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«В Україні з 2016 року спостерігається стабільне зростання частки безготівкових 
транзакцій — у середньому на 3% щорічно». Інга Андрєєва 

генеральний директор 
Mastercard в Україні та Молдові

УКРАЇНА МОЛОДА

НА ФРОНТІ

Не буде вам 
«Щастя»
Росіяни зачинили 
шість пунктів 
пропуску 
на Донбасі
Тарас ЗДОРОВИЛО

 На передовій чергова втрата: 8 липня 
внаслідок ворожих обстрілів один вій-
ськовослужбовець зі складу Об’єднаних 
сил отримав поранення, не сумісні з жит-
тям. Командування Об’єднаних сил вис-
ловлює щирі співчуття рідним та близь-
ким загиблого. Загинув 24-річний сер-
жант Євгеній Курасов поблизу Водяного, 
що на Приазов’ї, внаслідок снайперсько-
го обстрілу. Євген — уродженець Сумщи-
ни, навідник-оператор окремого мотопі-
хотного батальйону. Вдома, в селі Лок-
ня Сумського району, в загиблого лиши-
лись дружина з двомісячною дитиною та 
батьки.
 Неспокійно було на фронті й 11 лип-
ня: збройні формування Російської Феде-
рації вісім разів порушили режим припи-
нення вогню. Так, окупанти обстрілювали 
позиції українських військових поблизу 
населених пунктів Піски, Новосвітлів-
ка, Нью-Йорк, Широкине, Авдіївка. Зай-
ди гатили по наших захисниках з автома-
тичних станкових і ручних протитанко-
вих гранатометів, мінометів 82-го каліб-
ру, підствольних гранатометів. Крім того, 
було зафіксовано два прольоти ворожих 
БПЛА з перетином лінії розмежування. 
Бойових втрат серед українських захис-
ників немає.
 Про всі порушення з боку окупантів 
Українська сторона СЦКК поінформува-
ла СММ ОБСЄ, застосовуючи встановле-
ний координаційний механізм.
 Станом на 7-му годину ранку 12 липня 
порушень режиму припинення вогню не 
зафіксовано. Українські військові контро-
люють ситуацію в районі проведення опе-
рації Об’єднаних сил і дотримуються ре-
жиму припинення вогню.
 Трагікомічною можна назвати подію, 
яка сталася в лавах окупантів і яскраво 
характеризує їх повсякдення й «службу» 
«на передку». Так, за даними розвідки, 
у п’ятницю, 9 липня, поблизу населено-
го пункту Хрустальний (колишній Крас-
ний Луч), що розташований на тимчасово 
окупованій території, під час довготрива-
лого вживання алкогольних напоїв най-
манці російсько-окупаційних військ ви-
рішили позбавити життя свого «колегу» 
на прізвисько «Радік» пострілом у голо-
ву, інсценуючи самогубство, але алкоголь-
ний стан не дозволив їм здійснити це з пер-
шого разу, тому спроб було дві. Друга вия-
вилася також не надто вдалою — «Радік» 
вижив, повідомляє пресцентр ОТУ «Пів-
ніч».
 Командування російсько-окупацій-
них військ, з огляду на низький рівень 
військової дисципліни та системне вжи-
вання оковитої «воїнами» НЗФ, намага-
лося приховати даний випадок та вжило 
заходів щодо запобігання поширенню вка-
заної інформації.
 Додамо, що за розпорядженням коман-
дувача Об’єднаних сил на лінії розмежу-
вання всі КПВВ щоденно, з 8.00 до 16.00, 
відкриті для пропуску. Із семи відкритих 
КПВВ повноцінний пропуск здійснюєть-
ся лише в «Станиці Луганській».
 На КПВВ «Новотроїцьке» окупанти 
розблоковують рух тільки для окремих 
громадян двічі на тиждень.
 Росіяни залишають повністю заблоко-
ваними дорожні коридори через контроль-
ні пункти в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», 
«Майорське», «Мар’їнка» та «Гнутове». ■

■

Наталя НАПАДОВСЬКА

 Загалом оплата товарів i послуг за 
допомогою карт — тренд, який почав-
ся ще до пандемії (і не тільки в нашій 
країні). «В Україні з 2016 року спос-
терігається стабільне зростання час-
тки безготівкових транзакцій — у се-
редньому на 3% щорічно», — зазначи-
ла генеральний директор Mastercard 
в Україні та Молдові Інга Андрєєва. 
Крім того, 52% опитаних вважають 
можливість безготівкової оплати важ-
ливим фактором при виборі торгової 
точки, а 8% повністю уникають мага-
зинів, які не надають можливості оп-
лати карткою.
 Але особлива «слабкість» україн-
ців — оплата з використанням ґад-
жетів, тут нам немає рівних. «Кожна 
друга оплата за картками Mastercard 
в Україні — це цифрова оплата з NFC 

або онлайн. NFC оплати становлять 
37% від усього обсягу безготівкових 
транзакцій за картками Mastercard у 
фізичному ритейлі. Це один з найви-
щих показників в Європі», — підкрес-
лив віцепрезидент iз розвитку бізнесу 
Mastercard в Україні та Молдові Юрій 
Бахтін.
 Не секрет, що українець заощадить 
на одязі, розвагах, візьме кредит, але 
купить-таки бажаний смартфон. І буде 
активно використовувати його функ-
ції, в тому числі «електронного гаман-
ця». Так, кожен п’ятий українець роз-
повів, що в минулому році вперше по-
чав розплачуватися смартфоном. Пси-
хологи кажуть, що таким чином наші 
співгромадяни ніби компенсують інші 
свої потреби, які їм недоступні — якіс-
не житло, наприклад.
 Далі — більше: опитування пока-
зало, що 39% українців хотіли б оп-

лачувати покупки за допомогою ска-
нування QR-коду, а 17% віддали б пе-
ревагу використанню голосового асис-
тента для оплати товарів і послуг. І є 
абсолютно логічне пояснення того, що 
понад 60% опитаних українців заяви-
ли, що їм не вистачає можливості без-
готівкової оплати на ринках. Лізти в 
кишеню по гаманець із двома сумка-
ми овочів на руках — досить старомод-
но. На будь-якому китайському ринку 
біля гірки капусти в найскромнішого 
торговця є зашмагана картонка з QR-
кодом, та й жебраки на вулицях схід-
них мегаполісів уже давно перейшли 
на сучасні технології.
 В Україні результати опитування 
показали, що респонденти також хоті-
ли б мати більше можливостей для оп-
лати картою в кіосках і невеликих ма-
газинах (47%), громадському транс-
порті (38%), перукарнях та салонах 
краси (37%). Як блондинка, я катего-
рично не можу погодитися з тим, що 
холодильник може бути розумніший 
за мене, але зі мною не згодні 13% опи-
таних (переважно молодь), які готові 
платити за допомогою розумної побу-
тової техніки, а 16% хотіли б плати-
ти криптовалютою. Але ось що я без-
застережно підтримую, так це готов-
ність 53% наших співгромадян пов-
ністю перейти в діджитал-банк. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Баба Галя і діджиталізація
Половина українців готові повністю відмовитися від 
готівки — дослідження Mastercard

■

Ганна ВОЛКОВА
Полтавська область

 Один iз підрядників Укравтодору — 
турецька компанія «Онур», яка ще з се-
редини 2000-х займається будівництвом 
та реконструкцією автотрас в Україні, 
— вже неодноразово потрапляла в гучні 
скандали. За даними незалежного анти-
корупційного порталу «Наші гроші», ця 
фірма фігурує у десятках кримінальних 
проваджень, пов’язаних із привласнен-
ням та розкраданням державних кош-
тів шляхом завищення собівартості ви-
конаних робіт та економії асфальтобето-
ну, подання неправдивих даних на тенде-
ри, підробкою документів, самовільним 
видобуванням піску, глини, ґрунту, води 
тощо. Тепер у цьому переліку, вірогідно, 
додасться ще одне провадження — за злив 
рідких відходів, у яких були нафтопро-
дукти, в очисні споруди Кобеляк (як ві-
домо, компанія зайнята у прокладанні 
бетонної траси Дніпро—Решетилівка, 
що входить до президентської програми 
«Велике будівництво» і наразі працює на 
об’їзній ділянці шляху біля цього населе-
ного пункту). Це ледь не призвело до еко-
логічної катастрофи — існувала реальна 
загроза забруднення небезпечними речо-
винами річки Кобелячки, яка впадає у 
Ворсклу, що несе води у Дніпро. Лабора-
торні аналізи показали перевищення до-
пустимої норми нафтопродуктів у понад 
тисячу разів! 
 — «Полтававодоканал» має договір з 
«Онуром» на утилізацію рідких побуто-
вих відходів, — пояснила речниця облас-
ного комунального підприємства Ірина 
Філоненко. — Очисні споруди — об’єкт 
закритого типу, там люки, куди асеніза-
тори зливають вміст ємностей, перебува-
ють під замками, тому, власне, не стано-
вить проблеми прослідкувати за маши-
нами, які туди заїжджають. І от ранкова 
зміна після того, як асенізатор «Онура» 
залишив територію очисних споруд, від-
чула різкий запах нафтопродуктів. Дове-
лося терміново зупинити майже всі ме-
ханізми, задіяні в процесі очистки від-
ходів, і тільки завдяки цьому небезпечні 
речовини були ізольовані й не потрапили 
до водойм. 
 Рiч у тiм, що нафтопродукти вбили ак-
тивний мул, завдяки якому відбувається 
фільтрування нечистот на першому етапі. 
Мул містить корисні бактерії та мікроор-
ганізми, що вбирають органічні речовини 
зі стоків, які в процесі подальшої доочис-
тки у каскадних ставках стають абсолют-
но чистими і безпечними. На жаль, проти 
нафтопродуктів активний мул виявився 
безсилим. Скільки тих небезпечних про-

дуктів було злито в систему і яких саме, 
поки невідомо — висновок про це мають 
дати фахівці. Наразі ж шкідливі речови-
ни «заблоковані» у залізобетонних конс-
трукціях і чекають на утилізацію. 
 Тому віднедавна очисні споруди у Ко-
беляках працюють лише на третину від 
своїх можливостей. Шість технологіч-
них споруд для запобігання викидів не-
безпечних стоків у природне середовище 
перекриті, і коли очистка каналізаційних 
стоків запрацює на повну потужність, 
сказати важко. Працівники коммуналь-
ного підприємста задіяли резервну чер-
гу очистки, завізши в неї активний мул з 
Полтави. 
 — Спочатку треба знайти місце для 
утилізації забруднених стоків, — продов-
жує Ірина Філоненко. — А це близько ти-

сячі кубометрів (уже неактивного) мулу. 
По-друге, промити самі споруди, повніс-
тю замінити систему аерації (повітряні 
трубопроводи), обробити стінки техніч-
них споруд спеціальними сорбентами. Це 
надзвичайно копітка робота, яка в основ-
ному виконується вручну.
 Збитки комунального підприємства 
підраховуються. Місцеві правоохорон-
ці спільно з прокуратурою проводять пе-
ревірку обставин справи. А керівництво 
«Онура» невпевнено заявляє, що у його 
рідких відходах не може бути нафтопро-
дуктів.
 Після того випадку асенізатори до-
рожньо-ремонтної компанії на території 
очисних споруд у Кобеляках більше не 
з’являлися. Але ж організація кудись ді-
ває свої рідкі відходи... ■

ВИКИДИ

Злити все
За крок від екологічного лиха: у Кобеляках турецька 
компанія «Онур» ледь не заблокувала міську 
каналізацію

■

Лише нафтопродуктів у наших річках «бракує».
Фото «Новин Полтавщини».

❙
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Ще пару 
градусів — 
і погода стане, 
як горілка
Період буревіїв 
та ураганів в Україні 
зміниться 
рекордною спекою 
під +40 
Ірина КИРПА

 Синоптики прогнозують підвищен-
ня температури повітря до плюс 35-37 
градусів на півдні України, під приціл 
потрапляє Херсонщина, Миколаївщи-
на та Одещина.
 Сильна спека впереміш iз потуж-
ними зливами вже перетворила води 
Азовського та Чорного моря на глиня-
ний кисіль. Туристи, що відпочивають 
на морських узбережжях Херсонської 
та Одеської областей, iз подивом фіксу-
ють навалу зелених водоростей i «ми-
луються» величезними хвилями сірого 
кольору.
 У сезон відпусток цього року внесли 
свої корективи бурі та дощі, внаслідок 
яких вийшла з берегів річка Бистриця 
в Івано-Франківській області та прор-
вало Надвірнянську дамбу.
 Ще три річки вийшли з берегів на 
території Бахчисарайського району 
окупованого півострова Крим, ряту-
вальникам довелося евакуювати лю-
дей в Ялті та прилеглих селах.
 — Такого тривалого періоду дощів 
не було останні сто років, — стверджу-
ють екологи півдня України. — Не див-
но, що в Чорне та Азовське море пот-
рапила величезна кількість бруду, яка 
й спричинила бурхливий ріст бактерій 
та водоростей. 
 Відпочивальникам радять проявити 
розсудливість i не купатися в місцях, 
де висять відповідні знаки із застере-
женням. 
 А в усьому іншому курортний се-
зон-2021 обіцяє бути ще більш веле-
людним, аніж у минулі роки. Адже 
людям необхідно зміцнити імунітет на 
морському узбережжі й це цілком мож-
ливо, якщо дотримуватися всіх заходів 
безпечного відпочинку на воді.
 Учені пояснюють різкі температур-
ні перепади та кліматичні аномалії не 
лише в Україні, а й в інших країнах 
Європи тим, що останнім часом Земля 
уповільнила свій рух на кілька мікро-
секунд. Цього виявилося достатньо для 
того, щоб сформувалися потужні цик-
лони, які курсують з однієї країни до 
іншої й створюють грозові хмари з різ-
кими поривами вітру.
 — На свято Петра та Павла небес-
на канцелярія змилостивилася і посла-
ла українцям «живильний бальзам» у 
вигляді охолоджуючих дощів, — роз-
повіла народний синоптик Наталія Ді-
денко. — Локальні грозові дощі з гра-
дом та шквалистим вітром добралися 
й до Києва. Але через перепади атмос-
ферного тиску можливе тимчасове по-
гіршення самопочуття у метеочутли-
вих людей. Зате відразу ж після цьо-
го з’явиться свіжість й ми всі відчує-
мо нетривале падіння температури 
повітря до цілком комфортних 25-27 
градусів вище нуля.
 За словами кліматологів, наприкін-
ці поточного тижня в Україні панува-
тиме спека, яка може доходити на пів-
дні України до рекордних 39 градусів 
вище нуля. Однак уже після 16-17 лип-
ня погода стабілізується, i температура 
повітря ввійде в нормальні рамки від 
26 до 30 градусів тепла за Цельсієм. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Спека, яка цього літа ви-
далася аномальною, адже 
побито всілякі температур-
ні рекорди, допікає україн-
цям повсякчас і повсюди: 
вдома, на роботі, а особливо 
в міському транспорті. Зда-
валося б, у час науково-тех-
нічного прогресу вихід мож-
на знайти з будь-якої ситу-
ації, зокрема у неймовірну 
спеку спасати мав би кон-
диціонер. Але, як виявило-
ся, добираючись додому чи 
на роботу, сподіватися міс-
тянам на його наявність чи 
ж справність у наземному 
транспорті не доводиться. 
 Так, наприклад, зараз 
мережу міського наземно-
го громадського транспор-
ту загального користуван-
ня в Києві обслуговують 
1 тис. 63 одиниці (автобу-

си, тролейбуси, трамваї), 
з яких тільки 55% облад-
нані системою кондиціону-
вання повітря. Про це чес-
но «зізналися» в комуналь-
ному підприємстві «Київ-
пастранс».
 «Станом на 07.07.2021 
року плановий випуск ру-
хомого складу КП «Київ-
пастранс» на мережу місь-
кого наземного громадсь-
кого транспорту загально-
го користування становить: 
автобус звичайного режи-
му руху — 500 одиниць, 
тролейбус — 337 одини-
ць, трамвай — 226 одини-
ць. 55% рухомого складу, 
який щодня виходить на 
маршрути міста, оснащено 
системою кондиціонуван-
ня», — зазначили в транс-
портному відомстві.
 Але якщо така невтішна 
ситуація з комфортом для 

проїзду містян склалася у 
столиці нашої держави, то 
залишається лише здогаду-
ватися, як «маринуються» 
пасажири під час поїздок в 
інших містах. 
 Що ж до міжміських пе-
ревезень — ситуація там ще 
гірша. Нещодавно став свід-
ком «комфортної» поїздки 
зі столиці до райцентру Мо-
настирище, що на Черка-
щині, і назад. Спочатку всі 
в автобусі ледь не вчаділи, а 

потім «кондиціонером» нам 
став протяг, який «гуляв» 
ледь не з усіх повідкрива-
них люків i вікон. Спершу 
мало не зупинилося серце, а 
потім, «заробивши» засту-
ду, затявся більше їздити 
міжміським транспортом.
 Очевидно ж, до єропей-
ського рівня комфорту під 
час поїздок у місті та на 
маршрутах міжміського 
сполучення нам ще дуже 
далеко. ■

СТОЛИЦЯ

Пекло на колесах
Кондиціонерами в Києві забезпечена 
лише половина наземного 
муніципального транспорту

■

Іван БОЙКО

 Регіональне свято козацької слави 
«Калнишева рада» з нагоди 30-річчя 
незалежності України та 330-річчя від 
дня народження останнього кошового 
отамана Запорозької Січі Петра Кални-
шевського зібрало чимало людей цими 
вихідними в селі Пустовійтівка на Ро-
менщині Сумської області. 
 «Петро Калнишевський для кож-
ного з нас — це не просто останній 
кошовий отаман. Це наш славет-
ний земляк, який жив у трьох століт-
тях: сімнадцятому, вісімнадцятому та 
дев’ятнадцятому. Це меценат, який 
підтримував православну релігію та 
культуру України. Це славний воїн, 
який у 80 років отримав звання гене-
рал-лейтенанта. Це мученик, соловець-
кий в’язень, якого несправедливо піс-
ля рішення російської цариці ліквіду-
вати Військо Запорозьке, відправили 
довічно до монастиря-тюрми», — за-
значив заступник голови Сумської обл-
держадміністрації В’ячеслав Печенен-
ко під час урочистостей у рідному селі 
Калнишевського.
 Організатори свята вважають, що 
численна кількість учасників заходу 
обумовлена тим, що сама особистість 
останнього кошового є туристичним 
магнітом всієї України. Тож з нагоди 
відзначення 330-річчя від народжен-
ня видатного українського діяча у цер-
кві Святої Трійці відбувся молебень 
на честь Петра Калнишевського, піс-
ля чого учасники свята пройшли хо-
дою до пам’ятника отаману, де прове-
ли урочистий мітинг.
 Також у рамках свята в Пустовій-
тівці відбулися виставки, концерти, 
фестивалі, інші шоу-програми, серед 
яких фестиваль вуличної їжі, показові 
виступи вершників, козацькі забави 
для дітей тощо.
 А Роменська райдержадміністрація 
організувала ще й патріотичний вело-
пробіг «Роменщина — колиска отамана 
Калниша»: маршрут велопробігу, учас-
никами якого стали близько сотні вело-

сипедистів, розпочався в місті Ромни і 
фінішував у селі Пустовійтівка.
 Водночас кілька днів святкували й у 
славному селі Шаповалівка Конотопсь-
кого району, де 362 роки тому відбула-
ся славетна Конотопська битва, в якій 
козаки гетьмана Івана Виговського 
разом із союзниками татарами вщент 
розгромили московське військо. Тепер 
у цих славних місцях відбувся Всеук-
раїнський фестиваль «Козацький ро-
дослав».
 «2021 рік є знаковим для історії 
України. Адже ми відзначаємо 25-річ-
чя Конституції України, 30-річччя Не-
залежності нашої держави. А ще нам 
випала велика честь бути нащадками 
славних козаків, котрі 362 роки тому 
під проводом гетьмана України Івана 

Виговського здобули перемогу над ар-
мією московитів у Конотопській битві. 
І я щиро вітаю учасників та гостей фес-
тивалю «Козацький родослав», — за-
значив заступник голови Сумської ОДА 
Тарас Савченко.
 За його словами, Конотопська бит-
ва для українців — більше, ніж історія. 
Це — символ безкомпромісної бороть-
би за свободу, єдність та суверенність 
рідного краю. Оборонці Конотопа про-
демонстрували всьому світові міць ук-
раїнської нації. А для нащадків ця пе-
ремога стала невичерпним джерелом 
патріотизму і доблесті.
 Гості свята мали можливість відві-
дати табір реконструкторів битви, по-
бачити кінне козацьке шоу, кінологіч-
не шоу тощо... ■

НАША СЛАВА

«Калнишева рада» як туристичний магніт
На Сумщині відзначили 330-річчя останнього кошового Запорозької Січі 
та 362-гу річницю Конотопської битви

■

Учасники велопробігу «Ромни — Пустовійтівка» біля пам’ятника 
останньому кошовому отаману Петру Калнишевському.
Фото Роменської РДА.

