складна робота тривала не один рік — на 
тепер маємо подвійний надійний захист.
 Усе це і більше можна почути навіть 
безпосередньо у споруді під конфайн-
ментом й «Укриттям» під час екскурсій-
них відвідин зони ЧАЕС. Іноземні та ук-
раїнські групи відвідувачів і окремі гро-
мадяни можуть відвідати ДСП ЧАЕС з 
ознайомчою метою за чотирма розробле-
ними маршрутами. Зрозуміло, що умови 
допуску мають особливі правила, з інс-
труктажем про максимально закритий 

одяг, видачею індивідуального мініпри-
ладу для контролю за отриманою відві-
дувачем дозою радіації. При собі необхід-
но мати паспорт або інший документ, що 
підтверджує особу, — обов’язково той, 
який був раніше зазначений у заявці.

Прип’ять 
 Початковою точкою маршруту вар-
то обрати Славутич — місто, з якого до 
ЧАЕС менше півсотні кілометрів. Його 
збудували за менш, ніж два роки, що над-
важливо, від початку в чистій від радіації 
зоні — як нове місто тих, хто покликаний 
здолати наслідки аварії на Чорнобильсь-
кій станції. Його зводили за СРСР пред-
ставники 9 республік — 8 облаштовува-
ли житлові квартали, а дуже постражда-
ла тоді від радіації Білорусь влилася тоді 
в інфраструктуру обслуговування насе-
лення — тому в центрі височіє універмаг 
«Мінськ».
 Креативність цього сучасного міста 
видно вже з вуличних вказівників: стрі-
лочка «До комфорту» — це до житлово-
комунального центру, «за витрішками» 
— на ринок, «по підтримку» — до органів 
місцевої влади, «до духовності» — до хра-
му і т.д. А із залізничної станції за 50 хви-
лин електричка — транзитом через Бі-
лорусь — довезе майже до ЧАЕС. Якщо 
ви не її працівник iз пропуском, то їде-
те туди в супроводі екскурсовода, підпи-
суєте аркуші ознайомлення з правилами 
і виконуєте усі настанови. Обов’язковий 
температурний скринінг iз фейс-контро-
лем і проходження через рамки безпеки 
як при вході, так і виході; і не лише на 
станції, а й у їдальні, куди завозять ту-
ристів.
 Про їдальню — окремий абзац. Стра-
ви там добротні, великі порції першого-
другого-третього — як для персоналу. І 
до всіх трьох страв три зміни абсолютно 
нових виделок-ножів — таке побачиш на-
віть не в кожному столичному закладі, 
які називаються ресторанами.
 Особливо лоскоче нерви й уяву відві-
дувачів залишена територія Прип’яті. 
У буянні рослинності кінця весни — по-
чатку літа вона майже не лякає. Один із 
стадіонів заріс кущами і деревами так, 
що лише слова супроводжуючого да-
ють зрозуміти, що ідеш не просто хаща-
ми. Каркаси готелю «Прип’ять», будин-
ку культури «Енергетик», радянський 
серп і молот на гербі у височині, усім ві-
доме оглядове колесо, яке тепер пофар-
боване у жовто-блакитні кольори. Тери-
торія спонукає думати про минуле і май-
бутнє, грандіозні плани й обставини, які 
не під силу контролювати людям.
 За наше нетривале перебування у 
Прип’яті лише якихось пару годин зус-
тріли кілька екскурсійних груп. Багать-
ох кличуть бажання на власні очі поба-
чити місто минулого й екстрим. Хоч екс-
курсоводи і попереджають про заборону 
входити у напівзруйновані приміщення 
— у соціальних мережах немало фото із 
них. Бо ж екскурсантам дають і вільний 
час для індивідуального ознайомлення. 
(Головне — не заблукати і вчасно доєдна-
тися до своєї групи).

І Печерський квартал — у лісі
 Славутич буквально днями відзначив 
своє 34-річчя. Детально про його зведен-
ня можна дізнатися у місцевому музеї: 
про розчищення лісової території у 30-
градусний мороз; ударні комсомольсь-
кі бригади, які виборювали право долу-
читися до будівництва; 13 плавзасобів, 
у каютах яких спочатку жили будівни-
чі нового міста; виступ тут Патрісії Каас 
1995 року тощо.
 Територіально Славутич знаходить-
ся на Чернігівщині (16 км від Білорусі), 
утім підпорядковується Київській об-
ласті. Пояснення цьому просте. Тер-
міново після аварії на ЧАЕС 26 травня 
1986 року постало питання будівниц-
тва міста за 30-кілометровою зоною від-
чуження, але не далі за 50 км від місця 
атомної катастрофи, на незабрудненій 
радіацією території, — зрозуміло, щоб 
не витрачали люди багато часу на поїз-
дки на роботу, і щоб центр управління 
був у підпорядкуванні Києва, з яким 
простіше за УРСР, напряму, було кон-
тактувати Москві.
 Місто намагається заохочувати до 
себе туристів. Його найпривабливіша 
нині фішка — урбаністика останніх 
років Радянського Союзу. У Славутичі 
житлові квартали будували за власни-
ми проєктами і навіть iз власних буд-
матеріалів, які й назвали відповідно 
Київський, Єреванський, Талліннсь-
кий, Естонський. Тож Славутич одразу 
став пам’яткою радянського неомодер-
нізму в архітектурі. На тепер додалися 
й нові квартали. Щоправда, Печерський 
(особливо промовистий для киян) — уже 
фактично в лісі.
 Від початку Славутич був містом 
особливого забезпечення. Потім були 
п’ять років особливої економічної 
зони. У 2016 було завершене зведення 
над четвертим енергоблоком, накритим 
«Укриттям», другого захисного «панци-
ря». Цей міжнародний проєкт тимчасо-
во заселив Славутич перед тим майже 
п’ятистами іноземними спеціалістами 
— це «підтягнуло» і місцевий сервіс.
 Коли 2019 року конфайнмент над 
четвертим блоком ЧАЕС ввели в екс-
плуатацію, і проєкт завершився, перед 
славутичанами знову постало питан-
ням, як жити далі. І вирішили ставку 

робити на креативну індустрію. У квітні 
нинішнього року відкрили муніципаль-
ний бізнес-парк загальною площею 1500 
кв. м для стартапів і невеликих підпри-
ємств. Він розташувався у реконструй-
ованій частині виробничої будівлі і про-
понує оренду за 3,77 гривні за кв. м (тоді 
як середня по місту — близько 200—
250 грн). Крім низької оренди, приваб-
лювати підприємців бізнес-парк може 
і тим, що оформити всі папери і поча-
ти користуватися приміщенням можна 
швидко, за 72 години. Обов’язкові умо-
ви для того, щоб стати резидентом біз-
нес-парку: реєстрація бізнесу в Славу-
тичі та відкриття нових робочих місць, 
каже Арина Старовойтова, керівниця 
Агентства регіонального розвитку Сла-
вутицької міськради. На кінець травня 
бізнес-парк мав трьох орендарів. 
 У затвердженому на сесії міськра-
ди 31 травня стратегічному плані роз-
витку Славутича до 2025 року першою 
з трьох основних стратегічних цілей є 
підвищення конкурентоспроможності 
економіки міста за рахунок культури 
та туризму аж на 38% (умови ведення 
бізнесу та інвестиційна привабливість 
— 50% і лише решта — IT та енергети-
ка). У день міста офіційно презентував 
проєкт «Мала культурна столиця Ук-
раїни 2021». У рамках програми від 
Українського культурного фонду ре-
алізуватимуть чотири окремі масштаб-
ні проєкти та декілька малих. На фес-
тивалі, резиденції, виставки, конферен-
ції та семінари — тобто на реалізацію 
креативних ініціатив — місто виграло 
грант від УКФ у розмірі 9 млн 818 тис. 
447 гривень. Загальний бюджет проєк-
ту «Мала культурна столиця» — понад 
14 млн.
 Місто готує на серпень Sesam 2021 
Poliklinika — фестиваль для архітек-
торів. Планують спілкування 250 фах-
івці з 50 країн Європи. Ще відбудуться 
влітку-восени арт-резиденція семантич-
ного сюрреалізму й фестивалі для май-
бутніх медійників «Золота осінь Сла-
вутича» та GOLDenFest, на якому го-
ловними дійовими особами стануть ті, 
кому 50+ 
 «Щоб зрозуміти, що Славутич — не 
Чорнобиль, треба сюди раз приїхати», 
— кличе у місто мер Юрій Фомічев. ■

ПІСЛЯ ТРАГЕДІЇ

Навколо ЧАЕС 35 років потому
Про два укриття, мертве півстолітнє місто й малу культурну столицю на Чернігівщині, 
яка підпорядкована Київській області

■

Славутич креативить.
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙ЧАЕС, 4-й блок.❙

Прип’ять.❙

Валентина САМЧЕНКО
Славутич — ЧАЕС — Прип’ять

Славутич та Прип’ять — міста-супутники атомного гіганта Чорнобильської елект-
ростанції, яку трохи більше 35 років у СРСР вважали супердосягненням. За одну ніч 
вона перетворилася на трагедію вселенського масштабу, яка примарами небезпеки 
щонайменше насторожуватиме у прямому сенсі ще не менше сотні літ. Тоді за кілька 
днів стала безлюдною за радянськими мірками добре облаштована Прип’ять, а через 
кілька місяців почали ударними темпами — розчищаючи лісові площі в 30-градусний 
мороз — зводити Славутич.
Цьогорічна дата 35-ліття тієї найстрашнішої техногенної атомної катастрофи, серіал 
«Чорнобиль», активні туристичні подорожі у ті місця упродовж останнього часу та 
пропозиція дводенного вояжу, зі шляхом на ЧАЕС робочою електричкою (транзитом 
через Білорусь) і презентацією проєкту «Мала культурна столиця України 2021» у 
радіаційно чистому місті Славутичі, — все склалося так, що страх перед можливим 
надміром радіаційної небезпеки відступив і здійснилася ця журналістська поїздка. 



І. ШІМАНЧУК
Рівне

 Наші політики і владні чинов-
ники, виховані на російсько-ра-
дянській історіографії, не знають 
історії своєї держави — України, 
ділять її на зони, в дусі зека Яну-
ковича. Історично ж Україна дав-
но поділена на краї і складається 
зі Слобожанського, Донецького, 
Придніпровського, Централь-
ноукраїнського, Подільського, 
Карпатського (Буковина, Гали-
чина, Закарпаття), Волинського, 
Поліського країв, а також Таврії 
(Приморського краю) та Криму 
(Кримського краю). У Німеччині 
є землі, у США — штати, а в нас 
— краї, а не зони.
 Краї фіксують природно-гео-
графічну різноманітність Украї-
ни і при правильній економічній 
політиці уряду можуть допома-
гати розвитку економіки держа-
ви. Восьмий рік війни та окупа-
ції частини території принесли 
Україні величезні людські та 
матеріальні втрати, але наші за-
хідні союзники, всупереч їхній 
же безпеці, не застосовують до 
Росії максимальних економіч-
них та політичних заходів, що 
провокує Росію на нові воєнні 
авантюри.
 Для безпеки кордонів Євро-
союзу країни НАТО давно по-
винні були б запросити Україну 
стати членом Північно-Атлан-
тичного альянсу. Без України 
путінська Росія не може здійс-

нити на практиці свій план iз по-
вернення територій, втрачених 
унаслідок розпаду Радянського 
Союзу. Російсько-радянська ім-
перія в усіх своїх війнах пере-
магала завдяки перебуванню в 
її складі України, використову-
ючи її людські й матеріальні ре-
сурси. Це повинен знати кожен 
керівний політик західних дер-
жав. Тому прийняття України 
в НАТО зміцнить безпеку Євро-
пи, анулює плани Росії з розпа-
ду НАТО та Євросоюзу, позитив-
но подіє на пригноблені народи 
Росії, які позбавлені людських 
та національних прав i свобод, 
ініціює їхню боротьбу за на-
ціональне визволення від ім-
перського гніту Росії-Московії. 
Тому керівники західних країн 
повинні глобально думати і дія-
ти, знаючи, що Україна — це ос-
новний форпост безпеки Європи. 
Це повинні засвоїти назавжди 
народи Європи.
 Росія, як і в 1939 р., для своїх 
загарбницьких планів викорис-
товує Німеччину. Ніякі аргумен-
ти США про небезпеку газогону 
«Північний потік-2» її не пере-
конують і вона свідомо лізе в за-
шморг Путіна. Тільки україн-
ці знають усю фальш політики 
Московії-Росії, її жадібність і 
жорстокість, тому Захід пови-
нен допомогти Україні пере-
могти цього віковічного золото-
ординського ворога людяності, 
західної демократії та цивіліза-
ції. ■

Олександр КОСОВЕЦЬ, 
ліквідатор аварії 
на Чорнобильській АЕС 
ІІ категорії, член Національної 
спілки журналістів України
Київ

 Як відомо, цьогоріч 26 квіт-
ня виповнилось 35 років із дня 
Чорнобильської катастрофи. 
Зазвичай щоп’ять років ми, 
ліквідатори аварії на Чорно-
бильській АЕС, які працюва-
ли в Гідрометслужбі, збира-
лись на території гідрологічної 
станції Київ, працівники якої 
відіграли помітну роль у лікві-
дації наслідків аварії.
 Так планувалось зроби-
ти і в цьому році, однак «чер-
вона» зона, до якої потрапив 
Київ у квітні, внесла коректи-
ви у плани ліквідаторів-гідро-
метеорологів, більшість яких 
із нині живих виявились не-
працюючими пенсіонерами, 
які не мали права на отриман-
ня «транспортної перепуст-
ки». До речі, такі традиційні 
зустрічі відбувались і в інших 
спільнотах ліквідаторів, які 
всі вже отримують пільгову 
пенсію за віком, бо навіть ті 
військові, яких залучали до 
роботи у Прип’яті, мають 55 
років і старше.
 Тому в мене виникла ідея 
звернутись через контактний 
центр до керівництва Киє-
ва з проханням дозволити 26 
квітня проїзд у комунальному 
транспорті ліквідаторам аварії 
на ЧАЕС І та ІІ категорій при 
пред’явленні відповідного пос-
відчення ліквідатора. Таких 
ліквідаторів у місті залиши-
лось близько п’ятдесяти тисяч, 

але навряд чи всі вони мали 
силу і здоров’я їхати на зустріч 
із побратимами. На тлі вида-
них 500 тисяч «транспортних 
перепусток» навантаження 
на громадський транспорт 26 
квітня зросло б лише на кіль-
ка відсотків. Тож 14 квітня я 
зателефонував на лінію 15-51 
і озвучив цю пропозицію чер-
говому оператору, який зафік-
сував її під номером 1-359360. 
Знаючи стиль роботи чиновни-
ків, я вирішив 23 квітня поці-
кавитись долею моєї пропози-
ції — знову зателефонував на 
15-51. Бадьорим голосом чер-
говий оператор повідомив, що 
звернення направлено до місь-
кого департаменту транспорт-
ної інфраструктури, який має 
надати відповідь... 28 квітня, 
тобто через 2(!) дні після роко-
вин. Коли я висловив сумнів у 
такій безглуздій даті відповіді, 
то він пояснив, що в них на ви-
конання подібних звернень 
дається від 1 до 14 днів. Напев-
но, зважаючи на «складність» 
моєї пропозиції, на її реалі-
зацію відвели максимум — 2 
тижні.

 Звичайно, я був обурений та-
кою бездушністю чиновників і 
запропонував, щоб міський го-
лова 26 квітня все-таки оголо-
сив заяву, яка була б вказівкою 
кондукторам і контролерам мет-
рополітену на пропуск лікві-
даторів І та ІІ категорії у 35-ті 
роковини за їхніми посвідчен-
нями ліквідаторів. Усе ж у її ре-
алізацію я вірив мало, тому на 
всяк випадок попрохав друзів 
відвезти мене в Гідропарк і на-
зад. Підстраховка виявилась не-
зайвою, бо ніяких додаткових 
роз’яснень щодо ліквідаторів 
26 квітня не було.
 Незважаючи на такий пере-
біг подій, я не втратив надію, 
хоч із запізненням, отрима-
ти письмову відповідь на моє 
звернення. Прочекавши рівно 
місяць, я 14 травня знову пе-
редзвонив на «гарячу» лінію. 
Черговий оператор відповів — 
чекайте, відповідь отримаєте 
найближчим часом.
 24 травня, коли минули 
«сороковини» від мого звер-
нення, я знову перетелефону-
вав на 15-51. Чергова хотіла 
прочитати мені відповідь, але 

я сказав, що писати диктан-
ти від чиновників я не збира-
юсь, а хочу нарешті отрима-
ти письмову відповідь. Вона 
сказала, що моє повторне 
звернення зареєстровано під 
№ 1-484374, і відповідь я отри-
маю до 31 травня.
 Повторне звернення вия-
вилось дієвішим, бо 30 трав-
ня я знайшов у своїй поштовій 
скриньці конверт від депар-
таменту транспортної інфра-
структури, на якій був один 
поштовий штемпель із від-
міткою «20.05.21». Розкрив-
ши вдома конверт, я з поди-
вом побачив дату реєстрації 
відповіді — 14.05.2021 № 053-
15297. Почавши читати розло-
гу, на 1,5 сторінки, відповідь, 
я з подивом дізнався, що «Ви-
дача спеціальних перепусток 
фізичним особам не передба-
чалася».
 Але ж я не просив ніяких 
перепусток ні собі, ні іншим 
ліквідаторам! Я просто просив 
дати дозвіл на проїзд ліквіда-
торам І і ІІ категорії за їхні-
ми чорнобильськими посвід-
ченнями лише один день — 26 

квітня.
 До речі, за моєю пропози-
цією мій друг В’ячеслав Олек-
сандрович, теж ліквідатор 
аварії на ЧАЕС ІІ категорії, у 
середині квітня звернувся з 
аналогічною пропозицією до 
контактного центру. Правда, 
він не турбував чиновників, 
просто пустив справу на само-
плив, і тому відповідь не отри-
мав узагалі, хоч його контакт-
ні дані скрупульозно записав 
оператор.
 Розвиток подій, які я опи-
сав, промовисто свідчить про 
роздутий чиновницький апа-
рат, який замість конкретної 
й очевидної відповіді на мою 
пропозицію перевернув усе з 
ніг на голову, зареєстрував без-
глузду відповідь явно заднім 
числом, бо канцелярія зазви-
чай відправляє відповіді що-
денно, а не на 6-й (!) день після 
її реєстрації.
 Дивує також і позиція 
Укрпошти, яка вже кілька 
років тому відмінила штамп 
у відділенні отримання листа, 
про що мені повідомили в най-
ближчому поштовому відділен-
ні 02064. Тож якими логістич-
ними маршрутами мандрував 
лист iз 20 травня з центру Киє-
ва до проспекту Маяковського 
10 днів, незрозуміло.
 Отож тим, хто мріє про краї-
ну в смартфоні, раджу ознайо-
митись із цією історією, а пану 
Кличку не зайве принципові-
ше оцінити роботу контактно-
го центру міста, адже він, за-
мість додаткової підтримки 
ліквідаторів-чорнобильців, 
отримав осуд через недолугих 
підлеглих. ■

Аркадій МУЗИЧУК
Київ 

Поки у владі і в політиці 
Дилетантство процвітає,
У науці і освіті 
шкарлетанство коріння пускає.

* * *
Закучмилася влада,
Забузинів, позеленів електорат

Від столиці до сільради —
Гібридний колорад,
Якому «разніци» нема:
Ходить по колу
Чи повзти назад...
Він має те що має...

* * *
«Маємо що маємо»
І «какая разніца» —
Вислови-близнята,
Різниця лише у мові,

За суттю ж однакові —
Байдужість у основі.
Тому не дивуйтесь,
Що від пункту Кра
До пункту Зе
Україна 30 років повзе.
Бо хоч різного покоління
В тренді автори,
Та світоглядно обоє продукти
Совкової пори.

Цей рік продовжує дивувати нас несподіваними сюрпризами — то сніг у Карпатах, то зливи й підтоплення 
в найнесподіваніших місцях. Так, жителі приморського Маріуполя не пам’ятають такого, щоб їхні приватні 
садиби, ба більше — перші поверхи багатоповерхівок затопило після чергової зливи. Страждають і сусідні 
регіони. На вихідні сильні дощі наробили лиха у Дніпропетровській області, затопивши тисячі квадратних 
метрів приватних садиб, залишили під водою городи, поля.

МОРАЛЬ І ВЛАДА

«Країна в смартфоні» 
чи «чиновниколенд»?
Чи буде колись лад у держапараті

■

ВІДПОВІДЬ АГРЕСОРУ

Ми повинні бути в НАТО
Україна — це основний форпост безпеки Європи

■

ПОЛІТПАРНАС

Політичні каламбури з натури

■
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Мистецтво не бути равликом
 Села Полтавщини й у схід-
них регіонах засмучують 
своєю однотипністю. Скла-
дається враження, що спочат-
ку радянська уніфікованість, 
а тепер ще й вітчизняний без-
лад «вичавили» з них щось 
особливе, автентичне, своє. 
Скрізь — схожі і не надто дог-
лянуті обійстя, замулені річки, 
стихійні смітники і централь-
ний майданчик iз незмінним 
пам’ятником солдату-визволи-
телю, біля підніжжя якого ви-
саджений чи не єдиний громад-
ський квітник. Трохи веселіше 
там, де якимось дивом уцілі-
ла церква, бо храмові дзвіниці 
ніби служать довічною індуль-
генцією від повного розпаду. 
 Але у Терентіївці, з якої по-
чалася подорож Новоселівсь-
кою громадою, цей класичний 
постколгоспний стандарт рап-
том розбавили великі автобу-
си, що чекають своїх паса-
жирів. «Звідки вони тут взя-
лися?», — автоматично спа-
дає на думку, бо в цьому місці 
було б логічніше зустріти ти-
пову маршрутку. Але відчини-
лися ворота господи, і все ста-
ло зрозумілим. Ми прибули до 
ферми «Лісовий равлик», що 
має репутацію популярної ту-
ристичної локації. 
 Поки галаслива купа діт-
лахів бавиться біля поля з мо-
люсками, нам пропонують 
скуштувати страви, приго-
товлені, вочевидь, на фран-
цузький манер. Принаймні 
пан Бова запевнив, що госпо-
дарі тривалий час студіювали 
цю нетипову для наших країв 
справу в Європі, а соуси до зва-
рених равликів запозичили 
саме у родоначальників цих де-
лікатесів. Манеру подачі блюд, 
мабуть, теж, оскільки равлики 
потребують спеціального посу-
ду і сервіровки. «Куштуйте, не 
бійтеся. Це дуже смачно», — 
намагається перебороти наші 
сумніви голова громади і тут 
же пригадує історію як смаку-
вав такими ж стравами у Страс-
бурзі. 
 Історія виявилася справ-
ді кумедною і при цьому ще й 
висвітила досить цікавий факт 
біографії самого 40-річного 
Євгена Бови. До Європейсько-
го суду з прав людини він їз-
див захищати свого клієнта, 
оскільки зовсім недавно мав 
кар’єру успішного адвоката. 
Більше того, в Польщі зараз 