❙
❙
❙

Не всім щастить на «прохолодний» салон.❙
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Ну от, демонструючи подеку-
ди сальто, подекуди перевзу-
ваючись на льоту; декларуючи 
демократію, але практикуючи 
Зе-монократію; переживаючи 
регулярні щомісячні стреси від 
погроз-обіцянок розпуску, Вер-
ховна Рада 9-го скликання добі-
гає до великих літніх канікул. 
І в цьому проміжку — не лише 
відпочинок, а й перезапуск пев-
них схем та актуалізація окре-
мих тем. 
Зміна спікера також майорі-
ла окремим великим пунктом  
увесь сесійний період. Але іншо-
го впливового інтелектуального 
циніка, котрий легко жонглював 
би провладними й опозиційними 
процесами в парламенті, окрім 
Дмитра Разумкова, в президента 
Володимира Зеленського немає. 
Скільки б не задивлявся на себе 
в люстерко перший віце-спікер 
Руслан Стефанчук.

Тенденції — все вперше
 Верховна Рада 9-го скли-
кання багато в чому виявила-
ся унікальним для українсько-
го парламентаризму явищем. 
 Уперше було створено ко-
аліцію, яка складається з де-
путатів однієї фракції. Особ-
ливості роботи також зумо-
влені тим, що фракція біль-
шості принципово сформована 
з народних депутатів без досві-
ду представницького мандата 
на рівні національного законо-
давчого органу. Багато хто з де-
путатів не мав узагалі жодного 
досвіду політичної чи громад-
ської діяльності. Це не могло 
не вплинути на характер робо-
ти Верховної Ради. Зокрема, 65 
законопроєктів (з 86 прийня-
тих за квартал) були ухвалені в 
цілому з порушенням строків, 
зазначених у положенні Регла-
менту.    
 Уперше чергова сесія пар-
ламенту відбулася впродовж 
13 годин (перша сесія). Цей ви-
падок може слугувати хресто-
матійним прикладом зловжи-
вання правом заради досягнен-
ня політичної мети: ухвалення 
обіцяних виборцям конститу-
ційних змін щодо скасування 
депутатської недоторканності 
(при дуже сумнівній відповід-
ності Конституції та Регламен-
ту з процедурної точки зору). 
 Уперше інструмент альтер-
нативних законопроєктів фак-
тично перетворюється на спосіб  
опрацювання висновків Голо-
вного науково-експертного уп-
равління для удосконалення 
основних законопроєктів. Така 
практика потребує детального 
вивчення всіх «про» та «конт-
ра» такої технологічної знахід-
ки, тому що не все так негатив-
но виглядає в її застосуванні. 
 Неоднозначна тенденція 
щодо фактичного ігнорування 
законодавчих ініціатив народ-
них депутатів, які не входять 
до фракції більшості (протягом 
першого місяця лише один про-
єкт законодавчого акта від де-
путата меншості було заслуха-
но). Крім того, ледь не на мер-
тву перетворилася норма про 
можливість подання альтерна-
тивних законопроєктів, які та-
кож у більшості не розглядали-
ся в сесійній залі.

Спецназ парламенту 
під тиском
 І звідки не поглянь — слуги 
переформатували все під себе. 
Також моносила зазіхнула на 
святе — на увесь демократич-
ний опозиційний генофонд: на 
«Європейську Солідарність», 
котру в народі вже називають 
спецназом Верховної Ради; на 

«Голос» — і його розкол тому 
підтвердження; на «Батьків-
щину» — всі попередні за-
кулісні домовленості перетво-
рились на мильну бульбашку, а 
про те, що Юлію Тимошенко не 
підпустять до нинішньої вла-
ди, президент Зеленський чіт-
ко сказав на останній прескон-
ференції. 
 Така ситуація, безумовно, 
пов’язана з відсутністю пот-
реби домовлятися в парламен-
ті, як це було впродовж попе-
редніх скликань. Утім у такій 
ситуації є як плюси, так і мі-
нуси. З одного боку, більшість 
отримала «картбланш» на ре-
алізацію своєї політики, а ви-
борці — можливість чітко від-
слідковувати відповідальність 
за будь-які зміни в суспіль-
но-політичному житті краї-
ни. З іншого боку, при відсут-
ності законодавчо закріплених 
прав парламентської опозиції 
(чи опозицій) означена ситуа-
ція неминуче викликає побо-
ювання щодо «згортання» де-
мократії та можливого злов-
живання абсолютною владою 
парламентської більшості, а 
особливо — президентом, з ог-
ляду на скандали навколо ва-
кууму внутрішньофракційної 
демократії у пропрезидентсь-
кої партії та безпосереднє і без-
прецедентне втручання прези-
дента в роботу парламенту.
 Однак різні партійці СН, 
наближені до впливових для 
президента персон, перекону-
ють: скандали всередині про-
владної фракції — це і є демо-
кратія в дії. 
 А чому б і ні? Що загрожу-
вало відступникам? Видворен-
ня з фракції, з перспективою 
вилетіти з партії — і все. То 
можна вважати, відбувся ма-
лою кров’ю. Бо персонального 
фінгала від Зеленського навряд 
чи можна очікувати — «кувал-
да» не та, не така, як у Януко-
вича. Зате азарт узурпувати 
владу саме такий. 
 Президенту його порядок 
потрібен через те, що товариші 
олігархи, ввімкнувши увесь ар-
сенал закулісної гри та трибун-
ної атаки, можуть сказати Зе-
ленському в разі незадовільно-
го для них результату: «Іди на 
травичку. Не для того ми, біз-
нес-група, тебе й цю партію по-
родили». 
 Однак Зеленський має пев-
ний вплив як на більшість у 
провладній фракції, так і на 
окремих одіозних, бо не з їхні-
ми політичними біографіями 
харчами перебирати. 

І в парламенті в Зеленського 
головна роль
 Відтак законодавчий процес 
у ВРУ 9-го скликання характе-
ризується збільшенням ролі 
президента. Вочевидь, чимало 
з обранцiв тримають у підсві-
домості кадр із фільму «Слуга 
народу», де президент Зеленсь-
кий-Голобородько уві сні роз-
стрілює нардепів. 
 Підтвердженням цьому 
може бути не тільки ситуація 
з «роздачею вказівок» прези-
дентом головам комітетів під 
час погоджувальної ради. По-
казовими є також дані зареєст-
рованих та ухвалених законо-
проєктів у розрізі суб’єктів за-
конодавчої ініціативи.
 Ще одним підтвердженням 
активної позиції президен-
та і його впливу на парламент 
є кількість законопроєктів, 
визначених ним як невідклад-
ні — 82 з 861. Порівняймо: за 
всю 4-ту сесію роботи Верхов-
ної Ради України 8-го скликан-
ня таких проєктів було лише 6 
(iз 943 зареєстрованих). 
 Загальною практикою роз-
гляду законопроєктів у парла-
менті 9-го скликання стало по-
рушення Регламенту. 
 За даними аналітиків, 24% 
законопроєктів (18 законопро-
єктів iз 75 релевантних) роз-
глянуто з порушенням міні-
мальних строків  для подання 
альтернативних законопроєк-
тів. Відповідно до ст. 100 Рег-
ламенту строк подання аль-
тернативних  законопроєктів 
становить 14 днів iз моменту 
надання народним депутатам 
першого законопроєкту з від-
повідного питання, у випад-
ку невідкладних законопроєк-
тів строк може бути скорочено 
вдвічі — 7 днів. У 18 випадках 

ці строки були меншими за не-
обхідні.
 Водночас кількість ухвале-
них законопроєктів жодним 
чином не є і не може бути по-
казником ефективності ро-
боти парламенту, адже кіль-
кість законодавчих ініціатив 
і швидкість їх ухвалення обер-
нено пропорційні як якості за-
конодавчих актів, так і ступе-
ню врахування позицій усіх за-
цікавлених сторін і деталізації 
оцінки впливу.

Групи інтересів
 Попри те, що законопроєкт 
народного депутата має менші 
шанси стати законом, аніж по-
даний президентом чи Кабмі-
ном, частка депутатських за-
конів становить понад половину 
всіх ініціатив — близько 65%. 
 За два роки роботи нардепи 
подали понад три тисячі зако-
нопроєктів, але законами ста-
ли менше 10%.
 А гіпотеза про те, що важ-
лива кількість і різноманіття 
ініціаторів законів, залишаєть-
ся не правдивою, як і в парла-
ментах попередніх скликань. 
Відтак найбільшу роль відігра-
ють конкретні впливові особи. 
 І саме довкола них створю-
ються приховані і явні коопе-
рації нардепів.
 Дослідник і соціолог Тимо-
фій Брік пояснює: «Одним зі 
способів дослідження успіш-
ного руху законів може стати 
пошук конкретних впливових 
осіб, звідки й покажуться при-
ховані зв’язки».
 Соціолог стверджує, що за-
галом максимальна кількість 
співпраць по законах прита-
манна нардепам «Слуги наро-
ду». Найтісніші зв’язки спос-
терігаються у межах двох комі-

тетів — медичного, де п’ятеро 
нардепів мають по 21 зв’язку, 
а також між двома нардепами 
Комітету з питань місцевого 
управління — Віталієм Безгі-
ном і Оленою Шуляк. 
 Щодо представників медко-
мітету, який має найбільший 
відсоток прохідності, найтіс-
ніші зв’язки між «слугами» — 
Оксаною Дмитрієвою, Михай-
лом Радуцьким і Максимом Пе-
ребийнісом, Вікторією Вагнєр і 
Ладою Булах.

Неформальні групи 
Верховної Ради
 Щодо таємних груп, то на-
самперед такими вважаються 
«група Павлюка» і «група Ко-
ломойського». Загалом соціо-
логи позначили 25 нардепів як 
членів «групи Коломойського» 
і 27 нардепів як членів «групи 
Павлюка». 
 Нардепи цих двох нефор-
мальних груп займають частку 
близько 13% серед усіх ініціа-
торів. Члени цих груп подали 
разом щонайбільше вісім за-
конів. Ідеться про Олександ-
ра Ковальчука та Ольгу Васи-
левську-Смаглюк. Якщо гово-
рити про зв’язки в межах усієї 
мережі, то Василевська-Сма-
глюк («група Коломойського») 
подала разом із головою Комі-
тету з питань фінансів і подат-
ків Данилом Гетманцевим 13 
законів, а Олександр Коваль-
чук («група Павлюка») з Гет-
манцевим — 12. І Ковальчук, 
і Василевська-Смаглюк є чле-
нами цього ж комітету. У цьо-
му комітеті загалом найбільше 
представників цих груп. 
 У розрізі всієї мережі депу-
татських хитросплетінь най-
більший рівень і центральну 
близькість мають Максим Бу-
жанський та Сергій Швець. Бу-
жанський разом із Богданом 
Кицаком («група Павлюка») 
також мають високі показни-
ки посередництва.
 Однак трьома найважливі-
шими ініціаторами законів 
були нардепи фракції «Слуги 
народу» — голова Комітету з 
місцевого самоврядування Анд-
рій Клочко, голова партії «Слу-
га народу» і голова підкоміте-
ту в місцевому самоврядуванні 
Олександр Корнієнко, а також 
голова Комітету з питань соц-
політики та захисту прав вете-
ранів Галина Третьякова. Отже, 
якщо ви хочете просунути ідею 
якогось законопроєкту, то най-
краще вам допоможуть перелі-
чені вище нардепи «Слуги наро-
ду». Залежно від завдання варто 
звернути увагу на тих нардепів, 
у яких найбільше зв’язків, або 
тих, які найвпливовіші. 

Міжсезоння безнадії
 Однак усі ці заміри депу-
татської активності, на жаль, 
не впливають на якість нашого 
життя. Грошей у казні немає. 
Чимало законопроєктів від 
опозиційних сил, котрі могли 
б стати корисними для держа-
ви, тупо не беруться до роз-
гляду. Як сказала народна де-
путатка від ЄС Софія Федина, 
до здорового глузду монобіль-
шості ні догукатись, ні досту-
катись не можна. 
 Усе на тому ж місці: пану-
ючі времєнщики намагаються 
грати винятково у власні ігри, 
незважаючи на те, що народ ко-
титься у прірву зубожіння. 
 І лише одне депутатсько-
канікулярне сьогодні може ті-
шити пересічного українця: 
жодна політсуєта міжсесійно-
го сезону не вплине на розмно-
ження колорадського жука. А 
значить, додаткового дусту ку-
пувати не потрібно. ■

ПАРЛАМЕНТ

Зв’язки вирiшують усе
Явні й приховані Зе-течії Ради дев’ятого скликання

■

Спецназ ВР — фракція «Євросолідарність».
Фото з сайту eurosolidarity.org.

❙
❙

Лідер фракції СН Давид Арахамія: «Чуваки, всьо чьотко!».
Фото з сайту rada.gov.ua.

❙
❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ 

 Паркан із колючого дроту зводять литовські 
солдати і він матиме довжину близько 30 кілометрів. 
Огорожу почали будувати на литовсько-білорусько-
му кордоні, неподалік міста Друскінінкай, де впро-
довж останніх тижнів було затримано найбільше міг-
рантів, що нелегально намагалися потрапити в Литву 
з білоруської території. Як повідомив речник Держав-
ної прикордонної служби Литви Ґедрюс Мішутіс, час-
тина кордону пролягає в густих лісах, де контроль за 
ним ускладнений.
 Прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте наголосила, 
що немає сигналів, аби ситуація з нелегальними пе-
ретинами змінилася на краще. Політикиня додала, що 
авіарух між Багдадом та Мінськом дуже пожвавле-
ний, а Лукашенко має фінансову користь iз переки-
дання мігрантів з Іраку до Литви.
 Зі свого боку міністерство закордонних справ 
Литви недавно повідомило, що Польща повернула на 
литовську територію 38 мігрантів, котрі нелегально 
профорсували білорусько-литовський кордон і нама-
галися потрапити до Польщі, а звідти — до Західної 
Європи. У Польщі повідомили, що затримані не мали 
при собі документів із підтвердженням особи. Вия-
вилося, що більшість із них — 42 особи — це грома-
дяни Афганістану, а 7 — громадяни Росії чеченської 
національності. Частину затриманих іммігрантів піс-
ля необхідних заходів за рішенням суду мають роз-
містити в центри для іноземців.
 Прикордонна служба Литви поінформувала, що 
за останню добу було затримано 37 осіб, котрі нама-
галися нелегально перетнути білорусько-литовський 
кордон. За даними МВС Литви, з початку 2021 року на 

кордоні з Білоруссю були затримані 1 тис. 634 мігран-
ти, серед яких найбільше було громадян Іраку, Конго, 
Камеруну, Гвінеї та Ірану. Упродовж усього минулого 
року до Литви нелегально намагався в’їхати 81 міг-
рант. Тобто тепер потік мігрантів зріс у 20 разів. Ли-
товська влада називає цю ситуацію елементом гіб-
ридної війни білоруського режиму проти Європи та 
помстою за санкції. Наприкінці травня правитель Бі-
лорусі Олександр Лукашенко заявив: «Ми зупиняли 
наркотики і мігрантів — тепер самі будете їх їсти й ло-
вити».
 Естонія також посилила охорону своїх кордонів із 
Росією та Латвією, а також контроль у портах. У при-

кордонному відомстві Естонії не вірять, що в країні 
повториться литовсько-білоруський сценарій, але 
«якщо міграційні потоки змінять напрямок на пів-
ніч, то Естонія опиниться на шляху проходження не-
легалів», заявив очільник прикордонного контролю 
департаменту поліції країни Егерт Беличев.
 Від початку липня кордон із Білоруссю, окрім ли-
товських прикордонників, патрулюють також праців-
ники Агенції Frontex. Серед завдань Frontex — допо-
мога країнам-членам на зовнішніх кордонах ЄС. Ок-
рім того, ЄС спрямує до Литви гелікоптери для кон-
тролю кордону. Ще один гелікоптер для контролю 
кордоні Литві надала Польща. ■

КОРДОНИ

Недобрий сусід хай сидить за стіною 
Литва почала будувати огорожу на кордоні з Білоруссю

■

Такий паркан буде вздовж усього кордону з Білоруссю.❙

Ігор ВІТОВИЧ

На дострокових парламентсь-
ких виборах, що відбулися в 
Молдові в неділю, 11 липня, 
проєвропейські та проросій-
ські групи знову зіткнулися 
між собою. Це волевиявлення 
було екзистенційним вибором 
шляху Молдови не лише на 
найближчі роки, а й на довго-
тривалий період. Від його ре-
зультату залежатимуть і від-
носини Молдови з Україною 
та безпека Одеської області. 
На виборах обирали 101 де-
путата парламенту на чотири 
роки. Голосування відбувало-
ся за пропорційною виборчою 
системою. За мандати боро-
лися 20 партій, два блоки і 
один незалежний кандидат. 

Поєдинок президентів
  «Злодіям місце не на 
політичних дебатах, а у 
в’язниці. 11 липня відпові-
датимете перед національ-
ним судом, а після цього — 
перед звичайними людьми», 
— зверталися до опонентів 
представники партії «Дія та 
солідарність», котру підтри-
мує президентка Майя Сан-
ду.
  «Там сидять люди, яким 
віддають накази з-за кордо-
ну — американці, європей-
ці, румуни», — висловився 
колишній президент Молдо-
ви Ігор Додон про адмініст-
рацію чинної президентки. 
Сам він узяв участь у виб-
орах на чолі своєї соціаліс-
тичної партії. Перед почат-
ком кампанії Додон уклав 
союз із комуністами разом 

з іншим колишнім головою 
держави Володимиром Во-
роніним. З цієї причини не-
дільні вибори називали «поє-
динком президентів».
  Партія «Дія та солідар-
ність», яка тісно пов’язана 
з Майєю Санду, обіцяє своїм 
виборцям не просто курс на 
Європу, а вступ до ЄС у май-
бутньому. Однак головним 
гаслом є боротьба з коруп-
цією, яка обтяжувала майже 
всі попередні уряди, включ-
но із соціалістами Додона. 
«Через корупцію в нас ши-
роко поширена бідність, а це 
змушує наших людей емігру-
вати до інших держав», — 
сказала Мая Санду відразу 
після присяги. Козир партії 
Майї Санду — виборці, які 
живуть за кордоном. На пре-
зидентських виборах 2020 
року на закордонних ділян-
ках проголосували 262 ти-
сячі виборців, 93% з них від-
дали свої голоси саме за Сан-
ду. За винятком партії Сан-
ду, всі інші лідери перегонів 
мають зв’язки з російськими 
політиками. 

  Соціалісти та комуніс-
ти хочуть приєднання Мол-
дови до Євразійського Сою-
зу, в котрому домінує Росія. 
Вони вимагають, щоб росій-
ська мова отримала статус 
«мови міжентнічного поро-
зуміння». Це означає, що 
представники різних етніч-
них груп можуть спілкува-
тися російською замість мол-
довської.