отримує вже четверту вищу ос-
віту і саме там планує захисти-
ти докторську дисертацію. На-
разі ж він — кандидат юридич-
них наук. «І навіщо вам увесь 
оцей клопіт iз громадою?» — 
запитую не без подиву, оскіль-
ки голова вже встиг розповісти 
як непросто його команді було 
виграти вибори у тих, хто ке-
рував цими селами раніше. «А 
стало нецікаво, оскільки наша 
реальність дуже далека від тієї, 
що показують про адвокатів в 
американських серіалах, — 
пояснює свій вибір. — Це там 
— захоплююча професійна бо-
ротьба. А у нас ти приходиш на 
засідання, а суддя нерідко на-
тякає: «Мені потрібен ось та-
кий результат». І що я повинен 
сказати своєму клієнту? А тут 
справжнє життя. Ти тут бачиш 
конкретний результат своєї ро-
боти». 
 До речі, власники цієї фер-
ми у минулому — нафтовики. 
Спочатку зібрані кошти хоті-
ли традиційно вкласти у не-
рухомість, але потім подума-
ли і ризикнули осилити абсо-
лютно нову справу. І, як вия-
вилося, не прогадали. Зараз 
вони вже не хочуть продавати 
свою продукцію до Європи, де 
на неї є великий попит, оскіль-
ки равлики стали популярни-
ми і в Україні.

Місток на інший берег
 — Цю територію у нас на-
зивають Островом, — пока-
зує другу туристичну локацію 
Новоселівської громади Єв-
ген Бова. — Недавно пробира-
тися сюди довелося бульдозе-
ром, оскільки все було завале-
но сміттям і поросло високими 
бур’янами. А тепер дивіться, 
— скрізь чистий пісок, бесід-
ки з проведеним світлом, вби-
ральні. Зараз це популярне міс-
це відпочинку. Сюди люди при-
їжджають сім’ями. 
 Незважаючи на будень і ще 
не літню погоду, кілька бесідок 
справді зайняті. Річка Свин-
ківка, що славиться великими 
щуками і чистою водою, тече 
у цьому місці фактично че-
рез ліс, тому природа здається 
казковою. Але як тільки ми пе-
рейшли на протилежний берег 
недавно збудованим містком, 
перед очима відкрилася та ре-
альність, до якої у жителів гро-
мади ще не дійшли руки. Прос-
то посеред бору лежать уламки 
чогось монолітно-бетонного, 

а трохи далі бовваніють руїни 
санаторію і літнього дитячо-
го табору, що належали одно-
му з полтавських заводів-бан-
крутів. Але, окрім руїн, від цієї 
курортної інфраструктури ли-

шилися 9 гектарів річково-лі-
сової зони та бювет iз лікуваль-
ною водою, що й стануть, згід-
но iз задумом ОТГ, приманкою 
для інвесторів. На цій же ма-
льовничій території виріши-
ли звести також пансіонат для 
літніх людей, центр іпотера-
пії і майданчик зі стрільби з 
лука. Євген Бова каже, що всі 
названі проєкти вже перебу-
вають «у розробці» і завдяки 
територіальній близькості до 
Полтави мають усі шанси бути 
реалізованими. Тобто тему зе-
леного туризму у цій громаді 
вирішили розвивати масштаб-
но і з максимальною користю 
для людей. 
 Для дитячого табору місце 
також знайшли. Йдеться про 
сосново-березовий ліс на березі 
Коломака. Невдовзі тут облаш-
тують свердловину для води і 
почнуть будівництво. Кошти 
сподіваються отримати завдя-
ки виграшу у всеукраїнському 
конкурсі подібних проєктів, 
але якщо «грантові» 500 ти-
сяч дістануться комусь іншо-
му, від задуму не відмовляться 
все одно. Тим більше що табір 
матиме військово-патріотич-
ний ухил, де умови наближені 

до польових і не потребують ве-
ликих капіталовкладень. «Для 
мене це питання цінностей, без 
яких неможливо побудувати 
сильну громаду, — каже Євген 
Бова. — Змалечку треба вчити 

дітей любити свою землю і свою 
країну. Дякую депутатам, які 
відгукнулися на нашу ініціати-
ву і затвердили відповідну про-
граму. Ми ввели у штатні роз-
клади шкіл посаду керівника 
військово-патріотичного клу-
бу. Запис до цих клубів здій-
снюватимуть iз дозволу бать-
ків». 

Слізне прощання з шиною
 Євген Бова працює у Ново-
селіській громаді рівно рік. 
Половину цього терміну обій-
мав посаду заступника голо-
ви, а потім сам виграв вибори. 
За цей час тут полагодили біль-
шість доріг, побудували сучас-
ні дитячі майданчики, «роз-
гребли» «столітні» смітники 
і встановили баки для збору 
відходів. Їх вивезенням тепер 
займається недавно створене 
КП «Турбота», що має власну 
техніку. До речі, всі нові про-
єкти тут обирає саме громада. 
Для цього адміністрація від-
крила спеціальний кол-центр, 
де збирають усі пропозиції, за-
уваження, скарги. Новоство-
рені відомства постійно звіту-
ють у режимі онлайн за прове-
дену роботу чи виконану заявку 

від населення, тому в непрозо-
рості керівництво звинуватити 
складно. 
 Загалом, реалізовані проєк-
ти і колишня інфраструктура у 
селах цієї ОТГ нагадують бар-
висту мозаїку, де тьмяні, пот-
ріпані часом кольори межують 
iз незвично яскравими пазла-
ми. Наприклад, у Новоселівсь-
кій та Рунівщинській сільсь-
ких бібліотеках, які вже втра-
тили популярність через свій 
архаїзм, відкрили сучасні «Біб-
ліохаби» з цікавим інтер’єром 
і повним набором сучасної тех-
ніки. Тепер тут постійно прово-
дять різні заходи для старих і 
малих, тому вони стали (як тут 
кажуть) «точкою подальшого 
зростання цих населених пун-
ктів». 
 Схоже відчуття з’явилося 
і в старих стінах Новоселівсь-
кої школи, де недавно відкри-
ли харчоблок, якому б поза-
здрила і фешенебельна міська 
ресторація. Сама ж школа поки 
що навіює легкий смуток своєю 
неприродною тьмяністю. Євген 
Бова каже, що діалог iз дирек-
торами навчальних закладів 
був непростим. Вони катего-
рично відмовлялися говорити з 
новим начальством про пробле-
ми. Мовляв, усе добре, живемо 
як усі, хоча на старих партах 
— десять шарів фарби, а про 
ремонт бояться навіть мріяти. 
Діалог поступово налагодився і 
в школах почали повністю змі-
нювати матеріально-технічну 
базу.
 Людська психологія зага-
лом — напрочуд усталена річ. 
Мешканці сіл давно звикли ви-
живати самотужки, тому на-
сторожено сприймають будь-
яку ініціативу. Навіть прохан-
ня прийти на толоку й спіль-
но навести порядок викликало 
неабиякий спротив. А з автомо-
більними шинами, що лежали 
фактично біля кожного сіль-
ського двору, довелося воюва-
ти окремо. «Ти їх тут не клав 
і прибирати не будеш! Іди собі 
геть!» — чув у відповідь голова 
на свою ініціативу. «Ні, вони 
тут більше не лежатимуть, — 
стояв на своєму він. — Ваші 
скати вже й деревами поросли. 
Висадіть краще квіти». Коли 
ж з’явилися перші результа-
ти благоустрою і новенькі ди-
тячі майданчики, люди оціни-
ли результат. «Бачите, як у нас 
тепер чисто, — кажуть вдово-
лено. — А сусідня Ковалівка 
(село з іншої громади. — Авт.) 
й досі тоне у смітті». 
 Загалом протягом остан-
нього року в Новеселівській 
ОТГ було реалізовано 11 проєк-
тів. Йдеться не лише про влас-
ні кошти, а й гранти, отримані 
завдяки участі у різноманітних 
конкурсах. «Ми скрізь беремо 
найактивнішу участь, — каже 
директорка тутешньої Агенції 
місцевого розвитку Юлія По-
пова. — Як тільки оголошують 
умови, ми одразу надсилаємо 
свій план. Готуємося, звісно, 
заздалегідь». 
 Допомагає шукати кошти 
для громади і депутатка об-
ласної ради по цьому окру-
гу Галина Степаненко. Чи-
мало ініціатив були реалізо-
вані саме зав дяки її підтрим-
ці. Після спілкування з нею 
з’явилося відчуття, що Украї-
на таки стає потроху іншою, 
оскільки у регіонах побільша-
ло людей, які хочуть їх роз-
вивати. «Це свого роду адре-
налін, від якого вже складно 
відмовитися», — каже вона і 
швидко перераховує все зроб-
лене і заплановане. Можливо, 
їм вдасться й не все, але тен-
денція, без сумніву, радує.■

ДОСВІД

Новоселівська мозаїка
Японський сад і равликова ферма у полтавській глибинці здаються утопією, 
але тут люблять ламати усталені стереотипи

■

«Для мене це питання цінностей, без яких неможливо 
побудувати сильну громаду. Змалечку треба вчити 
дітей любити свою землю і свою країну».

Дві бібліотеки в Новоселівській громаді тепер називають «хабами». 
Фото із сайту ОТГ.