Більшість — у Майї
  Загалом у Молдові в неді-
лю о 7-й годині ранку відкри-
лися 2 тисячi виборчих діль-
ниць. Ще 150 діль ниць відчи-
нилися у 36 країнах світу для 
закордонного голосування. 
Право голосу мають близько 
3,2 мільйона громадян Мол-
дови, включно з тими, що 
перебувають за кордоном. 
Близько 50% з них, за дани-
ми Центральної виборчої ко-
місії, прийшли на дільниці. 
Ця цифра дещо вища за по-
казник на парламентських 
виборах 2019 року. 
 Після підрахунку 99,5% 
протоколів інтриги сто-

совно результатів виборів 
у Молдові не залишилося. 
До парламенту проходять 
три політичні сили: партія 
президентки Санду «Дія та 
солідарність», яка заручи-
лася підтримкою 52,53% ви-
борців, Блок комуністів і со-
ціалістів, за який проголо-
сували 27,36% виборців, та 
партія євроскептиків «ШОР» 
із результатом 5,78% набра-
них голосів виборців. Остан-
ня політична сила має назву 
від прізвища її лідера, біз-
несмена Ілана Шора.
  Відтак переможець ви-
борів «Дія та солідарність» 
отримає щонайменше 55 міс-
ць зі 101 доступного в парла-
менті. Це означає, що впер-
ше за сім років одна партія 
матиме парламентську біль-
шість. За результатами голо-
сування бачимо, що навіть у 
випадку, коли комуністи та 
соціалісти підуть на союз iз 
партією «ШОР», за сукуп-
ною кількістю голосів і на-
браних депутатських ман-
датів вони не в змозі про-
тистояти партії Майї Санду. 
Ці результати свідчать, що 
на цих виборах Молдова про-
голосувала за проєвропейсь-
кий вибір, відхиливши про-
понований їй московський 
вектор. Але саме на Майю 
Санду та її більшість у парла-
менті ляже основна відпові-
дальність за успіх реформ.
 Новий парламент має по-
чати роботу 27 серпня, у 30-
ту річницю проголошення 
незалежності Молдови від 
СРСР.
 Нагадаємо, президентка 
Санду призначила достро-
кові вибори до парламенту 
після того, як протягом трь-
ох місяців після виборів не 
вдалося сформувати уряд. 
15 квітня Конституційний 
суд Молдови за запитом пре-
зидентки ухвалив рішення, 
згідно з яким були всі під-
стави для розпуску парла-
менту. ■

СУСІДИ

Битва старого і нового
На недільних дострокових виборах Молдова впевнено взяла 
курс на Європу 

■

Майя Санду поведе Молдову в напрямку Європи. ❙

ЇХНІЙ ВИБІР

Болгари 
обрали 
власних 
«слуг 
народу»
На дострокових 
парламентських виборах 
перемагають популісти 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Болгарії в неділю відбулися дострокові парла-
ментські вибори. Президент Болгарії Румен Радев му-
сив їх оголосити після того, як жодна з партій не змог-
ла сформувати правлячу коаліцію після попередніх пар-
ламентських виборів у квітні цього року. Тоді, в квітні, 
на виборах перемогла правляча правоцентристська пар-
тія експрем’єр-міністра Болгарії Бойка Борисова ГЕРБ 
(«Громадяни за європейський розвиток Болгарії»), яку 
підтримали близько 26 відсотків виборців. Однак ГЕРБ 
не знайшов партнерів для формування уряду. 
 Але як у квітні, так і тепер на заваді амбіціям ГЕР-
Ба Бойко Борисова стала новостворена 2020 року по-
пулістська партія телеведучого, телепродюсера та спі-
вака Славі Тріфонова «Є такий народ», яка у квітні на 
дебютних для неї парламентських виборах набрала 18% 
відсотків голосів. Можливо, на базі популістів iз пар-
тії «Є такий народ» і можна було створити правлячу ко-
аліцію, але самозакоханий лідер партії Славі Тріфонов 
заявив, що він — особа «чиста і незаплямована», тому 
на жодні угоди з «колишніми» не піде. 
 Розстановка сил після нових виборів майже не змі-
нилася. За результатами обробки 100% голосів, до скла-
ду парламенту проходять шість політичних сил. Пере-
можцями виборів є популісти з партії «Є такий народ» 
(23,9%), попередня правляча коаліція ГЕРБ-СДС відстає 
від лідера на 0,5% (23,4%). Третю сходинку посідає Бол-
гарська соціалістична партія (13,1%). На четвертому міс-
ці партія «Демократична Болгарія» (12,8). На п’ятій схо-
динці партія «Рух за права і свободи» (11,3%). І шос-
ту сходинку посідає антикорупційний рух «Вставай! Геть 
мафію!» (5,0%). За таких результатів голосування пер-
ші дві політичні сили отримують у парламенті по 61 де-
путатському мандату, соціалісти — 38, «Демократична 
Болгарія» — 36, «Рух за права і свободи» — 30 та ан-
тикорупціонери — 14. Це все ті ж гравці, що не змогли 
дійти згоди в попередньому складі парламенту. 
 Популісти, які вирвалися на перше місце, поліпши-
ли свій результат, то, можливо, не ризикуватимуть iти на 
ще одні дострокові вибори, а таки підберуть собі цього 
разу «наречену» з наявного вибору. А от Бойко Борисо-
ву та його партії вже немає на що сподіватися. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС

Європа продовжила санкції проти 
Росії 
 12 липня Рада ЄС вирішила продовжити санкції, 
спрямовані на конкретні галузі економіки Російської 
Федерації, ще на шість місяців, до 31 січня 2022 року. 
Вони діятимуть, допоки Росія не забезпечить вико-
нання Мінських угод. Економічні санкції вперше були 
введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії, 
що дестабілізують ситуацію в Україні. Вони були по-
силені у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Єв-
ропейська рада погодилася пов’язати їх тривалість із 
виконанням Мінських угод.

На Кубі відбулися масові протести 
проти політики уряду
 Уперше за багато років на Кубі відбулись анти-
урядові протести. Наймасовіші виступи пройшли 11 
липня в Гавані, а також у столиці та містах Ольгін, Ма-
тансас, Камагуей i Сантьяго де Куба. Протестувальни-
ки вигукували гасла: «Геть диктатуру» та «Ми хоче-
мо свободи», а також висловлювали обурення через 
нестачу продовольства і перебої з електроенергією на 
тлі економічної кризи в країні. У Гавані правоохорон-
ці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів, 
щонайменше десять протестувальників було затри-
мано. Президент країни Мігель Діас-Канель звернув-
ся до кубинців у виступі на державному телебачен-
ні. «Ми не відмовимося від суверенітету та незалеж-
ності нації. Якщо вони хочуть перемогти революцію, 
то лише через наші трупи», — цитує кубинського 
очільника агенція dpa.

■
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Українська Зе-влада, яка впро-
довж останніх років доволі апа-
тично реагувала на російський 
політичний проєкт «Північний 
потік-2», сьогодні, коли проєкт 
уже практично завершено, почи-
нає демонструвати активність і у 
ситуації «після бійки» намагаєть-
ся зупинити газогін. Або робить 
вигляд, що намагається. Тим ча-
сом США вже за кілька днів мають 
поставити остаточну крапку в цьо-
му питанні, а Німеччина, практич-
но не сумніваючись, що їй вдасть-
ся дотиснути Вашингтон, готова 
пропонувати нашій державі низку 
компенсацій — економічних, без 
урахування політичних та безпе-
кових компонентів. 

Обурення постфактум 
 Заступник керівника Офісу 
президента України Ігор Жов-
ква вважає, що «Північний 
потік-2» все ще має шанси бути 
зупиненим, і Україна й надалі 
вестиме переговори зі своїми за-
хідними партнерами. 
 «Ми не говоримо про компен-
сацію, ми не торгуємо національ-
ними інтересами України, ми не 
торгуємо нашою енергетичною 
безпекою. Спекуляції на тему, що 
він уже майже готовий — пере-
більшені. Він може бути зупине-
ний на будь-якому етапі. Так, як 
він був призупинений ще в 2019 
році», — заявив чиновник, додав-
ши, що Україна наполягатиме в 
розмові зі своїми партнерами, що 
«Північний потік-2» — це загроза 
не лише нашій державі, не лише 
країнам Східної Європи, а й тим 
країнам, які можуть отримати 
залежність від російського газу, 
і інструмент шантажу, яким ста-
не цей проєкт. 
 «Він має досить мало спіль-
ного з економікою, натомість 
містить вагому геополітичну 
складову», — зауважив Жов-
ква, додавши, що це питання 
також безумовно продовжува-
тимуть обговорювати і з прези-
дентом США. Також, на його 
думку, реалізація проєкту «Пів-
нічний потік-2» може стати ва-

желем для шантажу України 
щодо Донбасу з боку Росії, адже 
ці питання пов’язані, оскільки 
за ними «стоїть одна країна — 
країна, яка здійснює агресію на 
Донбасі, яка вкладає всі зусил-
ля в будівництво «Північного 
потоку», яка проявляє свої агре-
сивні дії і в інших частинах сві-
ту». А отже, як вважає Жовква, 
вслід за цим проєктом можуть 
з’явитися й інші з боку РФ.
 «Не виключено, що, напри-
клад, за питаннями концентрації 
військ навколо України в квітні 
можуть послідувати нові концен-
трації восени. Ми, перебуваючи 
в цьому регіоні світу, розуміємо 
це, бо протистоїмо цьому. Це ба-
чать наші партнери, які межу-
ють з нами, та інші партнери в 
Центрально-Східній Європі. Це, 
на жаль, бачать не всі наші пар-
тнери у Західній Європі, але нам 
залишається ще інтенсивніше їх 
переконувати», — сказав заступ-
ник керівника ОП.
 Днями висловився на цю 
тему і новий прессекретар пре-
зидента Сергій Никифоров. За 
його словами, про потік мають 
говорити не тільки президент 
України Володимир Зеленсь-
кий з канцлером Німеччини Ан-
гелою Меркель, але цю тему по-
рушать під час саміту Кримсь-
кої платформи, що відбудеться 
23 серпня. «На порядку денно-
му переговорів лідерів країн — 
питання деокупації Автономної 
Республіки Крим, енергетична 
безпека, реформування вугіль-
ної промисловості, підвищен-
ня енергоефективності, а також 
економічне співробітництво Ук-
раїни і Німеччини», — заявив 
представник Володимира Зе-
ленського.

Америка опустила руки 
 Утім перша важлива розмо-
ва на цю тему прозвучить уже 
за кілька днів. Так, президент 
США Джо Байден і канцлер Ні-
меччини Ангела Меркель прове-
дуть особисту зустріч у Вашинг-
тоні 15 липня, на якій планують 
обговорити «Північний потік-2» 
та інші глобальні проблеми.

 «Північний потік-2» безу-
мовно буде частиною обговорен-
ня», — сказала представник Бі-
лого Дому Дженніфер Псакі, до-
давши, що Байден, як і раніше, 
вважає газопровід «поганою уго-
дою», і наголосила, що не буде 
прогнозувати, яким виявиться 
результат цієї зустрічі. 
 Але, на думку інших проін-
формованих джерел, у результа-
тивність цієї зустрічі та її спри-
ятливий результат для України 
вірять далеко не всі. Так, колиш-
ній спеціальний представник 
Дер жавного департаменту США 
з питань України Курт Волкер 
висловив упевненість у тому, що 
трубопровід «Північний потік-2» 
буде запущений.
 «Багато говорять з цього при-
воду, але я думаю, що запуск по-
току — справа вже вирішена, 
починаючи з того часу, коли ад-
міністрація президента США 
Джо Байдена вирішила не вво-
дити нових санкцій проти ком-

паній, що займаються його добу-
довою», — заявив він.
 Волкера, втім, можуть зви-
нуватити в заангажованості: 
політик нині працює в компанії 
BGR Group, яка лобіює інтереси 
«Північного потоку-2», та попри 
це він стверджував, що не бере 
участі в лобізмі російського про-
єкту і наголошував, що є против-
ником запуску газопроводу.
 «Моя позиція щодо «Північ-
ному потоку» завжди була ви-
черпно зрозумілою і публічною, 
я не підтримував його запуск, 
нехай зараз це вже справа вирі-
шена», — наголосив Волкер і до-
дав, що сьогодні необхідно скон-
центруватися на тому, що буде 
робити ЄС і, зокрема, Німеччи-
на для посилення незалежності 
та суверенітету України. Важ-
ливо, на його думку, також те, 
як ЄС «буде переконуватися в 
тому, що Росія не стане практи-
куватися в політичному впливі 
на Україну, використовуючи 
цю нову, досить потужну мож-
ливість впливу».

Беріть, що даємо 
 Іншими словами, наша вла-
да сподівається на чудо і робить 
добру міну при поганій грі. Хоча 
сьогодні варто не тішити себе 
ілюзіями, що Вашингтон зупи-
нить побудову газогону, а дума-
ти, що робити далі.

 При цьому Німеччина дотри-
мується твердої позиції: Украї-
на має принаймні зберегти обся-
ги транзиту газу через власну га-
зотранспортну систему. Також 
у ФРН кажуть про те, що беруть 
активну участь у всіх питаннях, 
які стосуються врегулювання 
конфлікту в Україні. Йдеться і 
про Мінський, і про Нормандсь-
кий формати.
 При цьому німецький уряд 
розробив декілька варіантів 
компенсації Україні, якщо вона 
втратить роль транзитера газу, 
до чого може призвести запуск 
російського газопроводу «Пів-
нічний потік-2». Німецькі ЗМІ 
із посиланням на власні джере-
ла повідомляють: якщо домовле-
ностей Німеччини та США щодо 
«Північного потоку-2» вдасться 
досягти, то Берлін може надати 
Україні допомогу.
 Варіанти компенсації Україні 
за «Північний потік-2» від Німеч-
чини є такими: допомога в енерге-
тичній сфері, вкладення мільяр-
дів у ремонт зношеної газотранс-
портної мережі України, пропо-
зиція співпраці Берліна та Києва 
у галузі виробництва водню. 
 Про запобігання російській 
військовій агресії, яке може ак-
тивізуватися після початку ро-
боти нового російського газого-
ну, в німецьких пропозиціях не 
йдеться. ■

СЕКТОР ГАЗУ 

Розрада після фіаско
Німеччина пропонує Україні низку компенсацій за добудову 
«Північного потоку-2»: гроші на енергетику, модернізацію ГТС, 
співпрацю у виробництві водню

■

Інф. «УМ» 

 Після ухвалення так званого «ресурсного» законопро-
єкту № 5600, який діюча влада назвала «антиахметівсь-
ким», постраждають не олігархи, а пересічні громадяни та 
середній бізнес. «Головний удар по підприємцях нанесуть 
через посилення порядку адміністрування податків і розши-
рення прав податкової служби в цьому напрямку, — заявив 
юрист Дмитро Куцевол. — Як кажуть, поки товстий схудне, 
худий помре. Тому основний податковий тягар по законопро-
єкту буде покладено саме на середній бізнес. Адже в серед-
нього бізнесу немає таких ресурсів і лобі, які притаманні біз-
несу великому і які можуть бути задіяні для захисту».
 Розширення прав податкової на направлення запитів 
платнику податків, на його думку, дозволяє організувати 
позапланову перевірку, за результатами якої донарахувати 
певні суми податкових зобов’язань. І поки ці суми будуть пе-
ребувати в адміністративному або судовому оскарженні, взя-
ти майно такого платника податків у податкову заставу.

 «Що для середнього підприємства може означати по-
даткова застава? Це неможливість продати продукцію, при-
дбати сировину або товар, неможливість отримати кредит. 
Великому бізнесу з такої ситуації буде вийти набагато про-
стіше, тому що, як говорилося вище, ресурсів у нього біль-
ше. А ось для середнього і дрібного бізнесу така ситуація 
може бути катастрофічною», — резюмує експерт.
 Також одіозний закон вдарить по первинному ринку не-
рухомості. «Адже забудовникам потрібно буде заплатити 
додатково 20% ПДВ. Який вони закладатимуть у вартість 
квартир. Тобто робиться все для того, щоб українці жили 
ще гірше», — сказав економіст Олег Пендзин, додавши, 
що падіння продажів на ринку нерухомості — це буде не 
найстрашніше.
 «Нас очікують чергові довгобуди і недобудови. Якщо 
забудовник побудував будинок, вклав гроші в будівництво, 
але квартири не купують, і у нього не вистачає грошей, щоб 
закінчити будівництво, то по всій країні буде черговий «Елі-
та-центр», — резюмував економіст. ■

Німеччина за мовчазної згоди США відрізала нас від газотранспортних шляхів.
Фото з сайту liga.net.
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А ТИМ ЧАСОМ...

 Високі ціни через зміну правил 
 Вартість газу на спотовому європейському ринку, після недовгострокового падіння 
нижче 400 доларів за тисячу кубометрів, знову пішла вгору. Так, ціна на газ у хабі TTF, 
розташованому в Нідерландах, підскочила до 417 доларів за тисячу кубометрів. Хоча 
на попередніх двох торгових сесіях вартість контракту «на день вперед» просіла, до-
сягнувши приблизно 399 доларів за тисячу кубометрів.
 Максимум контракту був зафіксований 5 липня, тоді він піднявся до 466 доларів за 
тисячу кубометрів. Аукціон на додаткові «тверді» газотранспортні потужності з прока-
чування газу через Україну проводять на додаток до бронювання на основі довгостро-
кового контракту.
 Тим часом вітчизняні аналітики стверджують: ціни на природний газ у Європі рос-
туть не через шантаж «Газпрому» заради добудови «Північного потоку-2», а у зв’язку 
з майбутнім переходом від довгострокових контрактів про постачання до торгівлі на 
спотовому ринку. 
 «В Європі є ринок природного газу, на якому, крім Росії, присутні інші постачаль-
ники — Нідерланди, Алжир, Лівія, Великобританія, Катар, постачальники скраплено-
го природного газу. І хоч частка РФ складає близько 40%, якби вона не хотіла поста-
чати газ до Європи, її місце зайняли б інші трейдери, — заявив енергетичний експерт, 
директор спеціальних проектів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев. — Тому те, що відбу-
вається зараз, не є спекуляціями — спекулятивна частина безумовно присутня, і певні 
постачальники використовують можливості, які зараз відкриті».
 А отже, на думку аналітика, ціна на газ впродовж наступних місяців буде збільшу-
ватися і залишатися достатньо волатильною, тобто змінною. «Тому що саме зараз від-
буватиметься зміна правил гри на газовому ринку, які довго готувалися, але будуть за-
пущені після того, як будуть запущені «Північний потік-2» і «Балканський потік» — 
ще один газогін, споруджений за ініціативою Росії, і вони з’єднаються в Німеччині та 
Австрії на газових хабах», — сказав Рябцев, додавши, що Німеччина та Австрія лобію-
ють добудову російського газопроводу «Північний потік-2» через те, що зовсім скоро 
можуть замкнути на собі практично всю торгівлю газом у Європі.

■

ПОДАТКОВИЙ ТИСК 

 Шлях до банкрутств
 Провладний законопроєкт призведе до колапсу 
 середнього бізнесу та зупинить житлове будівництво

■
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«Не відкладати все 
на завтрашній день»

 То хто ж вони — 200-бальники Пол-
тавщини — та який рецепт їхнього успі-
ху? З деякими з них нам вдалося поспіл-
куватися.
 — Що ж необхідно робити, аби під-
готуватися до успішного складання Зов-
нішнього незалежного оцінювання? — 
запитую в одного з 200-бальників. 
 — Не відкладати все на завтрашній 
день, — сміється Артем Шкіль, випуск-
ник Полтавської загальноосвітньої шко-
ли №4, який отримав 200 балів з матема-
тики, 199 — з англійської, 198 — з фізи-
ки та 196 — з української мови. 
 Хлопець навчався у філологічному 
класі, утім це не завадило йому посіда-
ти призові місця на обласному етапі у 
всеукраїнських учнівських олімпіадах 
з хімії, фізики, біології. Тож за високі 
досягнення у навчанні Артем три роки 
поспіль отримував міську стипендію.
 — До ЗНО я готувався самотужки та 
зі шкільною вчителькою з математики 
Оксаною Вікторівною Колотій. Кожного 
дня розв’язував по 3-4 складні завдання 
та не менше десятка простіших. Проте 
найбільше хвилювався за фізику, — роз-
повідає хлопець. – Мені чомусь здавало-
ся, що я її знаю найгірше, тому вчив і за 
підручниками, і дивився онлайн-уроки 
на YouTube.
 Результатами своєї праці хлопець за-
доволений, адже математика — це його 
профільний предмет. Наостанок нашої 
розмови хлопець поділився, що хоче 
вступити до Харківського національно-
го університету радіоелектроніки на фа-
культет штучного інтелекту. 

«За рік підготовки списала 
4 товсті зошити»
 Для тендітної білявки Марії Ворони 
тестування з англійськоі мови було пер-
шим. 
 — Звісно, я сильно хвилювалася. За 
англійську була найменше впевнена, 
тому подумала: хоча б 192... Мені цьо-
го буде досить. Утім, коли я прийшла на 
пункт оцінювання, всі тривоги одразу 
зникли. А все через те, що жінка — інс-
труктор нашої групи — була дуже при-
ємною і доброю. Вона змогла нас нала-
штувати на позитив і додала впевненос-
ті в собі. Тож коли я відкрила завдання і 

побачила, що там усе те, що я знаю, була 
впевнена: 192 бали точно буде. 
 Результат кропіткої праці Марії — 
200 балів з англійської мови. До слова, 
інші предмети дівчина також склала не 
менше, як на 190 балів.
 Марія — випускниця наукового ліцею 
№3. Минулого року вона стала президен-
том школи і разом із шкільним парламен-
том створювала в навчальному закладі для 
учнів усілякі проєкти. Та останній рік дів-
чина зосередилася на навчанні.
 — Найбільше часу я приділяла анг-
лійській мові, оскільки знала, що це мій 
профільний предмет. Щодня по 2 години 
розв’язувала онлайн-тести, а з репетито-
ром щоразу списувала по 6 аркушів. За 
увесь рік підготовки було списано 4 товс-
ті зошити.
 Марію завжди приваблювала краї-
на великої культури — Китай. Маючи 
змогу вивчати китайську мову в ліцеї, 
дівчина повністю занурилася в традиції 
Піднебесної та мистецтво ієролігліфів.
 — Хочу стати дипломатом і поєднати 
свою любов до України та Китаю. Тому 
вступатиму в Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка на 
факультет міжнародних відносин.