❙
❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Полтавська область

До Новоселівської ОТГ входить 34 населених пункти, на території 
яких проживає усього лише 5,5 тисячi осіб. Статистика невтішна 
і красномовна одночасно. «Наші села всі ці роки постійно нищи-
лися, — каже голова громади Євген Бова, але водночас цілком 
оптимістично додає. — Треба відроджувати. У нас щодо цього є 
багато амбітних планів. Зараз ось беремо участь у конкурсі «Еко-
логічна ініціатива». Якщо виграємо, то реалізуємо одразу три 
проєкти — «Японський сад» у Рунівщині, «Модернізація паркової 
зони» у селі Божківське та «Релакс-парк» у Мар’ївці». Сказане на 
тлі озвученої демографії сприймається як фантастика, оскільки не 
надто віриться, що хтось ризикне виділити малолюдній глибинці 
гроші на подібні «забаганки». Це ж не очисні споруди або лінія з 
переробки сміття. Але вже через тиждень після нашої зустрічі пан 
голова розмістив у соціальних мережах новину про те, що і цього 
разу в них усе вийшло. Тобто у згаданих селах таки з’явиться пар-
кова екзотика, що тішитиме не лише місцевих жителів, а й числен-
них туристів. Подібний досвід тут уже є.
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Доводилося грати на одній 
сцені з Іваном Козловським
 — Свого часу втікав із цьо-
го села, — зізнається Василь 
Голуб. — Оскільки на ту пору 
не видавали паспортів, аби всі 
лишалися в колгоспі, останній 
клас середньої школи мені дове-
лося закінчувати в місті Отинія 
на заході України, де прожива-
ли родичі. А тепер, по суті, по-
вернувся на малу батьківщину. 
Бо все тут до болю рідне. І до 
міста мене не тягне. Вибираюся 
туди хіба що на роботу до теат-
ру. У мене тут пасіка, город, са-
док (усе стараюся підтримува-
ти в належному стані), а у дворі 
влітку суцільний квітник, бо 
я люблю сіяти й насаджувати 
квіти. Так звітую перед свої-
ми батьками. Стоїть тут і стара 
«Волга» — то моя дитяча мрія. 
Мені радять: ти ж уже на ній, 
мовляв, не їздиш, то продай її. 
Але як можна продати мрію?
 ■ Знаю, що в дитинстві ви 
ким тільки не мріяли стати.
 — О, так! Моєю першою 
роллю була роль міліціонера 
у шкільному театрі. Для неї 
сусід, син якого працював в ор-
ганах правопорядку, дав білий 
міліцейський кітель. І мені чо-
мусь настільки сподобалася 
ота форма, що потім бачив себе 
в майбутньому тільки міліціо-
нером. Оскільки в дитинстві я 
добре малював, то хотів стати 
й художником. Та, знаєте, оця 
професія актора поєднала всі 
інші, бо за своє акторське жит-
тя я ким тільки не побував: і ге-
нералом, і контрадміралом, і 
гетьманом України...
 ■ Вас мало не прийняли до 
столичного театрального вишу 
за протекцією. 
 — Мій двоюрідний дядько 
Андрій Кікоть — гордість на-
шого села — був відомим опер-
ним та концертним співаком, 
мав найсильніший у світі бас. 
Він хотів допомогти мені й мав 
таку можливість — домовив-
ся про мій вступ до Київсько-
го театрального інституту. Я 
вже, було, навіть приїхав туди, 
та потім мене загризла совість: 
я ж комсомолець — і «по бла-
ту». Тож схопив чемодан та й 
подався додому. І так самостій-
но вступив до культосвітньо-
го училища. До речі, навчався 
там разом зі знаною тепер опер-
ною співачкою, Героєм України 
Марією Стеф’юк, котра стала 
другою після Соломії Крушель-
ницької співачкою, яка висту-
пила на сцені міланського те-
атру «Ла Скала». Після куль-
тосвітнього училища Марія 
вступила до Київської консер-
ваторії, а я — до столичного те-
атрального інституту. 
 ■ Початок вашої акторської 
діяльності ознаменувався тим, 
що ви грали на сцені разом зі 
знаменитим українським опер-
ним співаком, котрий здобув 
всесоюзну славу, воістину без-

доганним вокалістом-віртуо-
зом Іваном Козловським. 
 — У 1971 році після закін-
чення театрального вишу я при-
був до Полтави, поближче до 
батьків. Андрій Кікоть дружив 
із тодішніми директором і ре-
жисером Полтавського музич-
но-драматичного театру, тож 
проблем із працевлаштуванням 
я не мав. На ту пору колектив 
театру саме готувався до гастро-
лей у Москві. Може, пам’ятаєте 
цей факт, коли на сцені Боль-
шого театру наші актори ста-
вили безсмертну оперу Мико-
ли Лисенка «Наталка Полтав-
ка» за однойменною п’єсою Іва-
на Котляревського, полонивши 
вибагливу московську публі-
ку? Партію Наталки виконува-
ла тоді Віра Волкова, а партію 
Петра — Іван Козловський. А 
згодом, у 1974 році, у зв’язку 
з урочистостями з нагоди 800-
ліття Полтави, Іван Козловсь-
кий приїхав до нашого міста, 
і на стадіоні «Колос» під час 
великого концерту разом із 
Вірою Волковою вони предста-
вили полтавцям уривок з опе-
ри «Наталка Полтавка». А уве-
чері ми показували цю оперу в 
нашому театрі. У головних ро-
лях і цього разу виступали Іван 
Козловський та Віра Волкова, а 
я грав роль Миколи. Потім ми 
презентували оперу, що нале-
жить до визначних творів ук-
раїнської музичної культури, 
у Миргороді, Кременчуці й Га-
дячі — і щоразу мені доводило-
ся грати з Іваном Семеновичем 
на одній сцені. Йому було на ту 
пору 74 роки — майже стільки, 
як зараз мені, а він іще викону-
вав роль Петра! Та й загалом був 
досить жвавим — навіть загра-
вав до Віри Волкової. 

От уже п’ять років утілює на 
сцені образ Івана Мазепи
 ■ Не рахували, скільки ро-
лей зіграли за час свого артис-
тичного життя? 
 — Ні, та це й нереально. 
Раніше ж театру нав’язували 
план, згідно з яким у репертуарі 
мали бути п’єси на сільську, ви-
робничу, воєнну тематику, а ще 
— твір місцевого автора. Тож 
іноді траплялися такі прохідні 
вистави, що, коли вони закін-
чувалися, я з годину сидів у те-
атрі, чекаючи, доки глядачі по-
кинуть його, аби, не дай Боже, 
не зустрітися з кимось із них на 
виході чи тролейбусній зупин-
ці.
 ■ Попри це за час роботи в 
театрі ви зіграли низку дуже 
помітних різнопланових ролей 
— від Миколи в опері «Натал-
ка Полтавка» до Понтія Пілата 
у виставі «Майстер і Маргари-
та» за однойменним романом 
Михайла Булгакова. Які з них 
вважаєте знаковими? 
 — Мабуть, найбільше мені 
вдаються образи таких собі 
справжніх українців. Скажі-

мо, я грав Карася в опері Семе-
на Гулака-Артемовського «За-
порожець за Дунаєм», Івана у 
виставі «Безталанна» за п’єсою 
Івана Карпенка-Карого, Тараса 
Бульбу у виставі «Легенда про 
Тараса» за повістю Миколи Го-
голя... До слова, до Дня Неза-
лежності України в нашому те-
атрі знову планують поставити 
спектакль про Тараса Бульбу. І 
режисер Сергій Павлюк бачить 
у ролі головного героя тільки 
мене. Я відмовлявся, та врешті-
решт здався. Знаєте, я втілю-
вав на сцені образ Тараса Буль-
би десь 19 років тому, коли, зро-
зуміло, був значно молодшим. 
Тому й маю певні побоювання, 
бо, щоб створити цей сценічний 
образ, потрібно зібрати всі сили, 
енергію, а їх уже не так бага-
то, як хотілося б. Я вже, як ото 
кажуть, дещо награвся. Дуже 
люблю гоголівських персона-
жів — грав Солопія Черевика в 
музичній комедії «Сорочинсь-
кий ярмарок», Левка в музич-
ній драмі-феєрії «Майська ніч», 
Подкольосіна в романтичній 
комедії «Одруження». А моєю 
дебютною роллю у театрі стала 
роль Чаклуна у фантастично-
містичному дійстві «Страшна 
помста» — сценічній версії ко-
роткої історії жахів Миколи Го-
голя. У ній мені довелося пере-
творюватися з молодого на ста-
рого. Дуже страшна роль, і вона 
мені справді вдалася — є люди, 
які досі це пам’ятають. Якось 
був випадок: у мене кварти-
ра в багатоповерхівці, тож зій-
шов на своїй зупинці тролей-
буса й іду собі додому. Аж тут 
зі мною порівнялася жіночка й 
питає, чи можна пройтися по-
ряд, бо їй страшно. Я поціка-
вився: а чому ви мене, мовляв, 
не боїтеся? Попутниця відпові-
ла, що моє обличчя їй знайоме. 
Я вніс ясність, що працюю в те-
атрі. Як з’ясувалося, жіночка 
була на виставі «Страшна помс-
та» — і її найбільше вразив Чак-
лун. Кажу: так то був я. Після 
цього зізнання вона як чкурну-
ла від мене.
 ■ Виходить, і справді перекон-
ливо зіграли. Нині ви втілюєте 
на сцені доволі складний образ 
гетьмана Івана Мазепи.
 — Вистава «Остання любов 
гетьмана» була створена, так би 
мовити, «під мене» — до мого 
70-річного ювілею. Думали пос-
тавити її раз чи два. А вона, бач-
те, от уже п’ять років іде з анш-
лагом — люди сидять навіть на 
сходах поміж рядами стільців. 
Я зрозумів одне: якщо ти щи-
рий, граєш із душею, глядач 
це неодмінно оцінить. Хоч на 
мене були нападки через те, що 
граю, мовляв, занадто призем-
леного гетьмана, а він же був 
багатогранною особистістю: і 
дипломатом, і воїном, і поетом, 
і поліглотом. Але ця вистава ви-
світлює лише останні роки жит-
тя Івана Мазепи, ознаменовані 
пізнім коханням до своєї хре-

щениці Марії-Мотрі (по суті, 
ще дитини), якого я не розумію 
й не знаю, як його можна вип-
равдати. Та й узагалі в біогра-
фії Івана Мазепи багато темних 
плям. Він був гетьманом понад 
20 років, і попри те, що славив-
ся меценатством, будував церк-
ви, думаю, за ним водилося чи-
мало гріхів. Ви ж подивіться, 
що наші керманичі творять при 
владі. Цікаво, що в моєму житті 
є багато збігів, пов’язаних з Іва-
ном Мазепою. Мене хрестили в 
Миколаївській церкві, збудо-
ваній за його кошт, де мати Ми-
коли Гоголя вимолила в Госпо-
да сина, котрий прославив Ук-
раїну. Часто заїжджаю до цієї 
церкви, бо мені здається, що 
вона моя. А мою першу дружи-
ну звали Марія-Мотря (так її 
назвав батько, свого часу про-
читавши польською мовою твір 
про Івана Мазепу та його остан-
нє кохання). Колись на одно-
му зі свят у Диканьці грав роль 
Василя Кочубея. І насамкінець 
одержав роль самого гетьмана 
Івана Мазепи. Просто містика 
якась.

У моновиставі «В степу 
безкраїм за Уралом» проявив 
себе як режисер
 ■ Які ролі вам ближчі: дра-
матичні чи комедійні? 
 — Попри те, що мені біль-
ше вдаються драматичні об-
рази, я люблю на сцені й хоро-
ший гумор. Із задоволенням ба-
гато років грав роль Стецька у 
музичній комедії «Сватання 
на Гончарівці» за п’єсою Гри-
горія Квітки-Основ’яненка. 
Мені дорікали: втілюючи цей 
образ, ти, мовляв, ганьбиш ук-
раїнця. Та я грав його як бла-
женного, аби після перегляду 
вистави глядач дійшов виснов-
ку: він же, по суті, світла люди-
на — шкода, що при цьому та-
кий дурний. Одного разу побив-
ся із колегою об заклад, що ак-
торка, яка грала роль Уляни, 
під час діалогу зі мною на сцені 
не вимовить і слова. У підсум-
ку зіграв свою роль, а вона увесь 
час просміялася, хоч, згідно зі 
сценарієм, ми мали вести діа-
лог. 
 ■ А яка з ролей далася най-
важче?

ДОЛЯ■

Знакова людина полтавського краю — актор академічного 
обласного українського музично-драматичного театру 

імені М. В. Гоголя, народний артист України Василь Голуб — 
у доброму гуморі цього року відзначив 75-річний ювілей

І гетьман, 

У своїй сільській садибі відомий актор проводить значно більше часу, 
ніж у полтавській квартирі.