«Тести виявилися легшими, 
ніж очікував»
 Полтавський обдарований юнак 
Олексій Олексяк, випускник ліцею 

№ 1 ім. І. П. Котляревського, отримав 
200 балів з біології. Хлопець каже, що 
навіть трохи розчарований, адже склад-
ність тестів виявилася дещо меншою, 
аніж очікував. 
 — Але умови в деяких питаннях були 
поставлені цікаво, та й відсоток завдань 
з перспективних на сьогодні біологічних 
дисциплін збільшився, — каже Олексій.
 Біологією хлопець цікавився давно, а 
останній рік цілеспрямовано поглиблю-
вав свої знання, систематизував та пов-
торював вивчене. Як кажуть, на війні всі 
методи хороші, тож Олексій готувався і 
з репетитором, і в ліцеї, і самотужки. З 
усіх предметів має високі результати.
 Талановитий хлопець поєднав у собі 
риси творчої людини та науковця: він 
професійно займається спортивними 
бальними танцями та захоплюється фі-
зикою. Нещодавно Олексій сконструю-
вав прилад — лампу-поляризатор, що 
значно дешевша за промисловий аналог. 
За допомогою неї проводиться пайлерте-
рапія, що прискорює відновлення шкір-
них покривів людини та посилює вплив 
багатьох лікувальних препаратів.
 — Хочу стати біоінженером-біотех-
нологом. Тому вступатиму до Київського 
національного університету імені Шев-
ченка в Інститут біології та медицини.

«Усі розваги відійшли на задній план»
 Ще одна випускниця ліцею № 1 ім. 
І.П. Котляревського Софія Стефанишин 
склала Зовнішнє незалежне оцінювання 
з біології на 200 балів. 

 — Це було моє останнє ЗНО, тому від-
чуття, коли зайшла до пункту оцінюван-
ня, були уже знайомими, і я зовсім не 
хвилювалася. 
 Які предмети складатиме, дівчина 
визначилася ще два роки тому, втім ак-
тивно готуватися почала з жовтня мину-
лого року. Тож усі розваги відійшли на 
задній план.
 Біологію й англійську мову Софія 
вивчала разом із репетитором, займали-
ся по дві години двічі на тиждень. 
 — Звісно, ми йшли до того, щоб 
скласти ЗНО якнайкраще, але я не зага-
дувала наперед, — зізнається дівчина. –
— При виборі ВНЗ у пріоритет ставлю 
«КПІ», спеціальність біомедична інже-
нерія. Мені подобається ідея цього на-
пряму та перспективи його розвитку. 

«Складно подолати 
емоційне напруження»

 У сузір’я 200-бальників увірвалася 
й Анастасія Демидченко, випускниця 
Полтавської школи №10 імені Королен-
ка. Вона єдина, хто склав на Полтавщині 
фізику на рекордний бал. Утім 199 балів 
дівчина має ще й з англійської та по 197 
із математики й української мови. 
 — У школі фізика була моїм улюбле-
ним предметом. Я брала участь у конкур-
сах, олімпіадах, неодноразово отримува-
ла призові місця. Минулого року на чет-
вертому етапі Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з фізики я здобула 2-ге місце. 
 Настя розповідає, що додатково зай-
малася із шкільною вчителькою Марга-
ритою Михайлівною Щербань. Аби пог-
либлено опанувати інші предмети, відві-
дувала репетиторів та школи іноземних 
мов, хоча, звісно, основою стали знання, 
здобуті на шкільних уроках. 
 До фізики готувалася багато, тож 
хотіла отримати якнайвищий бал. 
 — Завдання були нормальними, єди-
не, що складно, — це емоційне напру-
ження, адже розумієш свою відповідаль-
ність за кожну правильну відповідь, ро-
зумієш, які надії покладають учителі та 
батьки. 
 Вступати Анастасія Демидченко пла-
нує до КНУ імені Тараса Шевченка на 
фізико-математичний факультет.
 — Мені завжди подобалася матема-
тика та її застосування у фізичних до-
слідженнях. Тому до рішення, яку об-
рати професію, я підходила виважено. 

* * *
 Ось такі вони, успішні випускни-
ки, — старанні, цілеспрямовані, напо-
легливі. Майбутні дипломати, медики, 
вчені... Більшість із них отримає прези-
дентську премію у розмірі 100 тисяч.
 Та найголовніше — ніхто з них не 
«рветься» на навчання за кордон, щоб 
зачепитися й осісти там, усі вони зали-
шаються в Україні, аби знайти своє вда-
ле призначення на Батьківщині. ■

ЗНАЙ НАШИХ!

200 балів за ЗНО — цілком реально
Як скласти тести на найвищий бал, діляться найуспішніші випускники

■

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ
Полтавська область

Одинадцять випускників із Полтавської області склали Зовнішнє незалежне оцінювання на найвищий бал. Про це повідомив директор 
Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. «З української мови, історії, німецької мови найви-
щого балу на Полтавщині не отримав ніхто. Утім 200 балів із математики, фізики, іспанської мови отримали по одній людині. Англійську 
мову на рекордний бал удалося скласти трьом особам, а біологію–— п’ятьом. Слід сказати, що один випускник минулих років отримав 
по 200 балів з двох предметів — англійської та іспанської мов. Виявилося, що цей екзамен складений реальним педагогом-репетитором, 
який активно навчає дітей. Вважаю, що складання ЗНО з метою самоствердження, перевірки себе чи своєрідної самореклами не повинне 
відбуватися за рахунок фінансового навантаження на державу. Утім абітурієнтів, які успішно склали ЗНО, вітаю!»

Артем Шкіль.❙

Марія Ворона.❙

Олексій Олексяк.❙ Софія Стефанишин.❙

Анастасія Демидченко.❙



З ГЛИБИН ВІКІВ 

«Поміряємо та 
й пооремо...»,
або Не все те золото, 
що блищить
Вадим ПЕПА, письменник
Київ

 Редакція «Літературної України» не встигла похвалитися 
одержаними за підсумками конкурсу, проведеного Українським 
фондом культури, чималим «виграшем» — 380 тисяч гривень, 
як не змогла порадувати читачів наступними номерами. Одер-
жана сума виявилася журавлем у небі: все до останньої копійки 
пішло на погашення попередніх боргів. Із передплатою періоди-
ки за панування новітніх комунікацій неабияка скрута. Одначе зі 
сторінок часопису б’є фонтаном оптимізм. У попередньому но-
мері, який можна відкрити в інтернеті, заявлено: «Діалоги «Л. У. 
Сергій Жадан: Наш час — золота ера української культури». По-
дано інтерв’ю популярного автора для Vogue Man UA. «Українсь-
ку розмову опублікував сайт bukvoid.com.ua»
 Конкретно з інтерв’ю: «На початку 2005 року... 30-річний Сер-
гій Жадан... випустив перший роман «Депеш мод». «Алкоголь і 
вечірки, любов і романтичні подорожі в плацкарті, підліткові роз-
бірки «на районі», — у своєму романі Жадан описував те, що нас 
оточувало...
 У травні в Жадана ще одна прем’єра — опера «Вишиваний» 
у Харкові, до якої він написав лібрето. Це спільний українсько-
австрійський проєкт... Головний герой цієї опери — ерцгерцог 
Австро-Угорщини, відомий під псевдонімом Василь Вишиваний. 
Під час Першої світової війни він був командиром Січових стріль-
ців і одним з претендентів на пост глави України, який ще сто 
років тому говорив про європейський курс для країни».
 Доле праведна! Не перелічити чужинців, які б не претендува-
ли «на пост глави України». Але народна мудрість як спостерег-
ла, так і переконує з усе нових вуст: «Від Богдана до Івана не було 
гетьмана». Пояснення для короткозорих: від Богдана Хмельни-
цького — до Івана Мазепи. 
 Що ж стосується ери, то це тривалий історичний період. З 
якого боку не придивляйся, не збагнути, коли ж, як марево в без-
водній пустелі, увижалася спраглим до святої волі «золота ера 
української культури»? Кому з вірних синів рідного народу не до-
пікала і не допікає, як цвяшок, у серце вбитий, жорстока юдоль 
земна? Хто готовий віддати всю до краплі кров за добробут спо-
конвічної матері — України? Якщо спрут теперішньої глобалізації 
розляжеться на багатостраждальній українській землі, то яка там 
«золота ера»? Пожере і населення, і родючі угіддя, і ліси, і ріки, 
і воду з підземних глибин, і поклади корисних копалин. Кому ж 
наслідувати заповідане Лесею Українкою? «Нехай умру, та дум-
ка не умре! В таке безсмертя й я привикла вірить!» 
 Населення на третій від Сонця життєдайній планеті сягає 
восьми мільярдів. Водночас демографічна ситуація в Україні 
загрозлива. Міжнародний валютний фонд заявляє про суттєве 
зменшення жителів в Україні наступних років. Деякі фахівці пе-
редрікають 17 мільйонів до кінця століття. Само собою напро-
шується запитання — для кого ж звільняється «життєвий про-
стір»? Щоб забезпечити такий рівень життєвих благ, як у США, 
необхідні ресурси трьох земних куль. Надія на те, що технічний 
прогрес знайде в космічному безмежжі планету, придатну для 
масового переселення. Щось подібне було вже в історії людства 
— відкриття Америки. Як це відбувалося, немає потреби пояс-
нювати.
 На превелике лихо, чимало вчених та друкованих в Україні 
глухі до застереження Тараса Шевченка в поезії «Подражаніє Іє-
зекіїлю». Рукою поета позначено дату: «Декабря 6 [1859, С.-Пе-
тербург]». Кому ж вивулканювати всі сили, щоб не збулося за-
явлене з першого рядка?
 Погибнеш, згинеш, Україно,
 Не стане знаку на землі.
 А ти пишалася колись
 В добрі і розкоші!
 Хто ж із прозірливих покликаний відкрити очі масам, за-
клопотаним щоденною працею в поті чола: коли ж правічний ук-
раїнський етнос міг свобідно дихнути «В добрі і розкоші»? Чи 
ж не за таких же золотих, як і в еллінів, віків розквіту Трипіль-
ської археологічної культури, яку слід би назвати Трипільською 
цивілізацією? Сім тисяч років тому одні з перших на планеті хлі-
боробів після тисячоліть збирання дармових плодів земних та ри-
боловлі й полювання на всіляку дичину взялися скородити зем-
лю, сіяти жито, пшеницю й усяку пашницю. Чи ж не диво з див, 
що відлуння від тієї вікопомної ери доносять до сучасності ко-
лядки й щедрівки та пісні дотепер збережених календарно-обря-
дових дійств?
 — Ой, пане, пане, ходіть із нами
 В чистоє поле не ораноє,
 Не ораноє, не міряноє,
 Та най ми його поміряємо,
 Поміряємо та й пооремо...
 Хто ж, як не майстри слова, покликані просвіщати, що ук-
раїнські пращури сущі на своїй благодатній землі «від сотворін-
ня світу», як і «сини Ізраїлю» в Біблії, як, на переконання Тара-
са Шевченка, «В непробудимому Китаї, В Єгипті темному, у нас, 

І понад Індом і Євфратом»? ■

■

Олександр КОСОВЕЦЬ, 
член ученої ради Українського геогра-
фічного товариства
Київ

 До написання цієї статті я давно 
збирався звернутись. Однак нещо-
давня реклама, що звучить по Пер-
шому каналу Українського радіо, 
підштовхнула до написання цього 
листа. Адже Кароліна, школярка з 
окупованої Луганщини, стала сту-
денткою Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
який нині, з відомих причин, розта-
шований у райцентрі Старобільськ на 
Луганщині. Про статус «національ-
ний» провінційного університету я не 
говоритиму — він у когорті подібних 
«національних» нічим не відзначив-
ся. Але при чому тут Тарас Шевчен-
ко?
 Відомо, що наш національний 
геній ніколи не був на Луганщині, 
і тому тут доцільно згадати приказ-
ку «На городі бузина, а в Києві дядь-
ко». І от завдяки якомусь київському 
дядьку й з’явилось у колишньому пе-
дінституті ім’я Тараса Шевченка.
 Вступаючи свого часу до Київсь-
кого державного університету ім. 
Т. Г. Шевченка, я вважав його най-
престижнішим вищим навчальним 
закладом Української РСР. Закін-
чивши з відзнакою географічний 
факультет згаданого університету, 
почав там працювати спочатку в нау-
ково-дослідній лабораторії, а потім, у 
неповні 25 років, був обраний за кон-
курсом асистентом кафедри гідро-
логії та гідрохімії. З часом побутові 
причини змусили мене змінити про-
філь роботи, і я понад 43 роки працю-
вав у системі державної гідрометео-
рологічної служби, причому останні 
32 роки — директором Центральної 
геофізичної обсерваторії імені Бориса 
Срезневського. І тому з упевненістю 
заявляю — нинішній Київський на-
ціональний університет імені Тараса 
Шевченка по праву носить його ім’я, 
бо дає ґрунтовні знання. Невипад-
ково він входить до списку найпре-
стижніших навчальних закладів сві-
ту, хоча є там не на провідних місцях. 
До речі, Тарас Шевченко в тодішньо-
му Університеті Святого Володимира 
працював на початку 1847 року вчи-
телем малювання.
 Але ж ім’я Тараса Шевченка но-
сить ще кілька периферійних нав-

чальних закладів, які 

могли б не девальвувати світле ім’я. 
Зокрема, це комунальний навчаль-
ний заклад фахової переддипломної 
освіти «Корсунь-Шевченківський 
педагогічний фаховий коледж імені 
Т. Г. Шевченка Черкаської обласної 
ради». У Чернігові теж не забули про 
нашого генія, адже там функціонує 
навчальний заклад із чудернацькою 
назвою «Національний універси-
тет «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка.
 Щоб підкреслити соборність Ук-
раїни на Тернопіллі, теж не забули 
про нашого Тараса, адже в райцентрі 
Кременець працює «Кременецька об-
ласна гуманітарно-педагогічна ака-
демія ім. Тараса Шевченка».
 Інші відомі діячі української іс-
торії теж не обділені дещо дивною 
увагою регіональних навчальних 
закладів. Тут насамперед потрібно 
згадати Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельни-
цького і Мелітопольський держав-
ний педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького. Але хтось 
із читачів «УМ» чув про звершення 
гетьмана України на педагогічній 
ниві?
 Якщо говорити про Мелітополь, 
то чому тамтешні вчені-педагоги за-
були про земляка — Нестора Махна? 
Він хоч був у Мелітополі, а Богдан 
Хмельницький помер за 127 років до 
заснування міста.
 Звичайно, моя пропозицiя — 
жарт. А от щодо увіковічення пам’яті 
уродженця Мелітополя, ідеолога ук-
раїнського націоналізму Дмитра Дон-
цова, колективу університету варто 
подумати. Ім’я Богдана Хмельниць-
кого в Україні достатньо пошановане, 
тому зміна імені згаданого універси-
тету була б доцільною, особливо вра-
ховуючи півстолітні роковини смер-
ті Дмитра Івановича, які випадають 
на 2023 рік.
 Далі згадаю зовсім абсурдні, на 
мій погляд, назви. Почнемо з бать-
ківщини Леоніда Брежнєва — ко-
лишнього Дніпродзержинська. Адже 
там навчають студентів у Дніпродзер-
жинському інституті економіки та 
менеджменту імені Северина Нали-
вайка. До чого тут ватажок селянсь-
кого повстання на Волині, який був 
четвертований у Варшаві в 1597 році 
— за півтора століття до заснування 
нинішнього Кам’янська, зовсім не-
зрозуміло.
 Взагалі нинішня Дніпропет-

ровщина впевнено тримає першість 
за недоречними назвами. Зокрема, 
незрозуміло, яку науку вивчають у 
приватному навчальному закладі ви-
щої освіти Дніпропетровський техно-
логічний університет «ШАГ» або в 
комунальному навчальному закладі 
вищої освіти Дніпровська академія 
неперервної освіти Дніпропетровсь-
кої обласної ради. Але всіх далеко 
позаду залишає вищий навчальний 
заклад Університет імені Альфреда 
Нобеля. А чи питали засновники за-
кладу дозволу в нащадків Альфреда 
Нобеля на використання імені видат-
ного предка в місті Дніпро? Навряд. 
І чи допомагає помпезна назва підго-
тувати нових лавреатів Нобелівської 
премії, теж дуже сумнівно. То для 
чого смішити світ гучними назвами? 
І якщо ми йдемо до Європи, то шлях 
туди треба торувати не недоречними 
й абсурдними назвами, а насамперед 
фаховими знаннями випускників.
 На жаль, останнє ЗНО з математи-
ки показало катастрофічно низький 
рівень знань з цієї дисципліни. А без 
математики не існує жодна наука! 
 Чи є вихід з порушеної пробле-
ми? Мені здається, що є. Прикладом 
може слугувати історія з переймену-
ваннями Волинського національно-
го університету імені Лесі Українки, 
який на початку XXI століття носив 
нинішню назву, потім заради незро-
зумілої моди став Східноєвропейсь-
ким національним університетом 
імені Лесі Українки. Однак кілька 
років тому йому повернули попере-
дню назву, яка відображає як місце 
розташування закладу, так і поша-
новує видатну поетесу. Тому пропо-
ную залишити по одному «іменному» 
навчальному закладу в галузі, причо-
му ім’я має бути пов’язане з цим за-
кладом. Адже поет-академік Павло 
Тичина заслуговує пошанування на 
рідній Чернігівщині. Але до чого тут 
славне місто Умань, в якому держав-
ний педагогічний університет носить 
його ім’я? 
 Стосовно інших недоречних най-
менувань, то їх, на жаль, є ще багато. 
Декомунізовуючи нашу історію, вар-
то звернути увагу і на порушену про-
блему.
 А прикладом продуманого при-
своєння імен дійсно видатних учених 
інститутам є Національна академія 
наук України, яка «всує» не присво-
ювала гучні імена закладам, які не 
мали до них жодного відношення. ■

ПОЛІТПАРНАС

«Маразм міцнішав»
Микола ЦИВІРКО
Київ

 До мантр тяжіють: «Ми народ один!»
 Симптом серйозний. Вік бере своє.
 «Один народ!» Хоча не просто тин,
 а ціла прірва вже між нами є.
Ще й гумору відсутнє почуття:
«Ні, здерти не дамо ми триколор
з кремлівських бань!» За це, мовляв, життя,
як треба, покладемо. «Тризуб — зло!»
 Ще й «бацька» вторить карликам у такт
 про те, що «тане» незалежність геть,
 немов це очевидний дуже факт.
 Ллє сльози крокодилячі ущерть...
Недоуків, однак, все менш і менш,
які маразм сприймають усерйоз...
Історії змете цю нечисть смерч,
хоч очисних ми зачекались гроз. 

■

КОЛІЗІЇ

Чому імені Богдана Хмельницького, 
а не Нестора Махна?
Кожному університету — свого героя

■

Звично вважати, що замки й палаци в Україні здебільшого розташовані в Західній Україні. Проте 
багата на прекрасні й величні споруди й Вінниччина. От хоча б Чорноминський палац, що в селі 
Чорномин Піщанського району. Цю величаву споруду порівнюють із Білим домом у Вашингтоні, 
хоча зведена вона значно раніше за американську — в 1810-1820 рр. — відомим архітекто-
ром Франческо Боффо, який збудував знаменитий Воронцовський палац у Криму. Власником 
палацу був граф Микола Чорномський, скарбник, а за сумісництвом і коханець прекрасної Софії 
Потоцької, так званої Гречанки, на честь якої граф Потоцький збудував Софіївку в Умані. Графиня 
розсердилася на коханого, що він тратить, а то й просто розкрадає її гроші, і звільнила його, проте 
не конфіскувала маєтності Чорномського. Тож ображений граф вирішив збудувати на своїх зем-
лях на Вінниччині щось на зразок восьмого дива світу. Палац і справді вийшов на славу, проте в 
народі здобув назву «вінець розбитого кохання». Наразі в будівлі розташована школа, а в одному 
з флігелів — місцева лікарня. А могло ж бути щось і значно романтичніше...
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Юлія КРУК

Хочете схуднути — 
«подружіться» з водою
 Здорова їжа — найкращі 
ліки й оздоровлення для ор-
ганізму. Дієтологи стверджу-
ють: якщо правильно органі-
зувати режим харчування і до-
бирати потрібні продукти в 
слушний час, можна зміцнити 
здоров’я і налагодити ефектив-
ний обмін речовин. І для цього 
не обов’язково бути «просуну-
тим» фахівцем дієтології. До-
статньо запам’ятати кілька сек-
ретів і ретельно їх дотримувати-
ся. 
 Секрет номер один — пра-
вильний ритм харчування. 
Київська лікарка-дієтолог На-
талія Самойленко зауважує, що 
за допомогою прийому їжі ми 
задаємо тон своєму метаболіз-
му. «У дієтології існує таке по-
няття, як специфічна дія про-
дуктів харчування на обмін ре-
човин. Що це означає? Ви поїли 
— і у відповідь маєте приско-
рення метаболізму, — пояс-
нює пані Наталія. — Найваж-
ливіший прийом їжі для обмі-
ну речовин — сніданок. Важ-
ливу роль відіграють перекуси 
між основними прийомами їжі. 
Тобто разом зі сніданком, обі-
дом, вечерею має бути мінімум 
5 прийомів їжі на день». Однак, 
як додає лікарка, такі рекомен-
дації стосуються тих, хто не має 
серйозних застережень щодо 
здоров’я. 
 Наступний секрет — вод-
ний режим. Якщо хочете схуд-
нути і тримати вагу в нормі — 

«подружіться» з водою. На дум-
ку лікарів, найкраще вживати 
природну, мінеральну, негазо-
вану воду. «Така найбільш оп-
тимальна для обміну речовин, 
— вважає пані Наталія. — На-
приклад, «Моршинська» , яка 
чудово впливає на обмінний 
процес в організмі. Але тут та-
кож необхідний індивідуаль-
ний підхід».
 Часом доводиться стикати-
ся з різними — доволі супереч-
ливими — порадами, яку до-
бову норму рідини вважати 
прийнятною. За словами діє-
толога, цей показник найкра-
ще визначати у такий спосіб: 
помножити свою вагу на 30 
мілілітрів. «Таким чином ма-
тимемо індивідуальну добову 
норму води. В середньому це 
1,5—2 літра рідини в день, — 
пояснює лікарка. — Вода сти-
мулює обмінний процес, але 
тільки в тому випадку, якщо 
вживатимемо її правильно. 
Пити воду треба рівномірно, 
невеликими порціями впро-
довж дня. Обов’язково випива-
ти по склянці води за півгоди-
ни до кожного прийому їжі». 
 Третій секрет — правильна 
кулінарна обробка їжі. Як наго-
лошує лікар-дієтолог, смажену, 
копчену їжу краще обминати. 
Уникати варто також продук-
тів, що містять білий цукор, бо-
рошно, трансжири, консерван-
ти, барвники — все те, що ро-
бить продукти хоч і смачними, 
але шкідливими. «Така їжа не 
матиме позитивного впливу 
на обмін речовин, навіть якщо 
міститиме мінімум калорій», — 
каже лікар.

Сніданок запускає 
метаболічну «машину»
 Велике значення має вибір 
їжі. І це четвертий секрет здо-
рового харчування. «Всі ми 
знаємо, що є їжа, яка нас оздо-
ровлює, стимулює обмін речо-
вин, позитивно впливає на ор-
гани і системи, і є та, що не ба-
жана в раціоні, — пояснює На-
талія Самойленко. — Основа 
здорового харчування — ціль-
ні злаки, овочі, нежирне м’ясо, 
яйця, зелень — у комплексі це 
створює хороші умови для зни-
ження ваги і продуктивного ме-
таболізму. Навіть якщо ми «по-
містимося» в 1200 калорій, але 
забезпечимо їх, скажімо, плав-
леним сирком, крабовою палич-
кою, сосискою, то потрібного 
прискорення обмінних процесів 
з таким харчуванням годі споді-
ватися. А ось якщо, формуючи 
сніданки, обіди і вечері, візьме-
мо за основу овочі та фрукти — 
матимемо добрі результати з від-
новлення обмінних процесів».
 Ще один секрет — біорит-
міка харчування. Що таке біо-
ритми? Вночі ми спимо, вдень 
— трудимося. В харчуванні так 
само. Є їжа, що дуже добре сти-
мулює обмін речовин вранці, 
а є та, яка «працює» переваж-
но ввечері. І якщо ми ранкову 
їжу перенесемо на вечір, то сут-
тєвого ефекту для метаболізму 
не матимемо. І навпаки: якщо 
вечірню їжу переставимо на ра-
нок, то обмінні процеси будуть 
неефективними. Вранці нашо-
му організму потрібна енергія. 
Її ми отримуємо з вуглеводів. 
Тому оптимально, якщо наші 
сніданки складаються з вугле-

водистих продуктів: каш, су-
хофруктів тощо.
 «Запам’ятайте правило: все, 
що ви з’їдаєте до 10-11-ї години 
ранку, визначає швидкість об-
мінних процесів упродовж дня, 
— наголошує Наталія Самой-
ленко. — І тому важливо сні-
дати, оскільки ранковий при-
йом їжі запускає всю метаболіч-
ну «машину». У середині дня, 
коли наша працездатність на 
піку, їжа має містити важливі 
ферменти. Скажімо, в меню 
може бути білок, зокрема м’ясо, 
оскільки ми маємо досить часу 
і ферментів, щоб ці мікроеле-
менти якісно засвоїлися і долу-
чилися до обмінного процесу. 
Тому м’ясо, птиця не підходять 
для сніданку, і не дуже годять-
ся для вечері, — їх найкра-
ще споживати в середині дня. 
Найбільш доречна «компанія» 
для м’яса — овочі, в будь-якому 
вигляді: сирі, тушковані, мари-
новані. У нашому організмі до 
вечора проходять активні про-
цеси синтезу — вироблення гор-
монів, «ремонт» м’язової маси, 
оновлення шкіри.
 На вечерю їжа теж може бути 
білковою, але в легкій формі — 

риба, кисломолочні продук-
ти, морепродукти. Все це ефек-
тивно стимулює обмінні проце-
си. Вуглеводисту їжу на вече-
рю краще не готувати, оскільки 
енергію, яку вона продукує, ор-
ганізм не встигає використати. 
Тож надлишкова енергія пос-
тупає в жирову клітковину, дає 
матеріал для набрякового синд-
рому. Вуглеводиста їжа, яка до-
пустима після 16-ї години, — це 
фрукти, сухофрукти, каші. Час-
то запитують: лікарю, у чому 
річ? З’їдаю ввечері яблуко ва-
гою 200 грамів, на ранок проки-
даюся і маю на власній вазі плюс 
300 грамів. Як таке може стати-
ся? А це пов’язане зі здатністю 
вуглеводів утримувати рідину в 
організмі».
 І найголовніший секрет. 
Важливою є не тільки їжа, а й 
те, з яким настроєм ми її спо-
живаємо та з якими емоціями 
готуємо. Пані Наталія заува-
жує: якщо ви роздратовані, 
посварилися з кимось, не від-
пустили гнів, — не йдіть на 
кухню. Беріться за приготу-
вання страв тоді, коли негатив-
ні думки й емоції вивітрилися 
без вороття. ■ 

Леся ХОРОЛЬСЬКА

Жінки вразливіші до недуги у п’ять 
разів...
 Різкий біль унизу живота, «тягну-
чий» біль у попереку і прискорене се-
човипускання, яке супроводжується 
різким болем... Так проявляє себе цис-
тит. Ця недуга, за спостереженнями лі-
карів, переважно трапляється у жінок 
— у п’ять разів частіше, ніж у пред-
ставників сильної статі. За словами лі-
каря-уролога Валентини Крайнікової, 
це пов’язано з анатомічною структурою 
уретри та її розташуванням. «Жіноча 
уретра коротка і широка, тож може слу-
гувати «вхідними воротами» для будь-
якої інфекції, — пояснює лікарка. — А 
цистит — це інфекційне запалення сечо-
вого міхура. Чоловіки хворіють на цис-
тит рідко, і часто це ускладнення яко-
гось іншого захворювання — простати-
ту чи уретриту».
 Недугу спричиняють бактерії, які 
проникли в сечовий міхур. У більшості 
випадків збудниками циститу є кишко-
ва паличка, стафілококи і стрептоко-
ки. Бактеріям зазвичай сприяють про-
вокуючі фактори, пояснює Валентина 
Петрівна. Один iз них — переохолод-
ження, навіть незначне і нетривале. І 
необов’язково на вулиці має бути дуже 

холодно. Достатньо бодай кілька годин 
посидіти на прохолодному — на зем-
лі, камені, на металевій поверхні, щоб 
спровокувати цистит. 
 Інші фактори–провокатори недуги 
— знижений імунітет, нехтування пра-
вилами гігієни, хірургічні втручання у 
гінекологічній сфері, закрепи, які пору-
шують функцію сечового міхура.

Про гострі спеції і солоні страви 
краще забути
 Головна помилка, якої допускаються 
хворі на цистит, — самолікування. Для 
правильної терапії, наголошує Валенти-
на Крайнікова, необхідні протизапаль-
ні, імуномодулюючі, антибактеріаль-
ні, протигрибкові препарати. І підби-
рати ліки та дози має тільки фахівець. 
Коли цистит має затяжний перебіг, лі-
кар може запропонувати місцеве ліку-
вання (введення в сечовий міхур проти-
запальних лікувальних розчинів). Од-
нак важливо пам’ятати: трави поліп-
шують загальний стан, але лікування 
мікрофлори вони не здійснюють. Тож 
самими рослинними препаратами хво-
робу не вилікувати.
 Лікарі застерігають: не можна завер-
шувати курсу прийому препаратів рані-
ше зазначеного терміну. «Інакше отри-
маєте недолікований цистит, що часто 
призводить до хронічної форми, — наго-

лошує лікар-уролог. — Цистит зазвичай 
лікується амбулаторно, тобто в домаш-
ніх умовах. Якщо ж хворий покладати-
меться на поради друзів, рецепти з інтер-
нету, недуга може перерости в гостру або 
хронічну стадію. Зазвичай курс терапії 
під контролем лікаря складає 5-7 днів».
 На період лікування необхідно ут-
риматися від гострих та солоних страв, 
перцю, спецій, які можуть виклика-
ти подразнення слизової оболонки та 
запалення сечового міхура. Лікар ра-
дить пити багато рідини — 2,5-3 літри 
на день. Врахуйте, що навіть після кур-
су антибактеріальної терапії вимивати 
залишки інфекції з організму доведеть-
ся ще тиждень. У цей період краще пити 
лужну мінеральну воду без газу, ягідні і 
фруктові морси, чай із молоком. ■

ВАЖЛИВО

Якщо ви в гніві — не йдіть на кухню
Як впливають на метаболізм біоритми харчування, харчовий 
раціон і водний режим

■

Біоритміка харчування — важливий елемент здоров’я. 
Фото з сайту mixsport.pro.

❙
❙

ВИХІД Є!

Холодний камінь — «гаряча проблема»
Цистит можуть спровокувати переохолодження, нехтування гігієною, 
а самолікування здатне перетворити хворобу на хронічну

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

 Лікарські трави — листя толокнян-
ки (медвежі вушка), брусниці, берези, пло-
ди шипшини — мають сечогінні властиво-
сті, допомагають зняти біль і дискомфорт у 
сечовому міхурі. Про алкогольні напої в пе-
ріод лікування циститу доведеться забу-
ти — спиртне посилює неприємні симпто-
ми. Таку саму дію мають копченості, солоні 
страви, маринади, гострі приправи, майо-
нез, часник, хрін, гірчиця, перець. Застій 
сечі сприяє поширенню інфекції, тож у пе-
ріод лікування лікарі радять ходити в туалет 
не рідше 5-6 разів на день.

ПРОФІЛАКТИКА

 Аби попередити цистит, лікарі радять 
дотримуватися особистої гігієни, позбу-
тися звички терпіти, коли хочеться в туа-
лет. Приймаючи ванну, додавайте у воду 
олії евкаліпту та лаванди (якщо не маєте 
алергії на трави). Носіть чисту, бажано ба-
вовняну білизну, добре відпрасовану піс-
ля прання. Дівчатам, що мають схильність 
до захворювання, краще відмовитися від 
трусів-стрінгів і не ходити з однією про-
кладкою цілий день. Пийте сечогінні чаї 
та морси, зокрема з журавлини, — так ви 
промиватимете та знезаражуватимете се-
човий міхур. Не сидіть на холодній поверх-
ні — бетоні, пластикових сидіннях, лавках 
на вулиці. Улітку не купайтеся у водоймах 
зі стоячою водою.
 І головне — зміцнюйте імунітет за до-
помогою правильного харчування, здорово-
го способу життя. Відмовтеся від шкідливих 
звичок, вживайте якомога більше вітамінів, 
висипайтеся, візьміть за правило щодня гу-
ляти на свіжому повітрі та хоча б півгодини 
займатися лікувальною фізкультурою.

■

■

Різкий біль у сечовому міхурі — один 
із найбільш промовистих ознак циститу.
Фото з сайту medportal.net.

❙
❙
❙
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Минає двадцять років, як закін-
чився повсякчасний поєдинок з 
довічною пітьмою талановитого 
поета, лавреата Шевченківсь-
кої премії Володимира Забаш-
танського.
І є привід нагадати про унікаль-
ний приклад — і не лише для 
сфери літератури — винятко-
вої сили духу, надзвичайно во-
льової особистості. А коли вже 
постане час упасти, то треба 
мужньо, за твердженням поета, 
«тільки зверху на біду».

Гомерові було легше...
 Звіддалік йому кричали 
хлопці, щоб утікав. А він, як за-
ворожений, стежив за блакит-
ним вогником на бікфордово-
му шнурі в гранітному кар’єрі. 
Є така магія очікування, коли 
зникає почуття страху. І стало-
ся фатальне. Од вибуху — слі-
пець і без кінцівок рук. У непов-
них вісімнадцять літ.
 Інший на його місці про-
кляв би гранітне каміння. Зла-
мався б, шукаючи відраду в ал-
коголі, став би жебраком. А Во-
лодя, син фронтовика Омеля-
на Забаштанського, померлого 
від ран за рік після війни, взяв 
його за зразок міцності духу. І, 
вже як відомий поет Володимир 
Забаштанський (1940 — 2001), 
здобув найвищу літературну на-
городу.
 Навчатися за системою 
Брайля ніяк не виходило. Як не 
брав голку — пальцями ніг чи 
зубами. Вимушений був покла-
датися лише на феноменальну 
пам’ять.
 То він — новоявлений Го-
мер? Ні, античному сліпому 
генієві було значно легше. І 
не тільки тому, що володів ру-
ками. Він просто за легенда-
ми складав епічні поеми. А на-
шому поетові доводилося для 
кожного рядка викрешувати 
слова, ніби кайлом — іскри з 
каменю.
 В синіх скелях поезії волею й розумом
 Я обтесую слово, мов камінь, тверде, — 
 зізнався у вірші «Відвер-
тість».
 Схожість з Гомером лише в 
одному: обоє власноруч не пи-
сали поезії. Той грек не знався 
на грамоті, а В. Забаштанський 
— з містечка Браїлів на Віннич-
чині — фізично не міг писати.  
У нього, як писав Петро Пере-
бийніс, була «виснажлива ро-
бота серця і пам’яті». Справді, 
строфи народжувались і вночі, 
одначе утримувався розбудити 
натомлену, жертовно віддану 
дружину Олю, щоб занотувала. 
Але дискусійним залишається 
міркування Перебийноса, що 
Забаштанський — «поет, явле-
ний природою, нашою дійсніс-
тю, а не волею якогось випад-
ку». Так, парубок був досить 
здібний, міг би при нагоді й ри-
мувати. Скажімо, для худож-
ньої самодіяльності чи для дів-
чат на танцях у клубі, на який 
переобладнали Петропавлівсь-
ку церкву. Бо для виживання 
сім’ї у колгоспно-радгоспівсь-
ких злиднях не потрібні були 
навіть любителі віршів, не ка-
жучи про поетів.
 Та й навряд чи хлопець 
перед чував своє призначення 
після семирічки, коли був ма-
лярем, помічником кочегара 
на цукрозаводі, їздовим, робіт-
ником у каменоломні.
 Безперечно, були винятки, 
коли графомани у важкі часи 
за прославляння влади робили 
з неї годувальницю свого убого-
го таланту.
 На справжніх поетів не 

вчаться. Ними стають за велін-
ням душі й серця. І за певних, 
непередбачених обставин та 
екстремальних ситуацій. Саме 
так сталося з тяжко скаліченим 
у браїлівській каменярні паруб-
ком. І тому варто пристати на 
другу версію — про парадокс із 
протилежного. А він, як писав 
прозаїк Олексій Дмитренко, у 
«жорстокій помилці, що скалі-
чила хлопця, але народила по-
ета». А чому б і ні? Буває, що й 
біда спонукає. Але коли є силь-
на воля і поставлена мета. Та ще 
коли поруч, дякуючи Богу, доб-
розичливий порадник.
 Саме на це пощастило В. За-
баштанському. Після кількох 
важких операцій він опинив-
ся в Київському інституті орто-
педії і травматології. Сусідом у 
палаті виявився письменник-
фронтовик Євген Кравченко. 
Своїми розповідями про мужніх 
людей і силу художнього слова 
заохотив хлопця до віршуван-
ня. Поети Андрій Малишко й 
Володимир Сосюра, які прові-
дували Кравченка, помітили у 
Володі потяг до поетичного мис-
лення і благословили навіть на 
стадії початківця.
 Але був ще один вельми важ-
ливий чинник для сприятливої 
подальшої долі молодого пое-
та. Навчаючись у школі робіт-
ничої молоді, яку закінчив, до 
речі, із золотою медаллю, при-
був на канікули до сестри. І тут, 
у Браїлові, зазнайомився із при-
їжджою сусідкою Ольгою Ва-
силівною, донькою репресова-
ного священника, яка під час 
війни була остарбайтером у Ні-
меччині. Сама зазнавши з донеч-
кою поневірянь, вона, вродлива, 
співуча, погодилась стати довіч-
ним поводирем, його очима й ру-
ками, ще й народила сина.
 Хто б із таким тягарем не поник,
 З дому мене ведучи на вершину?
 Стали в путі незамінні навік 
 Очі і руки моєї дружини, — 
 подякував Олі в одній із по-
езій.

 «За що лягать кістьми»
 Перша збірка «Наказ ка-
менярів» з’явилася 1967 року, 
коли ще був студентом на філо-
логічному факультеті універси-
тету в Києві. Попри деяке наслі-
дування знаних поетів, вона от-

римала схвальні відгуки.
 Пригадую, назва третьої 
книжки — «Моя вузькоколій-
ка» (1973) схилила мене до 
упереджено-критичного спри-
ймання. Невже постане віршо-
ваний корчагінець? Одначе до 
розчарування не дійшло. Упев-
нився, що він таки не став ком-
сомольським трубадуром. Де-
далі частіше переймався тур-
ботами й бідами простих лю-
дей, як-от у вірші «Капуста». 
Про вдову, чоловік якої заги-
нув у кар’єрі.
 Тітка різала на шатківниці капусту
 І солила слізьми у діжці дубовій...
 Виростав поет у хатині, по 
всіх кутках і закутках якої — 
убогість. Такі реалії повоєн-
них колгоспних кріпаків. Зі 
злиденними трудоднями, не-
посильними податками, при-
мусовими підписками на об-
лігації. І мати привчала дітей 
ділитися кожним шматочком 
хліба. Чи не тому хлопець мав 
совісливість, готовність допо-
магати комусь у скруті, захис-
тити од несправедливих звину-
вачень. Мабуть, із цих душев-
них потреб і постали пам’ятні 
рядки, що стали для багатьох 
шанувальників його хисту кри-

латим висловом.
 Треба хліба людині й металу,
 Треба музики й п’єдесталу,
 Та, мабуть, понад все, до загину,
 Треба віри людині в людину.
 Поезія стала для Забаш-
танського і духовним виходом 
із неповносправності.
 Мене біда не може побороти,
 Не можу побороть і я біду.
 Отак і стоїмо супроти.
 Якщо ж я першим упаду,
 То тільки зверху на біду, —
 пообіцяв собі самому бодай 
таку перемогу.
 Дивують його завзят-
тя, терплячість і, звичайно, 

пам’ятливість. Готував статті й 
відгуки на книги, займався пе-
рекладами, із задоволенням їз-
див на виступи, очолював Рес-
публіканську студію творчої 
молоді «Кобза».
 В інтерв’ю Миколі Кагар-
лицькому поділився секретом 
своєї творчості: «У мене най-
частіше народжуються перша 
й остання строфи майбутнього 
вірша... Коли таке обрамлення 
є, вірш виношую».
 Чи не кращий зразок тако-
го виношування — присвята 

Борисові Тимошенку «Коляд-
ники». Щемливий спогад з ди-
тинства, коли прийшов із вата-
гою під вікна самотнього діда.
 Гуртом гукали: — Вам колядувати?
 А звідтіля: — Не маю що давати.
 На те хлопчаки не зважали. 
І старий, «зворушений, вино-
сить чемно / В полумиску кар-
топлю нам печену».
 А от кінцівка — як докір су-
часникам за перервану тради-
цію наших предків. І це — най-
суттєвіше, заради чого виник 
творчий задум.
 ...є сьогодні що давати.
 Чому ж ніхто не йде колядувати?

 Подібний поетичний при-
йом — у «Жмеринській ба-
ладі». Спочатку автор нагадує, 
що слава цього краю «завжди — 
від Кармалюка» (легендарний 
месник народився саме тут — в 
с. Кармалюкове). Дякує Жме-
ринці за те, що в голодні повоєн-
ні роки рятувала «ліверкою» і 
«чергою за тюлькою», іноді «на 
товарняку попутному підкида-
ли з клумачком до блокпоста». 
І вже насамкінець жартівливо 
обіграно єдиний недолік цього 
поселення на важливій транс-
портній розтоці, з оригіналь-
ним за архітектурою — одним 
із найкращих в Україні — за-
лізничним вокзалом.
 Тільки ж сумно хай не буде зрештою,
 Хай вам завжди буде тільки голубо.
 Не була б Одеса першою,
 Якби море в Жмеринці було.
 Але що значить «голубо»? 
Очевидно, цей прислівник на-
стільки важливий, що знехту-
вана більш точна рима. Вияв-
ляється, так підказала поету не-
зрадлива пам’ять, яка зберегла 
почуте колись від браїлівських 
сторожилів призабуте зичення, 
альтернативне до відомого, коли 
відкланюються або прощають-
ся: «Щоб вам було добро!»
 У вірші «Тримаюся» поет 
доречно скористався архаїз-
мом, що відтворює зусилля ут-
риматись од депресивного роз-
пачу, коли хапався і «за куцих 
спогадів ґандзолі». Йдеться про 
уривки, шматки, роз’єднані 
фрагменти чогось дорогого для 
душі, ніжного, що є покликом 
боротися за життя.
 Так само привабив мене ря-

«У Браїлові зазнайомився із приїжджою сусідкою 
Ольгою Василівною, донькою репресованого 
священника, яка під час війни була остарбайтером у 
Німеччині. Сама зазнавши з донечкою поневірянь, 
вона, вродлива, співуча, погодилась стати довічним 
поводирем, його очима й руками, ще й народила сина».