❙
❙

Василь Голуб (праворуч) в образі Івана Мазепи.❙

Ганна ЯРОШЕНКО 

Чи міг колись бодай подумати звичайний сільський хлопчина «з 
хутора, що поблизу Диканьки», котрий у дитинстві ким тільки не 
мріяв стати, що доля подарує йому довге сценічне життя, яке три-
ває вже півстоліття, що він змушуватиме сміятися й плакати сотні, 
тисячі глядачів не лише в Україні, а й у Канаді, Америці, Італії? Але 
сталося саме так: Василь Голуб нині є улюбленим актором бага-
тьох театралів, воістину народним артистом України, і ті, хто стає 
свідком його гри на сцені, потім згадують її, як свято.
Ми зустрілися з паном Василем у його садибі, що в невеличкому 
козацькому селі Кам’янка, яке примикає до іншого села Стасі, де 
він проводить значно більше часу, ніж у своїй полтавській кварти-
рі. Тут досі стоїть стара батьківська хата, яку актор обклав цеглою 
й постійно укріплює, бо вона, ніби протестуючи проти цього, впер-
то просідає, облаштував у ній усі побутові зручності, а також зону 
відпочинку на подвір’ї. Саме в цьому куточку двору, вмостившись 
на підвісних м’яких сидіннях, і розмовляємо під дзвінкий спів пта-
шок. 
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 — Образ Левка з музичної 
драми-феєрії «Майська ніч». 
Річ у тому, що театр запланував 
цю виставу, маючи на увазі, що 
роль Левка виконуватиме Петро 
Дроць кий (тенор). А він покинув 
театр і перебрався до тодішнього 
Ленінграда. Оскільки ж вистава 
вже була запущена, замість Пет-
ра Дроцького на цю роль узяли 
мене, а я ж володію баритоном. 
Тож мені було настільки важко 
переключитися з одного голосо-
вого діапазону на інший, що я на-
віть голос зірвав. І взагалі мені 
дужче вдаються ролі таких собі 
природжених козаків-рубак, як, 
скажімо, образ Юліана у виставі 
«Засватана-невінчана» за драма-
тичною поемою Івана Карпенка-
Карого. А тут доводилося грати 
ліричного героя, такі ж ролі не 
мої, хоч у душі я, може, й лірик.
 ■ Як ви відкрили свій голос?
 — Коли вступав до куль-
тосвітнього училища, там треба 
було заспівати. Я виконав пісню 
«Ой чого ти, дубе, на яр похилив-
ся?» і думав, що на тому мої співи 
й закінчаться. У моєму ж роду, 
окрім дядька Андрія Кікотя, ніх-
то не мав вокальних даних. Але 
педагог, який узяв мене на свій 
курс, запевнив, що в мене чудо-
вий голос, і відправив до іншого 
педагога з вокалу. Та попросила 
мене взяти одну ноту, другу, а ос-
кільки я не знав нот, дійшла вис-
новку: та він, мабуть, зовсім без-
голосий. Вступивши до театраль-
ного вишу, я взагалі не ходив на 
вокал. Зустрівши мене якось у 
коридорі, завідувачка кафедри 
Лариса Руденко поцікавилася, 
чому я його ігнорую. Я відповів, 

що взагалі не співаю. А вона й 
каже: та ми ж тебе, мовляв, че-
рез твій голос до вишу взяли. І 
так я почав співати. Коли ж при-
йшов до театру (а він же в нас му-
зично-драматичний), став вико-
навцем провідних партій у му-
зичному репертуарі. Потім як 
вокаліст брав участь у концертах 
— завдяки цьому ще в радянські 
часи «залізної завіси» побував за 
кордоном.
 ■ У моновиставі «В степу без-
країм за Уралом», створеній за 
творами Великого Кобзаря, ви 
проявили себе як режисер. 
 — Ця вистава, мабуть, най-
більше пройшла через серце й 
душу. Свого часу я побував в іс-
торичній частині міста Орськ, на 
місці колишньої фортеці, де від-
бував суворе заслання на невиз-
начений час «рядовий» Тарас 
Шевченко, і зрозумів, як йому, 
інтелігентній людині, жилося 
в тяжкій неволі під постійним 
наглядом на пустинній окраїні 
царської Росії. Зібравши Шев-
ченкові вірші, я створив сюжет-
ну канву, доповнивши їх пісня-
ми на його ж слова. Складність 
у тому, що голос розмовний і во-
кальний мають різну звукову 
природу. Тож півтори години 
«переключатися» з одного діа-
пазону на інший дуже нелегко. 
 ■ У 2017 році вас запросили з 
цією моновиставою на гастролі у 
США. 
 — Так, я побував у Нью-Йор-
ку й Чикаго. Під час трьох кон-
цертів для української діаспори, 
де були присутні й наші АТОвці, 
котрі перебували там на лікуван-
ні, я разом iз Ярославою Руденко 

співав українські пісні й декла-
мував вірші. А до того ж у різних 
місцях презентував моновиста-
ву «В степу безкраїм за Уралом». 
Скажімо, у Чикаго Шевченкове 
слово прозвучало з вівтаря най-
більшої в цьому місті церкви свя-
того Миколая. Іще представив 
моновиставу в театрі «Гомін», 
куди, окрім дорослих, зійшлося 
багато дітей, які дуже галасува-
ли. Миттю оцінивши ситуацію, 
подумав: як же я виступатиму? 
І режисер театру, підійшовши 
до мене, зауважив: ви вже, мо-
вляв, вибачте, тут діти, тож чи-
тайте, як можете. І що ви думає-
те? Від мого першого слова й до 
останнього в залі було чутно, як 
муха пролетить. Багато хто пла-
кав. І де б я не був, скрізь спос-
терігав отаку реакцію. Більше 
того, уявіть собі, мене запрошу-
вали там лишитися. Досі маю но-
мер телефону на випадок, якщо 
передумаю. Але, гадаю, вже піз-
но щось кардинально змінюва-
ти в житті. Коли ж повернувся 
зі США, керівництву нашої об-
ласті хтось дорікнув: як же, мо-
вляв, так — в Америці ставлять 
моновиставу за творами Велико-
го Кобзаря, а в нас — ні? Після 
цього воно організувало тур по 
всіх районних центрах.

Тільки рік тому розпочав 
кінокар’єру
 ■ Ви за фахом актор театру і 
кіно. Із театром усе зрозуміло. А 
чи доводилося зніматися в кіно? 
 — От тільки рік тому в Києві 
знявся в українській повномет-
ражній кінострічці під назвою 
«Злегка привідчинені двері». 
Відверто кажучи, сюжет мене 
не надто вражає, проте інші ка-
жуть, що це хороше кіно. Я граю 
трагікомічну роль діда, прику-
того до інвалідного візка. Ви 
знаєте таку акторку — Римму 
Зюбіну? Так от, вона виконує 
роль доньки мого персонажа. 
Під час зйомок ми з нею настіль-
ки подружилися, що, як ото ка-
жуть, не можемо одне без одно-
го жити: вона мені постійно те-
лефонує, я — їй. Там усі актори, 
знявшись у якомусь епізоді, од-
разу бігли, аби переглянути від-
знятий матеріал. Я ж ніколи не 
біг, бо не можу бачити себе на 
екрані. Хоча вже мав кінопроби 
й у двох інших фільмах, але че-
рез карантин тоді далі справа не 
рушила. Знаєте, чому я не в за-
хопленні від кіно? Для мене це 
застиглий матеріал. От учора ти 
зіграв роль, а сьогодні дивиш-
ся й диву даєшся: о Господи, як 
можна так бездарно грати? Тоб-
то я вчорашній собі не подобаю-
ся. Бо завжди здається, що сьо-
годні ти переріс себе вчорашньо-
го. У театрі все можна змінити. 
Я, скажімо, завжди йду після 
вистави й думаю: в отому місці 
я недотягнув і отам був не надто 
переконливим — завтра все це 
виправлю. 
 ■ Якої ролі не зіграли, хоч 
дуже цього хотіли?
 — Якось у нашому театрі ста-
вили спектакль «Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?» за рома-
ном Панаса Мирного. Я в ньо-
му виконував українську народ-
ну пісню «За Сибіром сонце схо-
дить». Образ Чіпки — такого собі 
відчайдуха, котрий перебував на 
грані життя і смерті, — то була 

стовідсотково моя роль, причо-
му я якраз був у тій віковій кате-
горії. 
 ■ А режисер вирішив інак-
ше? 
 — Так, у підсумку цю роль 
зіграв актор, який (я це бачив) не 
в змозі був її витягнути. І так цю 
виставу поставили пару разів — 
на тому все й закінчилося. Най-
більше шкодую за цією роллю. 
А загалом дуже багато ролей, 
у яких бачиш себе, проходять 
мимо — їх дають іншим. Про-
фесія актора невдячна тому, що 
ти весь час залежиш від режисе-
ра, а його бачення часто не збі-
гається з твоїм. 
 ■ Подейкують, актори зале-
жать іще й від інтриг, прихова-
них течій. 
 — А як же без цього? Після 
20 років роботи в театрі моє пер-
ше звання віддали іншій людині. 
Режисер аргументував це так: 
йому, мовляв, ранувато — нехай 
іще попрацює. Я про все довідав-
ся, і ми посперечалися. Навіть 
хотів піти з театру, та мене пере-
конали лишитися. Загалом наго-
роди не відіграють великої ролі в 
моєму житті. Колись мій педагог 
говорив так: якщо тебе критику-
ють, подумай над цим дві доби 
й забудь, а якщо хвалять, забу-
вай зразу, щоб не «підсісти» на 
похвалу, — інакше зупинишся в 
розвитку. Та я вважаю так: якщо 
маю якісь досягнення — тим са-
мим прославляю свій театр, 
край, зрештою — рідне село.
 ■ Іще не так давно був період 
занепаду театру. Нині ж театр 
відроджується. 
 — Ой, ми пережили страш-
ні часи. Було таке, що відміня-
ли вистави, бо глядачі не прихо-
дили зовсім. Було, грали, коли в 
залі сиділи 10—20 осіб. А от чим 
пояснити сплеск цікавості до те-
атру? Я, наприклад, два роки 
не вмикаю телевізор. Бо що там 
можна дивитися? Видно, і лю-
дям усе це набридло — хочеть-
ся чогось живого. Адже в театрі 
творить не тільки актор, а й гля-
дач. Бо глядач «підхльостує» ак-
тора, а актор — глядача, і це та-
кий взаємозв’язок, якого не пе-
редати словами. Тож, що б там не 
було, я вірю в майбутнє театру. 