Од випадкового вибуху в неповних 
вісімнадцять літ Володимир Забаштанський 

— згодом Шевченківський лауреат — 
залишився сліпцем і без кінцівок рук

СИЛА ДУХУ

Поєдинок 
пітьмою

■

Володимир Забаштанський.
Фото з Вікіпедії. 

❙
❙

Книга Володимира Забаштанського 1967 року з дарчим написом автора.
Фото з violity.com.
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док «чигала на бескеттях шля-
ху» («Звеличуйте людину про-
сту»). Тут зрідка вживане сло-
во «бескеття» (синонім до бес-
кидів) застерігає од небезпечних 
перешкод — кам’яних виступів, 
скельних урвищ, крутизни.
 Поет обурювався, що лу-
каві можновладці під масками 
новітніх демократів дбають не 
про добробут народу, а про влас-
не збагачення: «І патріоти лише 
доти, /Допоки з волі гендель є».
 Цей поет не мав змоги само-
тужки вивіряти за словниками 
походження сумнівних лексем. 
Але не йшов на компроміс за-
ради вдалої рими. Народжені з 
пам’яті його строфи філігранно 
чіткі.
 Відвертий, принциповий, 
він завше стояв в обороні рідної 
мови, що ідентифікує прина-
лежність до української нації. 
Навіть у вірші про народного ге-
роя Северина Наливайка вкла-
дає в його уста переконання: як 
«мова є ще у народу, /Ще є за що 
лягать кістьми».

Як побачите своїх — 
кланяйтесь нашим
 Чи не наприкінці 1980-х 
років я зустрів на Хрещатику 
добре знайомого письменника 
Бориса Тимошенка, який вів За-
баштанського до поштамту.
 — Володю, це рідкісний Іван 
із твого краю. Журналіст, родом 
із Цибулівки, куди ми їздили на 
могилу сталінського зека Гриця 
Волощука.
 — Рідкісний — значить твер-
дий? — запитально уточнив 
поет. — Коли так, то приймаємо 
до нашого товариства.
 Напевно, він здогадався, що 
мав на увазі Тимошенко, який, 
як і я, зазнав неприємностей од 
КДБ. Його звільнили з універси-
тету, мене — з видавництва.
 Я нагадав, що вони були в 
моєму селі 1970 року, коли про-
відали удову того відчайдуха, 
який намалював був кремлівсь-
кого тирана із зашморгом на 
шиї.
 — Хлопці, атмосфера навер-
ху вже прогрівається. Треба було 
б колись написати про цього... 
дуже рідкісного художника, — 
знову озвався Забаштанський. І 

якось двозначно скаламбурив: 
— А поки що, Іване, як побачи-
те своїх — кланяйтесь нашим.
 — В такому разі мені дове-
деться їхати й до Браїлова.
 — І не пошкодуєте. Хто там 
побував — прагнув навідатися 
знову.
 — Як ото композитор 
Чайковський? — проявив я 
обізнаність. — Кілька разів гос-
тював у маєтку княгині Надії 
фон Мекк. Але дивно, чому вза-
галі не стрічався з нею.
 Поет враз зацікавився, звідки 
це мені відомо. Я послався на роз-
мову зі жмеринським краєзнав-

цем Михайлом Солоненком. 
Уривки з рукопису його повісті 
про Чайковського редагував в 
одеському видавництві «Маяк».
 — О-о, то є людяна людина. 
Допомагає порадами літстудій-
цям при редакції міської газе-
ти.
 Щодо пропозиції Володи-
мира Омеляновича. Лише коли 
розпалася радянська імперія, я 
на основі архівної карної спра-
ви художника в Держархіві  
СБУ опублікував у ЗМІ, а зго-
дом у своїй книзі «Агов!» (2012) 
розповідь про нього та його двох 
посправників. А Б. Тимошенко 
описав знайомство з Г. Волощу-
ком у виданні «Потала» (2012). 
І там же — спогади про дружбу 
з В. Забаштанським.
 Певно, було якесь провидін-
ня на єдину розмову з цим пое-
том. Майже за чверть століття 
по тому друзі зі Жмеринки, які 
мають дачу в Браїлові, повез-
ли мене туди на Проводи, що на 
другий день після Великодня. 
Блукаючи новим кладовищем, 
знайшов кілька поховань з іме-
нами Забаштанських. Очевид-
но, цей рід великий у колишнь-
ому сотенному козацькому міс-
течку. Одну частину поселення 
навіть називають Козачівкою.
 І пророчими виявилися сло-
ва поета. Тепер мене щороку 

тягне до чудових браїлівських 
краєвидів, ніби на прощу до 
Свято-Троїцького монастиря.
 У пошуках цікавих епіта-
фій спотикався в заростях на 
старому православному цвин-
тарі, що на Москалівці, щоразу 
зупинявся біля кам’яного ма-
сивного хреста, напевно, на мо-
гилі козацького сотника. Непо-
далік, за стежкою, — католи-
цьке кладовище. На ньому ви-
дивляв упорядковані могили і 
склепи заможних шляхтичів, 
до яких, кажуть, навідуються 
нащадки навіть із-за кордону.
 І щоразу жалкую, що в Браї-

лові не можу проказати молит-
ву за упокій біля могили поета 
Забаштанського. Вона десь за-
губилася на величезному Лісо-
вому кладовищі в Києві. Так чо-
мусь визначив поховання його 
син. Всупереч заповіту батька й 
очікуванню браїлівців, які вже 
й замовили були великий поми-
нальний обід, готуючись похо-
вати у центрі селища. На рівні 
національного героя.
 Він був нагороджений орде-
ном «За мужність». Відзначе-
ний літературними преміями, 
зокрема найвищою — Шевчен-
ківською (1986).
 Попри набуті почесті, на його 
місці не прагнув би бути ніхто з 
«фанатичних жерців конфесії 
українського літературного 
канібалізму», як писав іроніч-
но Михайло Слабошпицький. 
Але ж ні, таки позаздрив славі 
В. Забаштанського один поет, 
прозваний «талановитим негід-
ником» за зраду друзів-шістде-
сятників. Про опублікований 
ганебний епістолярій цього ко-
лаборанта я писав у «Літератур-
ній Україні» (7.11.2019).

Писав коротко і страшно
 ...Щоранку залишали по-
мерлих й опухлих від голоду 
біля плотів, звідки забирали на 
підводі до спільної могили на 

цвинтарі.
 На початку літа дехто потай 
виходив до колгоспного поля, 
на якому половіло жито. Як 
тільки зривав бодай кілька ще 
недозрілих, молочних колос-
ків, доганяли на конях активіс-
ти-ланові. Дітей нещадно били, 
дорослих карали тюрмою.
 Так оповідала мені мати. І, 
мабуть, втаємничували в жахіт-
тя Голодомору батьки та одно-
сельці і Володимира Забаш-
танського. Інакше навряд чи 
з’явився б пройнятий трагізмом 
його вірш «Стражденна мати».
 Скорботна мати йшла поволі,
 Туди, де зріло колосся в полі.
 Несла на грудях дитя, мов птаху,
 Не стало сили, лягла край шляху.
 Мов стебла, руки син простягає
 І хліба в мами усе благає.
 Але благання свого пташати
 Уже не чує стражденна мати.
 Лежить очима до неба мати,
 Загасла тихо біля дитяти.
 Проснися, нене, проснися, нене!
 Дозріло жито твоє зелене...
 Голодомори, голодомори,
 Все до зернини взяли з комори.
 Взяли з комори все до зернини
 В неньки й дитини із України.
 Віднайшла цей твір в інтер-
нет-лабіринтах емігрантка Вален-
тина Бурбурас, родом з мого села. 
Й надіслала мені, дізнавшись, що 
я досліджую творчість В. Забаш-
танського.
 Зворушена щемливими ряд-
ками, землячка вдалася до бо-
лючого спогаду: «Коли прочи-
тала «Проснися, нене, просни-
ся, нене!// Дозріло жито твоє зе-
лене...», сльози затуманили очі. 
Моя матір була сиротою, під час 
Голодомору жила в дядини. Про-
сила «буксирників» залишити бо-
дай жменю житнього борошна на 
покришці горняти. Але й те за-
брали сталінські посіпаки».
 Чи не через ті самі рядки якась 
пані під псевдо (?) Геометрія, за її 
словами, «не втрималась і викла-
ла цей вірш для інтернетних чи-
тачів». Повідомила під ним, що 
мешкала в Браїлові, «була за-
ступником директора з вихов-
ної роботи. І якось організува-
ла зустріч учнів з Володимиром 
Забаштанським та його товари-
шем, який його супроводжував. 
Потім наші стежки кілька разів 
перетиналися. Спілкуватися й 
слухати його вірші, які він де-
кламував напам’ять, було одне 
задоволення».
 Про талановитого майстра лі-
тератури в жанрі новели Василя 
Стефаника казали, що він пише 
«коротко і страшно». Подіб-
не враження від деяких віршів 
В. Забаштанського, які можна на-
звати віршованими новелами, що 
нагадують мінібалади.
 Володимир Омелянович воіс-
тину був лицарем незламного 
духу. І став гордістю не лише для 
отчого краю.
 У його творчій спадщині 
близько двадцяти книг. Остання 
прижиттєва — ошатний, зі світ-
линами з родового альбому — том 
вибраних і нових поезій «Свічеч-
кою слова» (2000). Виданий до 
його 60-річчя на кошти браїлівців 
і жмеринчан. Меценатом був, як і 
кількох попередніх збірок і твор-
чих вечорів, громадський діяч, 
народний депутат кількох скли-
кань Анатолій Матвієнко.
 На шляхах покут — хрести,
 Путь грузька, позачасова.
 Буду з тьми тебе вести
 Свічечкою свого слова, –
 востаннє поет читав — усе 
з пам’яті! — односельцям та 
гостям на монастирському 
дворі, а потім у княжому парку 
ім. П. Чайковського.
 Літературно-меморіаль-
ний музей у селищі, щорічне 
мистецьке свято «Браїлівська 
осінь Забаштанського», моло-

дий сквер на його честь — не-
повний перелік заходів на вша-
нування поета на Вінниччині. 
Скажімо, жмеринський пись-
менник і краєзнавець Володи-
мир Горлей ініціював засну-
вання літературної премії ім. В. 
Забаштанського, встановлення 
його погруддя при вході до шко-
ли, де навчався.
 На вінок слави — і збірник 
спогадів та статей «Він серцем 
бачив світ» («Твори», 2019). 
Упорядкувала його поетеса 
Ніна Гнатюк, редагувала Ва-
лентина Сторожук. Видано за 
сприяння Браїлівської селищ-
ної ради, яку донедавно незмін-
но очолював Валерій Резедент.
 Маю одначе заувагу до 
вміщеного у книзі нарису про 
Браїлів. Ладен погодитись із 
досвідченим автором, що вже у 
ХІХ ст. німецький інженер Карл 
фон Мекк, який проєктував тут 
залізницю, з екологічної точ-
ки зору передбачив однойменну 
станцію аж за три версти од сво-
го палацу в Браїлівському пар-
ку. Але навіщо було цьому пуб-
ліцисту, повертаючись із редак-
ційного відрядження, нарікати, 
що вимушений через це тупцяти 
до станції по «немилосердній ду-
хоті»? Та й зупиняються на ній 
лише електрички.
 Уважний читач гадатиме в 
такому разі, що тут бракує еле-
ментарного сполучення. На-
справді щогодини вирушають 
маршрутки на Жмеринку (за 9 
км) повз станцію Браїлів. Одна 
через Козачівку, з нагір’я якої 
милувався автор храмами, а 
зустрічна — через Москалівку.
 Звісно, у В. Забаштанського, 
приреченого на довічний полон 
пітьми, була довічна туга за сон-
цем: «Коло хати, кажуть, білі 
вишні, // Білі, доле, як у мене 
сни». Утім він не зробив тягар 
трагічного випадку доміную-
чим у своїй творчості. Чимало 
віршів ставали помічними пос-
ланнями тим, хто потребував 
віри у власні сили.
 «Краще запалити свічку, 
ніж проклинати пітьму», — 
радив іще античний філософ. І 
поет спромігся генерувати своє, 
унікальне світло. Зі «свічечки 
слова».
 Якби була книга рекордів 
мужності письменників з об-
меженими фізичними можли-
востями, чи не на перше міс-
це варто було б занести ім’я 
цього подоляка. Витримавши 
вісімнадцять важких хірургіч-
них втручань, він майже сорок 
років вершив творчі подвиги. 
Повсякчасно.
 — А що ставало в помочі під 
час критичних ситуацій? — по-
цікавилася журналістка у За-
баштанського, коли добігало 
кінця радіоінтерв’ю у 1990-х 
роках про його вірші.
 — Я покладаюся щоразу на 
силу особливу, невимірну, що 
існує, мабуть, за невідомими за-
конами метафізики, — ухилив-
ся од трафаретної відповіді.
 — Ви, мабуть, вдалися до 
синонімічної назви сили, чи не 
так?
 — Так, це про ту, що мають 
люди, так би мовити, з твердої 
породи. Хоча в кожної людини 
повинна також бути сила, що не 
має виміру. Іноді у протистоян-
ні з перешкодою стає неймовір-
ною підмогою. І забезпечує пе-
ремогу.
 Відповідь була, як на мене, 
цікавою на здогад. І я, наслу-
хаючи радіо на кухні, незагай-
но заніс її до блокнота. Напев-
но, поет мав на увазі те, що за-
звичай прозаїчно називають 
силою духу. Саме з неї, невимір-
ної, поставала його поезія муж-
ності. ■

Збірник спогадів та статей «Він серцем бачив 
світ» («Твори», 2019). 
Фото видавництва-друкарні.
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«Краще запалити свічку, ніж проклинати пітьму», 
— радив іще античний філософ. І поет спромігся 
генерувати своє, унікальне світло. Зі «свічечки слова».

СИЛА ДУХУ

з довічною
■

Книгу «Блискавка з темряви: Володимир 
Забаштанський очима сучасників» видали 2012 року.
Фото з сайту vinobu.vn.ua.
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
газета «Україна молода»
Під патронатом Київської міської державної адміністрації 

УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Вам не здається, що реконструкції часом 
переконливіші за оригінали? Медицина, 
схоже, прагне це довести: зубні імплан-
ти, силіконові груди, «розумні» протези. 
Історія літератури, в суті справи, перей-
мається тим самим. Літературознавиця 
Ярина Цимбал здійснила спільно з ви-
давництвом «Темпора» реконструкцію 
літературного процесу 1920-х, коли наше 
письменство ще було цілком європейсь-
ким, а подеколи, точково, і лідирувало 
— у романному (прото)екзистенціалізмі 
чи у біографічній белетристиці, до при-
кладу. Упродовж п’яти років у серії 
«Наші 20-ті» опубліковано понад деся-
ток осяжних збірок, які надали приза-
бутій спадщині актуальної динаміки. Те 
саме, хоч і в інший спосіб, робить ще 
одна вихованиця Інституту літератури 
Ганна Улюра.

 Сьогодні, по публікації книж-
ки «Ніч на Венері: 113 письменни-
ць, які сяють у темряві» (К.: ArtHuss, 
2020), пані Улюра сама засяяла се-
ред найяскравіших зірок українських 
знавців літератури. І саме ця книж-
ка переконливо засвідчила облудність 
поділу таких знавців-аналітиків на 
літературознавців та критиків. Пер-
ших традиційно вважають вищими, 
бо мають справу з канонізованою ми-
нувшиною; другим віддають на відкуп 
сучасний літпроцес з його непевною 
ієрархією. Направду набагато важче 
оприявнити мотиви сьогоднішніх лі-
тератів (а часом це ще й персонально 
небезпечно для дослідника), аніж рес-
таврувати, завжди приблизно, пись-
менницькі спонуки минулих авторів. 
Інакше кажучи, здатний до розуміння 
намірів сучасного письменника аналі-
тик напевне зможе інтерпретувати 
класика, а колекціонери історично-
го фактажу, так звані історики літе-
ратури, спроможні хіба на укладання 
розширених хронологій. Для них не 
є пріоритетом добути знання про те, 
чим та класика помічна сьогоднішнь-
ому розумінню світу.
 Ганна Улюра ставить собі за мету 
збагнути, чим оцей автор/твір ко-
рисний читачеві, який прагне зро-
зуміти завіконну сучасність. Безвід-
носно чи то історичний, а чи нинішній 
автор. Класика, аби вижити у читаць-
кій свідомості, має бути актуальною, 
чимось промовляти до сучасника. Оте 
«чимось» — провідна тема дослідни-
ці. Літературознавиці за кар’єрою, 
критикині за практикою (її рецензії 
— безсумнівна окраса таких медій, як 
«ЛітАкцент», «День», «Українська 
правда»). 
 Пробитися до визнання їй було не-
легко. Нині в українських рефлексіях 
на книжки панують школярські пе-
рекази. Звісно, на цьому прісному тлі 
зблискують епатажні збочення, які 
відповідають суті фейсбук-культури й 
доволі точно окреслені гуру віртуаль-
ного світу Джароном Ланьє: «Коли ін-
дивід не здатний досягнути нічого, 
крім уваги, він перетворюється на гів-
нюка... Амбіції гівнюка — привернути 
увагу й досягнути панування... Гівню-
ки здобули більше свободи слова» (10 
причин видалити акаунт із соцмереж 
просто зараз. — Х.: Віват, 2020). Звіс-
но, змагатися самотужки зі зграєю 
гівнюків від літератури безперспек-
тивно. Плече підставило видавництво 
ArtHuss: 2018 року перфектно видало 
збірку літературної аналітики Ганни 
Улюри «365. Книжка на кожен день, 
щоби справляти враження культурної 
людини», яка одразу привернула ува-
гу експертів і стала лавреатом тогоріч-
ного рейтингу «Книжка року».
 Я не знаю, чи «відбило» видавниц-
тво вкладені (видно, що чималі) кошти 
у ту книжку, яка може правити ще й за 
один зі взірців сучасного книжкового 
дизайну. Тож коли торік ArtHuss ви-
пустив наступну книжку Ганни Улюри 
— то був справжній видавничо-герой-

ський вчинок. Більш за те — видавець 
не просто погодився пролонгувати ав-
торську якість, а й замовив написати 
небачене в наших палестинах дослід-
ження — світову історію жіночої лі-
тератури. Експерти «Книжки року» 
визнали «Ніч на Венері» лавреатом 
у підномінації «літературознавство/
критика».
 Отже, перша в Україні історія сві-
тового внеску жінок в літературу. 
Без національних реверансів — віт-
чизняним авторкам присвячено мен-
ше десяти позицій із заявлених 113-
ти. Книжка про «жінок, які міняють 
наші уявлення про письмо, діють у ме-
жах усталеної літературної традиції 
й проносять туди потай, контрабан-
дою, щось унікальне й шокуюче... Кож-
на з них зробила в літературі щось 
першою або зробила краще за інших».
 Тут у чоловіків-читачів може ви-
никнути несприйняття-відторгнення: 
знову цей войовничий фемінізм. Да-
ремно. Початок одного есею Г.Улюри 
такий: «У історії жіночої літерату-
ри є хибна теза». Вона далі не пов-
торює подібного, але неоднораз ми-
мохіть знецінює чимало радикальних 
феміністичних козирів. Власне, це 
зовсім не про фемінізм в його ниніш-
ніх карикатурних формах, а про рівні 
стартові права людини, незалежно від 
статі. Про скасування нерівности на 
символічному рівні. Як-от у випадку з 
нобеліанткою з Південно-Африкансь-
кої Республіки Надін Ґордімер, котра 
1998 року потрапила «із романом «До-
машня рушниця» до списку премії 
Оранж, аналогу Букера, яким наго-
роджують тільки жінок-прозаїків... 
Свій роман зі списку номінантів Ґор-
дімер зняла: на її думку, виокремлен-
ня книжок, написаних жінками, в ок-
рему премію — акт дискримінації». 
Цілком справедливо, хіба що приміт-
ка: у нинішній українській критиці 
солодкоголосі дівчатка-сирени з усіх 
своїх сил намагаються «очистити» 
преміальне поле від чоловіків-конку-
рентів.
 Але це не про пані Улюру (до речі, 
у її книжці «365» проаналізовано мен-
ше півсотні жіночих творів). Вона го-
ворить про засадничі речі. Про три-
вання парадигми «Безіменність 
— жіночої статі... Скільки ж енер-
гії має витратити жінка, щоби прос-
то довести факт свого існування!». 
Її тексти саме такі, як вона харак-
теризує одну з письменниць: «Мір-
кування про жіночий текст як про 
палімпсест, де патріархальна та ге-
теронормативна мова нашаровуєть-
ся на підривну жіночу і гомоеротич-
ну». Про те, що по досі стосовно жінок 
«система терпить лише таке став-
лення: пристрасть і покору». 
 З усім цим годі не погодитися на-
віть на тлі войовничого фемінізму. Але 
ходить, направду, про свободу особис-
тости. Як там пані Улюра пише про 
французьку літератку Монік Віттіґ, 
котра, на її думку, є четвертою куль-
товою письменницею у списку Бову-
ар, Саррот, Дюрас: «Віттіґ ніколи не 
говорить про «звільнення жінки з ге-
теросексуального рабства», вона зву-
чить брутальніше і конкретніше: 
«Звільнити з рабства свою п***ду». 
 Але менше з тим фемінізмом, вага 
книжки Г.Улюри зовсім в іншому. 
Зазирнути в жіночу душу література 
прагне від своїх початків, принаймні 
від Софокла (не кажучи вже про так 