Практично ніколи не зустрічав 
Нового року вдома
 ■ Вас називають у Полтаві 
вічним Дідом Морозом. 
 — Так, ще й цьогоріч був ним 
на Новорічні свята. Але вже не 
в дитсадках, бо там треба грати-
ся, танцювати з дітьми, а я маю 
проблеми з колінами. Часто до-
водилося виконувати цю роль 
на «корпоративах». І трапляли-
ся непогані компанії незнайомих 
людей, в які я стовідсотково впи-
сувався, не порушуючи гармонії. 
Водночас надивився й на людей, 
які вважають себе сильними сві-
ту цього, на п’яні компанії, де зі 
мною не церемонилися — було 
таке, що й бороду зривали, пог-
рожували не заплатити. Із таки-
ми складно, бо вони самі не зна-
ють, чого хочуть, — усе їм неці-
каво. І мені важко було зрозуміти 
тих людей, які на тлі всезагаль-
ної бідності жирують. 
 ■ І чому ж ви так довго про-
трималися «на посаді» Діда Мо-
роза? 
 — То був додатковий заробі-

ток. На цих ранках, «корпорати-
вах» я заробляв стільки, що міг 
заплатити за «комуналку» за ці-
лий рік. Актори ж у театрі дуже 
мало заробляли. Це зараз із цим 
дещо краще. А спершу ставка 
становила 80—90 карбованців.
 ■ Виходить, ви ніколи не зус-
трічали Нового року вдома?
 — Вважай, ніколи. А най-
кращим у своєму житті вва-
жаю позаминулий Новий рік. 
Якщо пам’ятаєте, тоді саме ви-
пало дуже багато снігу. В образі 
Діда Мороза я привітав дітей од-
ного приятеля із села Петро-Да-
видівка, після чого попросив від-
везти мене до батьківської сади-
би. Під’їжджаємо до двору, а тут 
снігу чи не в пояс. Із горем навпіл 
добрався до хати, замкнув двері, 
включив опалення й просто радів 
тиші. Здавалося, чув якісь зву-
ки, але подумав: та хто там може 
по таких заметах лазити? Через 
якийсь час телефонує цей при-
ятель із Петро-Давидівки й за-
питує, чи розчистили від снігу 
подвір’я. Виходжу надвір і диву-
юся: сніг і справді хтось повідки-
дав. Як з’ясувалося, мій товариш 
зателефонував сільському голові 
й повідомив, що в Кам’янці в на-
родного артиста замело садибу, і 
той на Новий рік знайшов хлоп-
ців, які миттю впоралися зі сні-
гом. А потім, їдучи з Полтави, 
цей мій приятель завіз мені три 
пакети всіляких смаколиків. І 
так уперше в житті я мав спокій-
ний Новий рік.
 ■ Мені відомо й про ваше за-
хоплення вишивкою. 
 — Ой, то було справжнє за-
хоплення. Шкода, зараз зір уже 
підводить. Вишивати мене нав-
чив тесть, який прекрасно во-
лодів цим ремеслом. Якось поп-
росив у нього вишити мені со-
рочку. Він зробив викройку, а 
тоді взяв голку з ниткою, пока-
зав, як вишивати, і ткнув усе це 
мені в руки. І так я колов пальці, 
аж поки не вишив тієї сорочки. 
Коли виступав у Канаді у власно-
руч вишитій сорочці (співав ра-
зом із хором імені Тараса Шев-
ченка з Торонто), одним учасни-
кам цього хору вона настільки 
сподобалася, що вони попросили 
віддати її їм. А через рік ті мали 
приїхати з виступом в Україну, 
тож я пообіцяв за цей час виши-
ти для них сорочку. І дотримав 
слова: через рік подарував їм го-
товий виріб. А вони у відповідь 
презентували двокасетний маг-
нітофон, то був дорогий подару-
нок — на ту пору він коштував 
приблизно тисячу карбованців. 
Ми з першою дружиною, яка та-
кож добре вишивала, показали 
канадським українцям ще й ви-
шите покривало, і ті запитали, 
скільки мають заплатити за ньо-
го. «Та, — зам’явся я, — сто до-
ларів». І думаю: що я бовкнув? А 
канадець витягнув 500 доларів і 
каже: «Не цінуєте ви своєї пра-
ці».
 ■ Пане Василю, ви вважаєте 
себе щасливою людиною?
 — Це найскладніше запитан-
ня. Бо людину, яка увесь час сум-
нівається, думає, завжди щось 
турбує, вибиває з колії. Щас-
тя буває так рідко і є настільки 
швидкоплинним, що не встиг-
неш доторкнутися до нього, як 
тебе вже огортає печаль, смуток, 
скорбота, поєднана з розпачем. 
Як правило, у житті чорна сму-
га чергується з білою. А бува так, 
що все чорна й чорна. Син Тарас 
живе в Польщі, з онуком спілку-
юся тільки завдяки сучасним за-
собам зв’язку, дуже їх не виста-
чає поряд. Образливо, що наші 
молоді люди часто не бачать сво-
го майбутнього в Україні. Хоча 
принаймні у творчому житті я, 
можна сказати, по-справжньо-
му щасливий. ■

і блаженний
ДОЛЯ■

«Якщо ти щирий, граєш із душею, глядач це неодмінно оцінить».
Фото автора та з відкритих джерел.

❙
❙

За словами пана Василя, під час кінозйомок він подружився 
з акторкою Риммою Зюбіною.

❙
❙
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Максим СТРІХА

Цей концерт планувався ще торік у бе-
резні, саме тоді, коли великому ук-
раїнському поетові трагічного ХХ століт-
тя Максиму Рильському виповнилося б 
125 років. На жаль, свої корективи вне-
сла пандемія. Але після п’яти (!) послі-
довних перенесень ювілейний захід таки 
відбувся 13 червня цього року в Колонній 
залі імені Миколи Лисенка Національної 
філармонії України. 
І хоч до останнього дня програма його 
зазнавала корекцій (люди хворіють і 
зараз), публіка стала свідком цілком 
нового підходу до висвітлення постаті 
й спадщини поета-класика. Не було 
традиційних для таких вечорів виступів 
письменників і земляків, декламацій 
віршів тощо. Ключем, який обрали онук 
поета Максим Рильський-молодший та 
режисерка Юлія Журавкова, стала саме 
висока музика.

Навіть жив в оселі Лисенка
 Адже Максим, син правобережного 
шляхтича-«хлопомана» й української се-
лянки, певний час по смерті батька навіть 
жив у Києві в оселі Миколи Віталійовича 
Лисенка. Тому виховали його не тільки 
народна пісня, а не меншою мірою й ка-
мерна та симфонічна музика, великі хо-
рові полотна й опери. 
 Із музикою було пов’язане і все подаль-
ше життя поета. Адже він працював і заві-
дувачем літературної частини «українізо-
ваної» в 1926 році Київської опери, і (в по-
воєнні роки) директором академічного Ін-
ституту мистецтвознавства, фольклору та 
етнографії, який названо його ім’ям. Він 
лишив неперевершені вокальні перекла-
ди і глибокі музикознавчі розвідки. Вре-
шті-решт, він дружив із провідними му-
зикантами свого часу і сам був блискучим 
піаністом (у перерві концерту в фойє було 
показано відреставрований аматорський 
родинний фільм: Максим Рильський 
акомпанує славетному тенору Івану Коз-
ловському).
 Програма концерту природно поділи-
лася на два відділи: в першому звучали 
твори українських композиторів на вірші 
Максима Рильського, в другому — опер-
ні арії Верді, Бізе, Чайковського в пере-
кладах поета. А вступом став ще й упер-
ше виконаний фортепіанний твір Риль-
ського-композитора: розшифрована Бог-
даною Фільц за магнітофонним записом 
віртуозна романтична імпровізація пое-
та (на жаль, багато й майстерно імпрові-
зуючи, сам Рильський не обтяжував себе 
записуванням власних музичних творів 
нотами). Проникливо виконав цю імпро-
візацію композитор і піаніст Андрій Бон-
даренко — один із засновників україно-
мовної «Вікіпедії» і неформальний лідер 
ініціативи молодих музикантів «Світова 
музична класика — українською».
 Олег Скирко тембрально наповненим 
баритоном виконав вишуканий романс 
Івана Карабиця на відомий вірш молодо-
го ще поета «Яблука доспіли». Сопрано 
Оксана Євсюкова вдало відтворила трем-
ку тканину «Колискової» Бориса Лято-
шинського (ще одного поетового товари-
ша й колеги під час роботи над новою ре-
дакцією опери Миколи Лисенка «Тарас 
Бульба»). Каріна Кондрашевська дзвін-
ким голосом із чіткою дикцією поверну-
ла слухачам призабутий сьогодні «Сіль-
ський сонет» Юлія Мейтуса. Справжньою 
перлинкою першого відділу став пісенний 
гімн «Прекрасний Києве», написаний на 
слова вже «зрілого» Максима Рильсько-
го Андрієм Бондаренком і натхненно ви-
конаний сопрано Оксаною Петриковою. А 
на завершення відділу баритон Анатолій 
Юрченко яскраво проспівав один із во-
кальних гітів Олександра Білаша на сло-
ва поета «Марія» (який теж заслуговував 
би на те, щоб звучати значно частіше).
 Проте твори цього відділу (звісно, ок-
рім нещодавно написаного солоспіву Ан-
дрія Бондаренка) виконували на вечо-
рах пам’яті Максима Рильського і 10, і 25 
років тому. Натомість те, що прозвучало у 
другому відділі, стало для молодшої час-
тини аудиторії абсолютним відкриттям.

Виняткове значення українського слова
 Сам Максим Рильський в одній зі своїх 
знаменитих «Вечірніх розмов», які він ме-
тодично вів із киянами на сторінках газе-

ти наприкінці життя, писав: «кому по-
щастило, як мені, чути живими Собіно-
ва, Нєжданову, Мишугу, Донця, хто при-
слухався до записів співу Шаляпіна чи 
Карузо, той, певно, зауважив, яке винят-
кове значення вони надавали саме слову, 
його змісту, його емоційному забарвлен-
ню, його фонетичній красі, як намагали-
ся вони в першу чергу «донести» до слуха-
ча саме слово». 
 Поет був переконаний: справжня 
оперна чи камерна музика — це не тіль-
ки ноти. Це ще й прекрасне поетичне сло-
во, без якого музика залишається птахом 

з одним крилом. І це слово повинне бути 
зрозумілим для слухача.
 Максим Рильський сам творив це 
слово. З 1934 до 1950 року він працю-
вав завлітом Київської опери. В його пе-
рекладах багато років з успіхом луна-
ли з київської та інших сцен «Євгеній 
Онєгін», «Травіата», «Кармен», «Руслан 
і Людмила», «Мазепа», «Винова краля» 
та ще понад десять опер. 
 На жаль, уже давно переклади Мак-
сима Рильського зникли зі сцени Націо-
нальної опери України, інших оперних 
театрів нашої держави, де всі вистави 
виконують механічно завченими і незро-
зумілими для публіки (часом — і для са-
мих співаків) «мовами оригіналів». Наші 
оперні керманичі посилаються при цьо-
му на «світову практику», хоч, напри-
клад, у Лондоні поруч із Ковент-Гарде-
ном (де справді звучать оригінали), діє й 
Англійська національна опера, яка рід-
ною мовою публіки повертає опері її пер-
вісний сенс музичної драми.
 На жаль, від кінця 2019 року ці пере-
клади Рильського (та інших визначних 
українських поетів) офіційно заборонені 
для використання в навчальному процесі 
й у Національній музичній академії Ук-
раїни імені Петра Чайковського, яка у та-
кий спосіб утверджує свій «міжнародний 
рівень». А «мовчазна більшість» публіки 
мститься за таке ставлення з боку музи-
кантів у єдиний доступний для неї спосіб 

— перестала цікавитися оперою взагалі.
 Проте кожна дія народжує і протидію. 
Упродовж минулих років автором цих 
рядків та співпробітницею Київського ме-
моріального музею Максима Рильського 
Ольгою Смольницькою за давніми підпи-
саними від руки клавірами та трансляцій-
ними записами було буквально реставро-
вано кілька найголовніших оперних пере-
кладів поета (що ніколи раніше, на жаль, 
не друкувалися). 
 А молоді музиканти на чолі з компо-
зитором Андрієм Бондаренком актуалі-
зують їх (без жодної підтримки з боку де-
ржави, яка вкладає водночас величезні 
кошти в оперну «глобалізацію» — але це 
вже тема для окремої розмови). Відбулося 
вже два вокальні конкурси «Світова му-

зична класика — українською», лауреа-
ти яких, зокрема і продемонстрували на 
ювілейному концерті, як прекрасно зву-
чать знайомі оперні арії та ансамблі в єд-
ності прекрасної музики й прекрасного 
українського поетичного слова.

І про амбіції Київської опери 
на Подолі
  Справжньою зіркою другої частини 
концерту стала сопрано Анна Зарецька, 
яка разом iз тенором Олександром Воз-
нюком блискуче виконала знамениту 
«Застольну» та віртуозну заключну арію 
з першої дії «Травіати» Верді. Те, що на 
сцені Нацопери та інших театрів є сьогод-
ні лише краще чи гірше виспіваними во-
калізами з пантомімою, раптом перетво-
рилося для слухачів на картинки високої 
драматичної напруги. Гідне товариство 
склав названим солістам і баритон Антон 
Скірко, який виконав арію Жоржа Жер-
мона з другої дії тієї ж опери.
 У програмі вечора прозвучали ще двоє 
молодих яскравих баритонів. Павло Бєль-
ський гідно проспівав складне, сповнене 
пристрасті аріозо Мазепи з однойменної 
опери Чайковського, легко взявши під-
ступне горішнє ля-бемоль, — і заодно про-
демонструвавши всім, що українською це 
аріозо звучить таки значно природніше, 
аніж у російському оригіналі. А Іван Мат-
ковський темпераментно виконав знаме-
ниті куплети тореадора з «Кармен» Бізе 

— які слухачі тієї ж Нацопери змушені 
слухати французькою (фонетично геть 
поганою в абсолютної більшості наших 
співаків).
 Прекрасним завершенням «оперної» 
частини стали «Сегіділья» з Кармен у за-
пальному виконанні Ольги Табуліної (пе-
реклад Рильського знов-таки дозволив 
слухачам зрозуміти, чому законослухня-
ний дон Хозе не зумів встояти перед чара-
ми свавільної циганки), та передсмертна 
арія Лізи з «Винової кралі» Чайковсько-
го, з глибоким почуттям проспівана Кате-
риною Єрошкіною.
 А блискучою фінальною «кодою» кон-
церту стали чотири твори Бориса Лято-
шинського на слова Максима Рильсько-
го, неперевершено виконані Муніципаль-
ним академічним камерним хором «Київ» 
під орудою Миколи Гобдича.
 Концерт пам’яті Максима Рильсько-
го, безумовно, лишив яскраве враження у 
слухачів (не надто численних — пандемії 
поки ніхто не скасував, а за майже півтора 
року, що минули від його першої оголоше-
ної дати, не всі зберегли придбані колись 
квитки). Став він і непересічною подію в 
музичному житті Києва (бодай тому, що 
«Травіата» в перекладі поета востаннє зву-
чала в колонній залі Національної філар-
монії рівно 20 років тому).
 Але концерт водночас рельєфно вия-
вив і проблеми нашого музичного життя 
загалом, які навряд чи лишили б байду-
жим Максима Рильського, якби він жив 
сьогодні. Автор цього відгуку повертався 
додому пішки вечірнім Києвом повз бу-
динок Нацопери, якій поет віддав багато 
років життя, і де сьогодні, на моє переко-
нання, його справу і його заповіти занед-
бано (і в ті похмурі роки Рильський, на-
певно, не зміг би уявити рідного театру, зі 
сцени якого в класичних операх уже зовс-
ім не звучатиме українська мова).
 Певною втіхою є, однак, те, що до ук-
раїномовності навертається амбітна мо-
лода Київська опера на Подолі. Протя-
гом останнього часу тут українською 
мовою поставлено іскрометну комічну 
оперу Доніцетті Viva la Mamma!, «Ро-
мео і Джульєтту» Гуно, «Весілля Фіга-
ро» Моцарта. Й інтерес публіки до цих 
вистав засвідчив правильність обраного 
керівництвом театру курсу. На осінь тут 
оголошено і україномовну версію «Боге-
ми» Пуччіні. 
 Тож, напевно, рано ставитися до опер-
ної частини доробку Максима Рильського 
лише як до музейного експонату. Вона ціл-
ком заслуговує на актуалізацію і на повно-
цінне життя на всіх наших провідних сце-
нах і концертних майданчиках. ■

ВИСОКА НОТА

Нове прочитання класика
«Травіата» в перекладі 
Максима Рильського 
прозвучала через 20 років 
у Національній філармонії

■

Завліт Театру опери і балету в Києві 
Максим Рильський наприкінці 1940-х. 
Фото надане філармонією.

❙
❙
❙

Анна Зарецька та Олександр Вознюк виконали «Застольну» з «Травіати» Верді 
у перекладі Максима Рильського.
Фото Сергія МАРЧЕНКА.

❙
❙
❙

Напевно, рано ставитися до оперної частини доробку Максима 
Рильського лише як до музейного експонату. Вона цілком 
заслуговує на актуалізацію і на повноцінне життя на всіх наших 
провідних сценах і концертних майданчиках.
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«Ми знаємо, як можемо досягти результату, й постараємося 
це зробити».

Олександр Караваєв
захисник національної збірної України та ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Змагальний темп на фут-
больному чемпіонаті Євро-
пи такий, що грати поєдинки 
доводиться на одному дихан-
ні. Обов’язкове випробуваль-
не навантаження для всіх його 
учасників — три матчі групо-
вого етапу, котрі потрібно зіг-
рати за дев’ять днів. Після гри 
в Амстердамі проти місцевої 
команди збірна України по-
вернулася до Бухареста й узя-
лася цілеспрямовано готувати-
ся до матчу з Північною Маке-
донією. «Маємо грати лише на 
перемогу», — кажуть підопіч-
ні Андрія Шевченка, розумію-
чи важливість цього поєдин-
ку. 
 Завершивши без залікових 
балів гру проти Нідерландів, по-
дальші очкові втрати ще більше 
віддалятимуть «синьо-жовтих» 
від їхньої мети. І нехай з групи 
можна буде вийти навіть iз тре-
тього місця, проте для потрап-
ляння до числа чотирьох кра-
щих «третіх» збірних життєво 
необхідні залікові бали.
 У своєму програному на 
старті Євро-2020 поєдинку ма-
кедонці пропустили від авс-
тріяків три м’ячі. Вочевидь, 
можливість вразити ворота 
балканців матимуть й грав-
ці збірної України. У поєдин-
ку з потужними Нідерландами 
вони показали, що володіють 
хорошим атакувальним потен-
ціалом. Завдяки тим результа-
тивним діям «синьо-жовтим» 
удалося перервати рекордну 
для команди-учасниці Євро 
серію без голів, яка тривала 
п’ять поєдинків.
 За словами захисника «си-
ньо-жовтих» Олександра Ка-

раваєва, в процесі підготовки 
до важливої зустрічі з Північ-
ною Македонією голи Ярмолен-
ка та Яремчука у ворота «пома-
ранчевих» додають позитиву ук-
раїнській збірній, котра загалом 
болісно пережила втрачений у 

першому турі шанс на нічию.
 Гра проти Нідерландів 
відібрала в підопічних Шев-
ченка чимало фізичних та емо-
ційних сил, тож саме якість 
відновного процесу та успішна 
кадрова ротація, без сумніву, 

матимуть визначальне значен-
ня для вирішення українськи-
ми збірниками своїх турнірних 
завдань на Євро-2020.
 Тим часом поєдинки першо-
го туру зіграли й команди гру-
пи Е. І, що цікаво, в кожному 

з них було зафіксовано вельми 
цікавий результат. Так, збірна 
Польщі, маючи в своєму складі 
володаря «Золотої бутси» за 
підсумками сезону-2020/2021 
Роберта Левандовського, про-
грала Словаччині — 1:2. А в 
іншому поєдинку цього квар-
тету іспанці, показавши фено-
менальний відсоток володіння 
м’ячем, задовольнилися лише 
нічиєю в протистоянні зі шве-
дами.
 У цілому, підопічні Луїса 
Енріке володіли м’ячем 85,1% 
ігрового часу (новий рекорд 
чемпіонатів Європи), однак це 
не завадило скандинавам збе-
регти «сухими» свої володін-
ня. Хоча наставник «Червоної 
фурії» мусив визнати: його ко-
манду підвела реалізація. «Ні-
чия залишила гіркі відчуття, 
прошу вибачення у футболістів 
i вболівальників. У цей вечір 
ми повинні були вигравати», 
— зазначив Енріке.
 Вочевидь якість реаліза-
ції матиме ключове значення 
й у поєдинку України та Пів-
нічної Македонії. Добре знаю-
чи манеру гри команди Шев-
ченка, суперник навряд чи на-
дасть «синьо-жовтим» бага-
то ігрового простору біля своїх 
воріт. Однак думається, що го-
леві шанси в «синьо-жовтих» 
обов’язково будуть. Питання 
лише — в їхній реалізації. ■ 

ЗБІРНА

Тонкощі реалізації
Після поразки Нідерландам українські футболісти розраховують 
перемогти на Євро-2020 Північну Македонію

■ ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. 1-й тур. Гру-
па Е. Польща — Словаччина — 
1:2 (Лінетті, 46 — Щенсни, 18 (у свої 
ворота); Шкріньяк, 69; вилучення: 
Крихов’як, 62 (П)), Іспанія — Швеція 
— 0:0.

■

Маючи тотальну перевагу над шведами, збірній Іспанії не вдалося здобути переможних очок на старті ЧЄ-2020.
Фото з сайту ua-football.com

❙
❙

Григорій ХАТА

 Лише кілька років минуло відтоді, 
як у Кам’янському оголосили про запуск 
масштабного проєкту під назвою спор-
тивний клуб «Прометей». Однак і тако-
го короткого проміжку часу вистачило, 
щоб його керівники вже на регулярній 
основі приймали чемпіонські вітання. 
Так, у квітні 2021 року волейболістки 
«Прометею» відсвяткували своє друге 
поспіль чемпіонство, знову залишив-
ши позаду титулований «Хімік» iз Юж-
ного. Тоді ж, у ролі дебютанта, жіночу 
суперлігу виграли баскетболістки цьо-
го ж клубу. А на початку літа ще один 
золотий комплект нагород привезли до 
Кам’янського баскетболісти, котрі на-
прочуд легко виграли фінал чоловічої 
суперліги в «Запоріжжя».
 Попри те, що в регулярному сезоні 
запорізька команда двічі брала гору над 
«Прометеєм», у «золотій» серії шансів 
у неї не було. Після двох домашніх пе-
ремог, де перевага господарів кожного 
разу сягала понад 20 очок, успіхом для 
команди з Дніпропетровщини завершив-
ся й виїзд до Запоріжжя.
 Чемпіонську ж крапку в серії «Про-
метею» допоміг поставити американсь-
кий легіонер Рашид Вон. Набравши 30 
очок у третьому матчі фіналу, він за-
безпечив своїй команді дострокове здо-
буття першого в історії клубу чемпіонс-
тва. По ходу третього «фіналу» коман-
да з Кам’янського програвала опонен-
ту 19 очок, однак наполегливість цього 
атакувального захисника звела нані-
вець усі старання запорізьких баскет-
болістів. Тож цілком заслужено, що 
саме Вону дісталося від організаторів 
звання найціннiшого гравця «плей-
оф».
 Утім найбільше компліментів i вдяч-
них слів за чемпіонський сезон отримав 
чесько-ізраїльський наставник Ронен 
Гінзбург, з яким «Прометей» проводив 