звану Соломонову «Пісню над пісня-
ми»). Але — «хто готовий озвучити, 
що в тій душі побачить?» Пані Улюра 
пише про таких сміливиць. Для чого 
вона це робить? «А що таке читання, 
даруйте? Ідеальний тренажер для 
сприйняття не доступних нам у ре-
альності досвідів». Отже, йдеться про 
реконструкцію досвідів. Або про «силу 
уяви, здатної випрацювати досвід». 
Тобто про «художню» літературу, яка 
набагато реалістичніша за нонфікшн.
 «Ніч на Венері» — це вигадливі 
реконструкції, спокусливі припу-
щення, від яких недалеко до вабли-
вої криптоісторії, ба навіть теорії змо-
ви (авторка незрідка доводить читача 
до цього, але не наполягає). Читання 
як розслідування. Детектив. Археоло-
гія авторської ексклюзивности. Пере-
форматування цитат у пошуках зако-
дованого сенсу. Пані Улюра просвічує 
тексти–критику–біографії, як банкно-
ти флуоресцентом. А часом поводить-
ся, як алхімік: «Якщо об’єднати ці дві 
байки, можна почути щось дуже важ-
ливе». Власне, працює на літературно-
му полі провідником-сталкером, ціл-
ком у розумінні Тарковського. 
 Авторська увага до деталей фено-
менальна; враження таке, що вона не 
спостерігач, а свідок. Ба більше — ніби 
потрапляє у сюжетну картину й обжи-
ває її зсередини. Нібито бачить усі 
письменницькі чернетки-закреслен-
ня, порвані-зіжмакані сторінки-сумні-
ви; чує, як промовляють пробіли між 
словами. Звідси виникають латентні 
діалоги, що своєю інтонацією нагаду-
ють допит. Враження таке, що авторка 
знає про твори письменниць більше, 
ніж ті навіть замислювалися. Пишучи 
про детективний метод Агати Крісті, 
дослідниця зауважує: «Вона просто 
спостерігає за реакціями героїв і ро-
бить правильні висновки». Сама Ган-
на Улюра робить те саме.
 Узявши до рук «Ніч на Венері», 
почав був пропускати есеї про авто-
рес, яких не читав. Але швидко від-
мовився від колаборації зі своїми лі-
нощами. Не тому, що аж так кортіло 
довідатися про геть не знаних мені 
Гільдеґарду Бінґенську, Ізабеллу Ад-
реіні, Мадлен де Скюдері чи Афру Бен 
(зрештою таки дізнався багато цікаво-
го), а тому, що цікавішим виявився не 
об’єкт, а суб’єкт — сама Ганна Улюра 
як авторка. Більше інтригувало не про 
що вона пише, а як вона це робить.
 Збірка літературознавчих есеїв — 
доволі монотонний жанр. Тут утрима-
ти читацьку увагу впродовж понад 400 
сторінок — неабиякий виклик, диле-
тантові не під силу. Ганна Улюра — 
висока професіоналка, впоралася ціл-

ком. Набір інструментів, якими вона 
це робить, — якнайширший. Тут вона 
зосереджена, ніби хірург на операції, 
а там — іронічний переказ сюжету, що 
нагадує феєрверкові екзерсиси Михай-
ла Бриниха. Якийсь есей зладжено за 
драматургією театру перед мікрофо-
ном, де інтонаційні нюанси перетворю-
ються на смислові акценти. Інший — 
ніби стрім із середини вірша. Поезію 
взагалі-то тяжко аналізувати, набага-
то важче за прозу. Пані Улюра — ви-
няток з цього правила. Ось вона препа-
рує один-єдиний вірш Оксани Забужко 
— і цього виявляється досить, аби точ-
но-влучно схарактеризувати її і як ро-
маністку, і як філософиню, і як есеїс-
тку.
 До речі, у пані Забужко є нарис про 
публіцистику Леоніда Плюща, який 
вона завершує так: «Такого роду філо-
логія — як у Плюща — це ще й просто 
хороша література» (І знову я влізаю 
в танк... — К.: Комора, 2016). Те саме 
можна сказати і про пані Улюру: «Ніч 
на Венері» — не лише топаналітика, а 
й добра література. У нарисі про Айріс 
Мердок читаємо: «Вона завжди мала 
на меті писати твори, що розважили 
б невтаємничених і потішили тих, 
хто розуміє гру». Здається, це підсві-
дома самохарактеристика пані Ганни, 
така собі автобіографічна обмовка. 
 Головна принада текстів Г.Улюри 
— легкість, часом навіть грайливість 
викладу. А стрижень, на котрому все 
тримається, — подиву гідна ерудиція. 
Саме вона уможливлює оригінальні, 
місткі та компактні означення-вис-
новки. Як-от про середньовічну япон-
ку Сей Сьонаґон, яка вміла «бачити 
і творити чарівний смуток речей». 
Про англійку з ХІХ століття Джордж 
Еліот, чиї романи — «чистилище ток-
сичних шлюбів». Про творчість сучас-
ної канадійки Ненсі Ґ’юстон: «Світ, де 
ті, хто не вижив, гідні заздрості». Про 
сюжети Агати Крісті: «Це не злочини, 
а реванші». Про роман-щоденник Анни 
Франк, читаючи який, «переживаємо 
химерне відчуття, ніби підглядаємо 
нишком за тими, кого зрадили». Про 
Мері Шеллі: «Франкенштайн» напи-
саний, по суті, про материнство. На 
що перетвориться світ, коли чоловіки 
задумають створювати нове життя 
без участі жінок?».
 Та сама ерудиція дозволяє (чи про-
вокує?) виходити за межі персональ-
них портретів у мегалітературні уза-
гальнення («повоєнна проза 1920-х 
про повернення тих, кого вже не чека-
ють»). В осад опадають глобальні ус-
відомлення («формується нова євро-
пейська ідентичність: 50% амнезії, 
50% сорому»), зринають світоглядні 
прозріння («невже вбити — гріх мен-
ший, ніж забути?»). ПроRходи геть не-
звіданими у нас теренами — соціології 
літератури й читання, як в есеї про Ма-
русю Чурай: «Чому ми саме таку пое-
тесу собі придумали? Чому саме таку 
її варто було вигадати?»  А студію про 
іспанку Корін Тейядо (часів диктатури 
Франко) годилося б навести повністю 
— як зразок літературно-соціологічно-
го аналізу.
 Десь у книжці вигулькує фраза: 
«Оскомина від людей, які трапляють-
ся частіше за сенси». Це ніби про тьму 
сучасних книжкових оглядачів. Але з 
десяток висококласних критиків у цій 
країні набереться. І Ганна Улюра — се-
ред них. ■

ХРЕСТОМАТІЯ

Критика як література
■

Мандрівка неочевидними 
сенсами
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Літо — це безкінечна фруктово-ягідна 
мелодія. Щойно «відіграла» своє смач-
не соло полуниця, як «зазвучали ноти» 
смородини, малини, шовковиці, а тепер 
iще й вишні. Сезон останньої тільки роз-
починається. Ця невибаглива ягода, ос-
півана ще Тарасом Шевченком («Садок 
вишневий коло хати...) і Лесею Україн-
кою («Ой, вишеньки-черешеньки...», є 
практично в кожному садку. 
Варення, компот і пиріжки з вишня-
ми — це вже, погодьтеся, класика, яку 
готують практично на кожній кухні. 
«Вишні — це найбільш ходова начинка 
для пиріжків, — розповіла мені якось 
власниця невеликої пекарні. — Їх про-
даємо за добу майже вдвічі більше, ніж 
будь-яких інших». І справді, з випічкою 
вишня гармоніює бездоганно. Бо вона в 
міру солодка, при цьому дає кислинку, 
в міру соковита — не тече, як інші яго-
ди, чудово поєднується як із білим, так 
і з шоколадним тістом, смакує і в ком-
потах, і в соусах. Словом, універсальна 
ягода, яка є фаворитом у рецептах. А ще 
вона досить дешева — відро вишень у 
сезон можна купити за 150-200 грн. Ще 
донедавна таку ціну правили за кілограм 
черешень! 
Тому сьогодні вишня — головна соліст-
ка нашої сторінки. 

Кекс: спекли — і немає 
 На цей рецепт кекса з вишнями ко-
лись натрапила в інтернеті. Оскіль-
ки я люблю прості рецепти, а цей — ну 
справді дуже простий, то він став одним 
з улюблених. Випікається швидко і зни-
кає з тарілок блискавично. 
 Отже, знадобиться: 150 г масла (або 
120-140 г олії), 3 яйця, 150 г цукру, 1,5-
2 ст. борошна, 6 столових ложок води, 2 
чайні ложки розпушувача для тіста, па-
кетик ванільного цукру, 200 г вишень.
  М’яке масло збиваємо з половиною 
порції цукру, окремо збиваємо з рештою 
цукру (плюс пакетик ванільного) яйця, 
з’єднуємо обидві суміші. Додаємо воду, 
розмішуємо. Всипаємо борошно, в яке 
додали розпушувач. Тісто має вийти до-
сить густе, але важливо не переборщи-
ти з борошном. Тому спочатку додаємо 
півтори склянки й дивимося на консис-
тенцію, часто цього буває досить. Мас-
ло я часто замінюю олією (бажано без за-
паху), її потрібно приблизно 120-140 мл. 
З нею теж кекс вдається дуже смачним. 
Ось тоді борошна можна дати більше. 
 У змащену форму для кекса (зазвичай 
беру спеціальну, з виїмкою посередині) на-
кладаємо половину тіста. На нього виси-
паємо обкачані в борошні вишні (тоді сік 
ягід «не забруднить» тісто), зверху викла-
даємо решту тіста. Випікаємо приблизно 
40-45 хвилин (дивіться по своїй духовці), 
готовність перевіряємо дерев’яною скіп-
кою — вона має бути суха. Готовий кекс 
посипати цукровою пудрою, і можна кли-
кати до столу свою родину.

Шоколадний пиріг від Лілії Цвіт
 Рецептом цього неперевершеного пи-
рога з вишнями ділиться на своєму ютуб-
каналі знана українська кулінарка і бло-
герка Лілія Цвіт. «Він вологий, сокови-
тий, апетитний, по-справжньому шоко-
ладний, а вишня надає йому кислинку. 
Мінімум зусиль і максимум задоволен-
ня», — каже господиня, і я залюбки під-
тверджу її слова, бо не раз уже готувала 
пиріг за цим рецептом. Дітям (та й чого 
приховувати — дорослим теж!) ця випіч-
ка неймовірно подобається. 
 Отже, нам знадобиться: 2 яйця, 200 
г цукру, пакетик ванільного цукру, 400 
г сметани 20%, 210 г борошна, 50 г ка-
као, 1 ч. л. соди, 1 ст. л. оцту для гашен-
ня, 500 г вишні. 
  Для помадки: 50 г шоколаду, 20 г 
масла. 
  Форма — 24 см діаметр. 
 До яєць додаємо цукор, ванільний 
цукор і збиваємо все до пишної білої 
маси. Додаємо сметану. «У цьому ре-
цепті я використовую сметану 20-відсо-
ткової жирності. Але можна використо-
вувати й інші кисломолочні продукти, 
— каже Лілія Цвіт, — головне — слід-
кувати за консистенцією тіста». Смета-
ну продовжуємо збивати з яйцями, далі 
додаємо соду, погашену оцтом. Просіює-

мо в тісто какао, щоб не було грудочок, 
та додаємо просіяне борошно. (До речі, я 
брала значно менше какао, ніж передба-
чено в рецепті, — усього 30 г, і смак теж 
був насичено шоколадним). Перемішує-
мо тісто спочатку ложкою, а потім мік-
сером до однорідності. 
 Виходить рідке тісто, яке легко пере-
мішується ложкою. Змащуємо маслом 
форму і наливаємо в неї тісто та викла-
даємо поверх вишні без кісточок (мож-
на і черешні, вони теж чудово смаку-
ють у цьому рецепті). Ставимо випікати 
при температурі 170 градусів приблиз-
но 40 хвилин. Готовність перевіряємо 
дерев’яною паличкою. 
 За бажанням можна полити зверху 
готовий і ще гарячий пиріг шоколад-
ною помадкою з розтопленого шокола-
ду та масла. Але можна обійтися й без 
неї. Все одно буде смачно!   
  «Пиріг дуже легкий і смачний. І за-
вжди вдається! Спробуйте», — заохочує 
пані Лілія. 

Соус до м’яса
 Вишні смакують не тільки у випічці, 
компотах і вареннях, а й із м’ясом. Спро-
буйте приготувати соус ось за таким ре-
цептом. 
 Інгредієнти: 1,5 кг вишень, 5-9 ст. ло-
жок цукру, по 0,5 ч. ложки солі, чорного 
меленого перцю і перцю чилі, 2-3 ст. л. 
бальзамічного оцту (хто не любить або не 
має, можна замінити звичайним), 5 зер-
нят коріандру, 5 зерен духмяного пер-
цю, 1 маленький стручок перцю чилі, 1 
лавровий листок, 1 ч. л. меленої кориці, 
дрібка подрібненого мускатного горіха, 
гілочка розмарину.
 Вишні без кісточки перебиваємо 
блендером в однорідну масу. Ставимо 
суміш на максимальний вогонь і дово-
димо до кипіння, збавляємо вогонь до 
мінімуму і додаємо лавровий листок, 
коріандр, духмяний перець та поріза-

ний шматочками стручок перцю чилі. 
 Постійно помішуючи, продовжуємо 
варити, доки не випарується зайва ріди-
на — вона має мати бажану консистецію 
майбутнього соусу. Потім додаємо сіль, 
цукор мелений перець і чилі (пробуйте 
на смак, якщо не любите надто гостре 
— додавайте менше гострого червоного 
перцю), корицю, розмарин, мускатний 
горіх. 
 Варимо ще кілька хвилин і додає-
мо оцет. Ще хвилинку має покипіти — і 
розливаємо в стерилізовані банки та за-
катуємо. Вихід — дві півлітрові баноч-
ки. Хоча краще розливати в меншу тару 
і закривати залізними кришками, які не 
потребують закатування ключем. 
 І не забудьте залишити трішки для 
негайної дегустації! Соус смакує з будь-
яким м’ясом — віж шашлика до шинки. 

Лікер: коли вишня справді п’яна 
 У моєму записнику цей рецепт за-
писаний як «Лікер Ніни Миколаївни». 
Ніна Миколаївна — мама моєї однокур-
сниці Олі Шутенко, з якою ми жили в 
одній кімнаті університетського гурто-
житку. Пані Ніна вже давно відійшла в 
засвіти, але її пиріжки й інші смаколи-
ки, які вона передавала нам у гуртожи-
ток, і досі згадуємо з захопленням і вдяч-
ністю. Як і її рецепти, якими Ніна Мико-
лаївна завжди охоче ділилася і які досі 
часто використовую.
 Отже, знадобиться: 1 л вишень, 400 
вишневих листочків, 4 л води, 3 кг цукру, 
маленька чарочка (орієнтовно 40-50 мл) 
лимонної кислоти, 1 л спирту або міцної 
горілки. 
 Вишні (видаляти кісточки не потріб-
но), листочки та воду доводимо до кипін-
ня і кип’ятимо пів години. Охолоджуємо 
і проціджуємо. Додаємо цукор і лимон-
ну кислоту. Знову доводимо до кипіння 

і тримаємо на вогні пів години. Охолоди-
ти і додати міцної горілки (перваку). Ви-
ходить 6 літрів готового напою. Аромат, 
колір і смак — неперевершені. Збері-
гається чудово — може стояти до ново-
го врожаю. Але напій виходить дійсно 
дуже солодкий, тому раджу пити з льо-
дом.
 А ось іще один рецепт солодкої виш-
невої наливки, і теж від пані Ніни. 
 Знадобиться: 1 літрова банка вишень 
без кісточок, 1 л. горілки, 1 склянка 
води та 2 склянки цукру. 
 Вишні залити горілкою та місяць ви-
чекати, щоб настоялося. Процідити, дода-
ти воду та цукор. Розмішати до розчинен-
ня цукру і розлити по пляшках. Все, мож-
на запрошувати подруг на дегустацію. 

А тепер — про запас 
 Звичайно, щоб запастися вишнями 
на зимовий період, їх найкраще заморо-
зити. Але якщо розмір морозильної ка-
мери не дозволяє? У цьому випадку мене 
виручає давній рецепт, яким поділила-
ся тітка, татова сестра Людмила Мо-
жарівська. 
 Отже, в літрову банку накладаємо 
вишні з видаленими кісточками, злегка 
стоптуючи. Засипаємо поверх 2-3 сто-
лові ложки цукру. Заливаємо окропом 
і стерилізуємо 10 хвилин. Після цього 
закатуємо і даємо відстоятися під ков-
дрою, поки не схолоне. На півлітрову 
банку (а це, як показала практика, най-
більш ходовий об’єм) даємо 1,5 ст. лож-
ки цукру і стерилізуємо 6-7 хвилин. 
 Такі вишні чудово зберігаються. А го-
ловне — тримають форму (не розварені), 
мають гарний колір, підходять для варе-
ників, пиріжків та іншої випічки. Тобто 
виручать у будь-якій ситуації.
 Нехай ваше літо буде ароматним і 
ягідним! Смачного! ■

ДО СЕЗОНУ

І вишенька на торті... 
Різноманітні рецепти з найдешевшими літніми ягодами

■

Вишневий лікер. ❙

Шоколадний пиріг. ❙

Вишні у власному соку.❙

Соус до м’яса. ❙

Кекс із вишнею.❙
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Григорій ХАТА

 Перед стартом Євро-2020 
збірна Італії не вважалася без-
заперечним фаворитом турні-
ру, однак із кожним новим мат-
чем колектив Роберто Манчіні 
все більше переконував уболі-
вальників та експертів у своїй 
спроможності виграти чем-
піонський трофей. У фіналі 
проти Англії, окрім змістов-
ної гри, «блакитній ескадрі» 
довелося показати ще й чем-
піонський характер. Захисник 
«трьох левів» Люк Шоу забив 
найшвидший в історії фінал 
ЧЄ гол і поставив італійців у 
скрутне становище. Здавало-
ся, що підтримувана 65-тисяч-
ною армією своїх уболівальни-
ків англійська збірна зможе на-
решті виграти свій перший єв-
ропейський трофей.
 Однак, за словами голкіпе-
ра збірної Італії Джанлуїджі 
Доннарумми, «Скуадра Адзур-
ра» змогла створити щось екс-
траординарне. «Швидкий про-
пущений гол міг би зламати 
нас, але ми не та команда, яка 
буде здаватися. Було непрос-
то, але ми дали блискучий бій. 
Ми домінували протягом ос-
новної частини матчу, бороли-
ся на кожному клаптику поля. 
Ви всі знаєте, з чого ми почина-
ли. У нас фантастична коман-
да, і ми заслужили перемогу», 
— сказав італійський воротар. 
І, власне, саме йому судило-
ся стати головним героєм фі-
налу, долю котрого його учас-
никам довелося вирішувати у 
серії післяматчевих 11-метро-
вих ударів.

 Хоч як намагався легендар-
ний «Уемблі» надихнути своїх 
співвітчизників на останній ри-
вок, італійці виявилися значно 
сильнішими у найвідповідаль-
нiший момент.