кінцівку «регулярки» та дві перші стадії 
«плей-оф». Умови тимчасового контрак-
ту наставника з «Прометеєм» не перед-
бачали його участі в «золотій» серії, про-
те, прощаючись з Україною, Гінзбург 
наголосив: «У Кам’янську залишається 
хороша команда тренерів i гравців».
 Здобувши «суху» перемогу над «За-
поріжжям», «Прометей» яскравою 
справою підтвердив слова Гінзбурга, 
котрий тим часом повернувся до вико-
нання обов’язків керманича національ-
ної збірної Чехії.
 «Містер Нено, це, перш за все, ваша 
перемога. Ви заново навчили нас грати 
та вірити. Це ви привели свого поміч-
ника Міленко Богічевича та сказали, 
що він зможе виграти фінал й привес-
ти нашу команду до перемоги», — так 
президент СК «Прометей» Володимир 
Дубинський оцінив внесок Ронена Гін-
збурга в чемпіонський тріумф баскет-
болістів iз Кам’янського. При цьо-
му захисник новоспеченого чемпіона 
Денис Лукашов наголосив, що в чем-

піонстві є заслуга й іншого наставни-
ка, попередника Гінзбурга — Віталія 
Чернія, котрий, власне, збирав цю ко-
манду.
 Далі ж, зважаючи на амбіції керівни-

ків клубу, від «Прометея» варто очіку-
вати походу вже за міжнародними тро-
феями, аби спортивна спільнота змог-
ла побачити, як каже пан Дубинський, 
силу духу та вогонь його команди. ■

БАСКЕТБОЛ

Народжені перемагати
Титул найсильнішої 
команди країни вибороли 
баскетболісти «Прометея»

■

ТАБЛО

Чемпіонат України. Чоловіча суперліга. 
Фінал (серія до трьох перемог). «Прометей» — 
«Запоріжжя» — 85:57, 79:54. 88:83. (рахунок у 
серії — 3:0).

■

За два сезони «Прометей» із Кам’янського пройшов шлях від дебютанта до чемпіона 
баскетбольної суперліги.
Фото з сайту fbu.ua.

❙
❙
❙
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 — Прочитав недавно книгу «Як 
кинути курити».
 — Ну і як?
 — Така цікава книга, що, роз-
мірковуючи над нею, викурив ще 
одну пачку цигарок.

* * *
 Суддя:
 — Чому ви найняли такого мо-
лодого адвоката?
 Підсудний:
 — Мені здається, що мій про-
цес затягнеться.

* * *
 Чоловiк розповiдає приятелю:
 — Учора ми дуже напилися, а 
потiм я вiдвiв Василя додому й ти-
хенько поклав у лiжко, щоб жiнка 
не помiтила. А сьогоднi я дiзнав-
ся, що Василь уже три днi у вiд-
рядженнi.

* * *
 — Моню, ви живий і здоровий, 
а я чув, що ви вже тричі померли.
 — Фіма, ви теж хорошi, на жо-
ден похорон не прийшли.

По горизонталі:
 3. Поліцейський і детектив у Те-

хасі, який розслідує злочини — від 
убивств до політичної корупції. 7. По-
пулярний український тост. 8. Запі-
канка з сиру, м’яса, крупи і т. ін. з до-
данням яєць, молока, прянощів, по-
ширена в Англії. 10. Алотропічна ви-
дозміна кисню, що виникає у повітрі 
під час грози. 11. Ряд лож, галерей у 
театрі, розміщених одна над одною. 
12. Представник народу, що складає 
основне населення Камбоджі. 14. Му-
зичний інтервал, що охоплює 8 ступе-
нів діатонічного звукоряду. 16. Афри-
канська країна. 17. Певна точка зору 
на предмет. 19. Спеціальний поточ-
ний рахунок для оформлення позики 
на умовах сплати її в будь-який момент 
на вимогу однієї із сторін. 21. Подріб-
нена шкірка лимона чи апельсина. 22. 
Швидкий біг коня. 24. «Нації вмира-
ють не від інфаркту. Спочатку їм від-
бирає ...» (Ліна Костенко). 25. Волосся, 
що в’ється. 26. Розпорядник на весіл-
лі. 27. Японська складова абетка, яка 
використовується переважно для за-
пису запозичених назв чи слів іншо-
мовного походження.
По вертикалі:
 1. Митрополит Української гре-
ко-католицької церкви, президент 
Українського католицького універси-
тету. 2. «У цьому полі, синьому, як ..., 
де тільки ти і ні душі навколо, уздрів 
і скляк: блукало в тому полі сто тіней. 
В полі, синьому, як ...» (Василь Стус). 
3. Велика жаба. 4. Співак, який во-

лодіє техікою «альпійського співу». 
5. «Обізвалась жовта ..., гарбузова 
господиня» (Олена Пчілка). 6. Роз-
доріжжя, перехрестя. 9. У Латинській 
Америці — іноземець, виходець з ін-
шої країни, який спілкується англій-
ською. 12. Безбарвний мінерал, дво-
окис кремнію. 13. Період в історії Ук-
раїни між смертю Богдана Хмельни-
цького та початком гетьманства Івана 
Мазепи. 14. Член репресивної гвар-
дії, створеної Іваном Грозним для бо-
ротьби з «неугодними». 15. Місто на 
Запоріжжі. 18. Лідер рок-гурту «Кому 
Вниз». 19. Замкнена траєкторія поль-
оту одного космічного об’єкта довко-
ла іншого. 20. Присадибна ділянка 
землі з сінокосом, городом та плодо-
вим садом або іншими деревами. 23. 
Один з євангелістів. 24. «Добре, ..., 
що ти зарання спать лягла, а то б ти 
Бога прокляла за мій талан» (Тарас 
Шевченко).■

Кросворд №59
від 15 червня

Дара ГАВАРРА

 Старіти треба красиво, як це 
роблять легенди кінематографа — 
Софі Лорен чи Катрін Деньов. Про-
те багато зірок кіно чи естради не 
хочуть визнавати свій біологічний 
вік, маскуючи його недоречним 
вбранням чи пластичними опера-
ціями. Ось і суперпопулярна ще 
донедавна співачка Мадонна всі-
ляко намагається обдурити приро-
ду — на світлинах, які вона вистав-
ляє останнім часом на своїй сторін-
ці в інстаграмі, важко впізнати у 
моложавій жінці 62-річну зірку, 
адже пластичні хірурги попрацю-
вали на славу — тепер вона цілком 
підійшла б для програми «Таєм-
ний свідок», настільки змінилася 
її зовнішність. Але цього Мадон-
ні виявилося замало, щоб надури-
ти природу й себе, і вона виріши-
ла попозувати для фото у відвертій 
мережаній білизні, з ошийника-
ми, як вона це любила в молодості, 
й браслетами на руках. Хтива поза, 
невідповідний її віку «прикид» зіг-
рали злий жарт із зіркою: під цими 
фото на її сторінці з’явилися дуже 

неприємні для жінки її 
віку відгуки на кшталт 
«для чого ти друкуєш ці 
мерзенні фото?», «ста-
реньку понесло», «прос-
то прийми той факт, що 
ти стара» тощо. Звісно, 
віддані фанати підтри-
мали свою улюбленицю 
і написали, як вона чу-
дово виглядає, що вона 
молодець і все в такому 
ж дусі.
 Та харизми й упев-
неності Мадонні не по-
зичати (та й не стала б 
вона світовою зіркою, 
не маючи таких рис у 
своєму характері), тож 
співачка й актриса вирі-
шила не чекати, коли по її 
смерті хтось зніме байопік 
про неї, і взялася до напи-
сання сценарію про себе кохану. 
Робота просто-таки кипить, а не-
щодавно в пресу потрапили фото 
Медж (як звуть Мадонну близь-
кі та друзі) в компанії з Ерін Уїл-
сон, яка свого часу працювала над 
«Дівчиною в поїзді» з Емілі Блант 

та над «Секретаршею» з Меггі 
Джилленхол. Попередній, чорно-
вий, варіант писала оскароносна 
Діабло Коді, проте, подейкують, 
через серйозні творчі розбіжності 
з Мадонною, їй довелося покину-
ти цю справу. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Кожне попереднє покоління вважає, що 
наступне не таке розумне, талановите, пра-
цьовите й таке інше, — це вічний конфлікт, 
так би мовити, батьків і дітей. 
 Щороку (і в цьо му сторіччі, і в попередньо-
му) з’являються різні вибірки кумедних цитат 
із творів учнів. Не обійшлося без курйозів і 
цьогоріч. Так, під час ЗНО було вибрано, як на 
перший погляд, нескладну тему для твору, а 
саме «Як стереотипи впливають на життя лю-
дей». Здавалося б, сучасній молоді, яка «за-
висає» в соцмережах, таке поняття, як «сте-
реотип», має бути доконано відоме, адже 
цим словом часто послуговуються люди різ-
них соціальних прошарків. Та виявилося, що 
саму суть цього терміна нинішня молодь уяв-
ляє собі досить дивно.
 Скажімо, чимало учнів у своїх творах 
поєднували поняття «стереотип» із забобона-
ми, описуючи моменти з чорною кішкою, по-

рожніми відрами тощо. Дехто ж пішов ще далі, 
вважаючи, що «стереотип — це зла й пога-
на людина», або «я себе відношу до позитив-
ного стереотипу, тому що мені це подобаєть-
ся», або «стереотипи — це настільки тон-
ке поняття, що краще про нього забути», або 
найкумедніше — «стереотипи з’їдають народ 
зсередини». Розкриваючи тему про стереоти-
пи, дехто видавав просто неймовірні перли на 
кшталт: «Борщ передається з покоління в по-
коління» (дуже актуально й патріотично з ог-
ляду на прагнення активних українців зараху-
вати борщ до культурного надбання нашого на-

роду в рамках ЮНЕСКО), чи «Китай заснував 
лапшу», чи, скажімо, «Людина бере інших під 
одну граблю» (варте якоїсь нагороди а ля 95-
й квартал), чи взагалі бомбезне — «Негатив-
ні стереотипи роблять мітинги». Складаєть-
ся враження, що процес навчання під музи-
ку в навушниках і створює увесь цей вінегрет 
у думках і мізках школярів. Проте саме вони, 
вчорашні, створюють нині неймовірні дива в 
космосі, відкриття в медицині, роблять фан-
тастичні технічні винаходи. А граматичні по-
милки чи плутанина в дефініціях траплялися 
і в геніїв… ■

ОВВА!

ЗНО як джерело гумору
Вінегрет думок у шкільних творах

■

СТАРІСТЬ — НЕ РАДІСТЬ

Сама собі автор
Мадонна пише сценарій про себе, кохану

■

Мадонна.❙

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №60■

17 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +16...+18, удень +26...+28.

Миргород: короткочасний дощ. Уночi 16...+18, удень 
+26...+28.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +14...+16, удень 
+25...+27.
Одеса: помiрний дощ. Уночi +15...+17, удень +22...+24.

15 червня температура води в Чорному морi становила 
17-23 градуси, в Азовському — 22-24, у Днiпрi — 21

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: 
уночi +11...+13, удень +25...+27 Моршин: уночi +10...+12 удень 
+24...+26.

Навіть через 80 років не варто втрачати 
надію, щоб знайти своїх рідних, які не 
повернулися з фронтів Другої світової

Солдати, яких досі шукають
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