 Одразу троє англійських 
збірників схибили з «познач-
ки»: Маркус Решфорд влучив у 
штангу, а удари Джейдона Сан-
чо та Букайо Саки відбив Дон-
нарумма. При цьому його візаві 

— Джордан Пікфорд — обме-
жився двома «сейвами». «Вся 
відповідальність на мені, ніко-
го звинувачувати не варто. Це я 
вибирав тих, хто проб’є пеналь-
ті. Вибирав на основі того, що я 

бачив на тренуваннях, коли ми 
відпрацьовували удари. Хлопці 
й так зробили більше, ніж будь-
яка наша збірна за 50 останніх 
років», — заявив наставник 
збірної Англії Гарет Саутгейт.
 І справді, на Євро-2020 ан-
глійська збірна грала свій пер-
ший в історії континентальний 
фінал. До того кращим здобут-
ком команди «трьох левів» вва-
жався планетарний тріумф на 
домашньому ЧС-1966.
 У рідних стінах англійці 
могли виграти й європейський 
чемпіонат, утім підопічні Ро-
берто Манчіні виявилися голо-
днішими до перемог. Цікаво, 
що «Блакитна ескадра» не про-
грає вже близько трьох років, а 
з урахуванням фіналу ЧЄ-2020 
її серія без поразок тепер нара-
ховує 34 матчі. «Те, що все це 
реально, раніше неможливо 
було й уявити. Але хлопці про-
явили себе в усій красі. Це чудо-
вий колектив», — зазначив го-
ловний тренер італійців Ман-
чіні. 
 Дісталися компліменти від 
італійського «коуча» й анг-
лійцям. Збірну «трьох левів» 
назвав колективом, що дуже 
швидко прогресує й готовий до 
нових звершень. Утім навряд 
чи ці слова зараз здатні заради-
ти розпачу підопічних Саутгей-
та. Хоча тренер англійців пе-
реконує: його команда на пра-
вильному шляху. ■

Олексій ПАВЛИШ

 До старту нового сезону в УПЛ зали-
шається два тижні — футбольний рік 
відкриє не матч за Суперкубок між «Ди-
намо» і «Шахтарем», як зазвичай, а ігри 
першого туру чемпіонату. Матч Супер-
кубка перенесли на 22 вересня у зв’язку 
з участю багатьох футболістів — киян і 
донеччан — у Євро-2020 та обмеженим 
часом на відновлення.
 «Отримали запит від «Динамо» щодо 
перенесення матчу — «Шахтар» його 
підтримав, ми також були не проти. Міс-
це проведення гри не змінилось — Київ, 
НСК «Олімпійський», — пояснив вико-
навчий директор УПЛ Євген Дикий.
 Тим часом українські гранди підхо-
дять до фінального етапу підготовки до 
сезону. До складу «гірників» уже при-
єднались збірники Трубін і Судаков, 
які так і не зіграли на Євро-2020, а цьо-
го тижня до тренувального процесу має 
повернутись ще одна група футболістів, 
котрі захищали честь «синьо-жовтих» на 
ЧЄ. Кияни також розраховують на повер-
нення своїх лідерів, адже без Циганко-
ва, Шапаренка і Сидорчука атака «біло-
синіх» виглядає не такою грізною.
 При цьому і «Динамо», і «Шахтар» 
не припиняють роботу на трансферному 
ринку. Якщо донеччани після трьох не-
дешевих покупок поки займаються пра-
цевлаштуванням футболістів, які ще не 
проходять до основи (Дмитро Топалов і 
далі гратиме в оренді в «Маріуполі», а 
Валерій Бондаренко і Владислав Ваку-
ла у наступному сезоні виступатимуть за 
«Ворсклу»), то Луческу і Ко були зайняті 
пошуками форварда.
 Після важкої травми на Євро Артема 
Бєсєдіна та оренди Франа Соля (продов-
жуватиме грати в іспанській Сегунді) у 

розпорядженні киян залишилось лише 
два нападники: молодий Ванат, який 
лише цієї весни дебютував за основу, 
та Супряга, котрим активно цікавлять-
ся середняки італійської Серії А. Чека-
ючи вигідних пропозицій від італійців 
по Супрязі, кияни взяли в оренду на се-
зон білоруського форварда московсько-
го ЦСКА Іллю Шкуріна. 21-річний на-
падник, який свого часу вигравав бом-
бардирську гонку чемпіонату Білорусі, 
відзначився за киян у першому ж спа-
рингу на зборах у Швейцарії проти міс-
цевого «Серветта» (1:1).
 «Забивати голи у будь-якому випад-
ку приємно. Якщо я не буду забивати, 
то не буду й грати, тому варто почина-
ти проявляти себе принаймні у товарись-
ких матчах», — поділився емоціями но-
вачок киян.
 Ще одним новобранцем чинних чем-
піонів став Денис Антюх iз «Колоса», 
який перебував на перегляді та добре 
себе проявив на першому зборі. Із кия-
нами 23-річний вінгер підписав 4-річ-
ний контракт, а клуб із Ковалівки, по-
дейкують, отримає за футболіста 150 ти-
сяч євро. Натомість Владислав Кулач і 
Андрій Коробенко ще не стали повноцін-
ними гравцями «Динамо», але поїхали з 
киянами і на другий збір.
 Активно підсилюються й інші пред-
ставники України у єврокубках. Бронзо-
вий призер минулого чемпіонату — «Зоря» 
— намагається компенсувати втрату лі-
дерів Іванісені (уже офіційно став грав-
цем російських «Крила Рад») та Юрчен-
ка (поки шукає новий клуб) продовжен-
ням контракту з Максимом Казаковим і 
роботою на бразильському ринку. Луган-
чани підписали молодого вінгера Крістіа-
на та хочуть орендувати у «Фламенго» 20-
річного хавбека Юрі де Олівейру.

 А от «Колос» переважно шукає підси-
лення в Україні та країнах СНД: до коман-
ди з Ковалівки приєднались лідери «Ми-
ная» Анатолій Нурієв і Тарас Саків, а та-
кож — білорус Олександр Павловець iз 
«Ростова».
 «Ворскла» ж, яка свій перший євро-
кубковий матч проведе вже 22 липня, хоче 
орендувати ще одного футболіста «Шахта-
ря» — 18-річного Олега Очеретька, який 
минулого року грав за «Маріуполь».
 Чи не кожного року літнє міжсезон-
ня супроводжується заявами певних 
клубів про відмову грати в еліті з тих 
чи інших причин. Так трапилось і цьо-
го разу: «Олімпік», як і очікувалось піс-
ля 5-річного «бану» для їхнього прези-
дента Владислава Гельзіна, оголосив 
про зняття з чемпіонату і призупинен-
ня діяльності. За словами керівництва 
УПЛ, основний претендент на заміну до-
неччан — «Минай», котрий фінішував 
останнім у минулому розіграші елітно-
го дивізіону. Клуб із Закарпаття вже за-
явив, що пройшов атестацію для участі 
в УПЛ i готовий замінити «Олімпік», а 
офіційно рішення мають затвердити вже 
цього тижня.

 Непроста ситуація і з львівським 
«Рухом», який пригрозив знятися з 
чемпіонату через проблеми зі стадіо-
ном. Українська асоціація футболу 
відібрала у львівського стадіону «Ук-
раїна» (де планували грати «Рух» і 
«Львів») ліцензію на УПЛ. Ці клу-
би мають давні конфлікти з керівниц-
твом ще одного львівського стадіону 
— «Арени Львів» — тому не змогли 
домовитись про умови оренди. «Рух» 
же звинуватив УАФ та її керівництво 
в упередженості та пригрозив покину-
ти чемпіонат і припинити існування, 
якщо до 3-го туру УПЛ (перший до-
машній матч) стадіону «Україна» не 
повернуть необхідну ліцензію. 
 Згодом представники іншого клубу 
— «Львова» — запевнили, що перегово-
ри щодо стадіону продовжуються і три-
ває пошук компромісу. 
 Хай там як, але чекати на вирішення 
ситуації лишилось недовго — старт но-
вого сезону запланований на 25 липня. 
УАФ неодноразово «розрулювала» кри-
зові ситуації в останній момент, тому не 
виключено, що компроміс знайдуть і 
цього разу. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

В останній момент
За два тижні до старту сезону ще достеменно 
не відомо, які клуби розпочнуть чемпіонат України

■

Першу частину передсезонних зборів «Динамо» проводить без своїх збірників.
Фото з сайту fcdynamo.kiev.ua.

❙
❙

ЄВРО-2020

Неможливе можливо
Удача виявилася прихильнішою до італійської збірної у 
вирішальному поєдинку континентальної першості

■ ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Фінал. Анг-
лія — Італія — 1:1 (по пен. — 2:3).

■

Фінал Євро-2020 — за  збірною Італії.
Фото з сайту sport.ua.

❙
❙
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«Олімпійські ігри — це велика подія для кожного спортсмена. 

І кожен хто відібрався на ці мультиспортивні змагання — вже герой. 
Олімпійці будуть відчувати нашу підтримку в Токіо. І ці емоції вони 

використають на спортивних аренах».

Сергій Бубка
президент НОК України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Якщо фінал футболь-
ного Євро-2020 в Лон-
доні відбувся на май-
же вщерть заповненому 
«Уемблі», то цьогорічні 
Олімпійські ігри в Токіо 
проходитимуть без гля-
дачів. Таким — не надто 
приємним вуху спортив-
них уболівальників — є 
рішення японської вла-
ди.
 Дотримуючись обме-
жувальних рекоменда-
цій оргкомітету «Токіо-
2020», Національний 
олімпійський комітет 
України вирішив не нара-
жати українських спорт-
сменів на додатковий ри-
зик інфікування коро-
навірусом, і церемонію 
проводів «синьо-жовтих» 
провів у закритому фор-
маті, з мінімальною кіль-
кістю соціальних контак-
тів.
 Для цього в студії 
офіційного транслятора 
токійських Олімпійських 
ігор організували телема-
рафон — такий собі вір-
туальний акт спілкуван-
ня спортсменів з мільйо-
нами вітчизняних уболі-
вальників спорту.
  «Для нас дуже важ-
ливо, щоб усі спортсмени 
були здорові й, упевнені в 
собі, йшли до перемоги», 
— наголосив міністр мо-

лоді та спорту Вадим Гут-
цайт.
 При цьому, за слова-
ми президента НОК Ук-
раїни Сергія Бубки, поп-
ри існуючі обмеження, 
українські олімпійці все 
одно відчуватимуть під-
тримку своїх співвітчиз-
ників в Японії. «Олім-
пійські ігри — це велика 
подія для кожного спорт-
смена. І кожен, кого 
відібрали на ці мульти-
спортивні змагання, — 
вже герой. Олімпійці бу-
дуть відчувати нашу під-
тримку в Токіо. І ці емо-
ції вони використають 
на спортивних аренах», 
— наголосив головний 
«олімпієць» країни.
 Зауважимо, що на 
нинішні Ігри українська 
збірна вирушає в рекорд-
но малому складі — впер-
ше з часів незалежності на 
літній Олімпіаді змагати-
меться менше двох сотень 
українців. 
 Утім, як наголосив 
президент України Воло-
димир Зеленський, який 
провів спеціальну зустріч 
із синьо-жовтою збірною 
напередодні її відльоту до 
Японії, до Країни Східно-
го Сонця Україна відряд-
жає найкращих своїх пос-
лів. «Я переконаний, що 
ви — найкращі посли, які 
у нас є. Які дійсно пред-
ставляють Україну за ме-

жами наших кордонів на 
високому рівні. Ви дійсно 
прославляєте нашу краї-
ну. Завдяки вам у різних 
куточках світу лунає На-
ціональний гімн Украї-
ни й піднімається вгору 
синьо-жовтий прапор», 
— сказав Володимир Зе-
ленський. За словами 
глави держави, спор-

тивні перемоги — це те, 
чого не можна купити за 
гроші, але це те, що ук-
раїнські спортсмени да-
рують кожному громадя-
нину — емоції від пере-
моги та гордість за свою 
країну.
 Утім вітчизняні олім-
пійці визнають, що в 
умовах нової реальності, 

коли доводиться багато 
часу проводити в ізоляції 
й змагатися без підтрим-
ки уболівальників, до-
сить складно налаштува-
ти себе на максимальний 
результат.
 При цьому Вадим Гут-
цайт — олімпійський 
чемпіон 1992 року з фех-
тування — радить спорт-

сменам цілковито зосе-
редитися на своїх висту-
пах у Токіо, а тоді, на 
його переконання, при-
йде й інше. Так, власне, 
очільник «спортивного» 
міністерства коментує 
питання з призовими, 
котрі призначені для ме-
далістів майбутньої Олім-
піади. ■

ОЛІМПІЗМ

Спортивна дипломатія
Провівши віртуальне спілкування з уболівальниками, українські олімпійці вирушили на Ігри до Токіо

■

Григорій ХАТА

 На Олімпіаду-2020 у складі українсь-
кої збірної їде одразу п’ятеро вітчизня-
них тенісисток. Натомість в Токіо не 
буде жодного представника українсько-
го тенісу. І це — яскравий приклад того, 
що в Україні наразі не з’явилася гідна 
зміна ветеранам Олександру Долгополо-
ву та Сергію Стаховському.
 Щоправда, виступ 23-річного Віталія 
Сачка на челенджері АТР в італійській 
Перуджі має вселити порцію оптиміз-
му в серця вітчизняних шанувальників 
тенісної гри. Тут уродженець Кременчу-
ка був близьким до того, аби зробити пе-
реможний дубль. 
 Утім у фіналі «одинака» Віталій 
поступився аргентинцю Томасу Марті-
ну-Ечеверрі — 5:7, 2:6. А от вирішаль-
ний поєдинок парного турніру, де він 
виступав зі швейцарцем Стрікером, дав-
ся йому значно краще. Можна сказати, 
що Сачко взяв реванш у свого опонента 
за попереднє фіаско. У напрочуд важкій 
боротьбі україно-швейцарський тандем 
подужав аргентинську пару Мартін-Ече-
веррі/Оліво — 6:3, 5:7, 10-8.

 Хороший виступ у Перуджі допоміг 
Сачку піднятися в табелі про ранги АТР 
одразу на 34-ту позицію й встановити 
таким чином особистий рекорд. Тепер, 
перебуваючи на 269-му рядку світово-
го рейтингу, Віталій знаходиться не так 
далеко від другої ракетки українського 
тенісу — Сергія Стаховського (226-й но-
мер). При цьому статус рейтинг-лідера 
серед українських тенісистів, як і рані-
ше, належить Іллі Марченку, котрий в 
оновленому протоколі АТР піднявся на 
156-ту позицію.
 Водночас на вершині рейтингу Асо-
ціації тенісистів-професіоналів зали-
шається серб Новак Джокович. Упев-
нено вигравши фінал Уїмблдону-2021 
в італійця Маттео Берреттіні (6:7 (4:7), 
6:4, 6:4, 6:3), перша ракетка світу додат-
ково зміцнив свою перевагу в світовій 
гонці.
 При цьому 34-річний серб за кількіс-
тю виграних трофеїв на турнірах з серії 
«Великого шолома» наздогнав двох ін-
ших легендарних тенісистів — іспанця 
Надаля та швейцарця Федерера. Тепер 
на рахунку кожного з них по 20 тріум-
фальних виступів.

 Водночас для прими світового тені-
су — австралійки Ешлі Барті — ус-
піх на Уїмблдоні став лише другим ве-
ликим досягненням у кар’єрі. Перший 
її тріумф на «гранд слемі» стався 2019 
року в Парижі. Через два роки після 
взяття ґрунтового «шолома» Ешлі під-
корилася «трава» на Уїмблдоні. У вирі-
шальному матчі турніру австралійка в 
трьох сетах переграла Кароліну Пліш-
кову з Чехії — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Відтак 
у рейтингу WTA Барті збільшила свою 
очкову перевагу над другою тенісисткою 
планети — Наомі Осакою. А от найсиль-
ніша тенісистка України — Еліна Сві-

толіна — після невиразного виступу в 
передмісті Лондона (виліт після другого 
кола) була змушена опуститися з п’ятої 
на шосту сходинку в табелі про ранги. 
Другою ракеткою українського жіночо-
го тенісу продовжує залишатися Даяна 
Ястремська (44-та — у світі). На третьо-
му місці в національному рейтингу пе-
ребуває Марта Костюк, яка обіймає 67-
ме місце в планетарному протоколі.  Іще 
одна українка в «топ-100» — Ангеліна 
Калініна, котра за підсумками двох по-
передніх тижнів додала 30 позицій, під-
нялася на 95-й щабель і стала четвертою 
в Україні. ■

Пробігши телевізійний марафон, українські олімпійці вирушили підкорювати спортивний олімп до Токіо.
Фото з сайту kanaldom.tv.

❙
❙

ТЕНІС

Лідерський мотив
«Трав’яний» «шолом» в Уїмблдоні виграли лідери 
чоловічого та жіночого рейтингів планети, 
а українець тріумфував на челенджері в Перуджі

■

Віталій Сачко (праворуч) продуктивно провів змагальний тиждень в італійській Перуджі.
Фото з сайту tennisua.org.

❙
❙
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  Рабинович зустрів повію, яка 
пообіцяла за 50 доларів зроби-
ти все, що він забажає. Вгадай-
те, кому тільки що поклеїли шпа-
лери?

* * *
  Сидять піп iз попадею, п’ють 
горілку. Після чергової склянки 
піп, погладжуючи живіт, говорить:
 — Не пiшла.
 — Та як же, батюшко, не піш-
ла? Другий ящик п’ємо, а ви «не 
пішла».
 — Назад не пішла. Наливай!

* * *
  Вовочка:
 — Мамо, йди в кабінет, впала 
велика драбина.
 — Ну тато тобі дасть, коли 
довідається.

 — Тато вже знає, він висить на 
люстрі.

* * *
 Питання сина мене вразило:
 — Якщо один учитель не може 
викладати всі предмети, то як може 
один учень усi їх вивчити?

* * *
  Написала в статусі: «Готуєть-
ся план помсти — молися». Всі 
стали вибачатися за те, про що я 
навіть і не здогадувалася.

* * *
 До лікаря в черзі треба довго 
чекати, бо час лікує.

* * *
 Цілий місяць учила правила 
дорожнього руху. Виїхала в місто 
— краще б я вчила молитви.

По горизонталі:
 1. Іронія з жовчю. 4. Один із 
солістів вокальної формації «Пік-
кардійська терція». 7. Примусо-
ва передача від однієї країни іншій 
громадян, запідозрених у вчинен-
ні злочинів. 8. Купка паперів, аку-
ратно складених один на другий. 9. 
Офіційна валюта Казахстану. 10. По-
садова особа молодшого старшинсь-
кого складу в Українській Галицькій 
армії. 12. Цікавість, підвищена ува-
га. 14. «Пішов ... — кипів окріп. При-
йшов ... — кипить окріп» (скоромов-
ка). 17. Стимул щось робити. 20. Віс-
люк в Азії чи на Кавказі. 21. Найвища 
гірська вершина світу. 22. Знамени-
тий фламандський живописець XVIІ 
століття. 23. Великий кухоль для 
пива, трошки більший за літр.
По вертикалі:
 1. «Взяла зілля, поклонилась: 
«..., бабусю». Вийшла з хати: чи йти, 
чи ні? «Ні, вже не вернуся» (Тарас 
Шевченко. «Тополя»). 2. Традицій-
ний англійський кондитерський ви-
ріб до чаю. 3. Порода овець із дов-
гою тонкою шерстю. 4. Присмерк, 
пора перед заходом сонця. 5. Вче-
не звання або посада викладача ви-
щої школи. 6. Спеціальний альбом 

для зберігання марок. 7. Період 
кам’яного віку, коли люди виробля-
ли найпримітивніші кам’яні знаряд-
дя. 9. Місто в Білорусі, яке було цен-
тром удільного князівства. 11. Ге-
рой однієї з казок Шахерезади. 13. 
Предмет дослідження уфологів. 14. 
Народна назва квітки ірис. 15. Ос-
новна страва для дітей. 16. Церков-
не покарання за злочини або гріхи. 
17. Альтернативна назва угорця. 18. 
Згусток крові, який може закупорити 
судини. 19. Гладенька блискуча шов-
кова тканина. 20. Невеличкий туман 
чи смог. ■

Кросворд №66
від 6—7 липня

Дара ГАВАРРА

 Нещодавно світові ЗМІ облеті-
ла звістка, що американська поп-
співачка Брітні Спірз програла 
суд і надалі залишається під опі-
кою батька. Слід зазначити, що ця 
опіка над майже 40-річною жін-
кою триває вже 13 років і викли-
кана тим, що Брітні постійно «вли-
пає» в якісь неприємні ситуації — 
то зловживає алкоголем, то «ба-
виться» наркотою, що призвело до 
розриву її шлюбу з Кевіном Федер-
лайном і позбавлення материнства 
(діти залишилися під повною опі-
кою батька). Щоб якось контролю-
вати вчинки своєї доньки, батько 
Спірз став її опікуном, фінансис-
том і певною мірою продюсером. 
Спочатку зірка була навіть вдяч-
на йому за це, проте згодом такий 
контроль почав тиснути на неї, і 
Брітні подала в суд вимогу відмі-
нити опіку.
 Чимало зірок стало на бік спі-
вачки в її боротьбі за свободу. Се-
ред них і мегазірка та колега Спірз 
по цеху Мадонна. Днями вона 
виклала в свій інстаграм фото, де 
позує в маєчці з написом «Бріт-

ні Спірз», і накладений на 
світлину текст: «Повер-
ніть цій жінці її життя. 
Рабство відмінили бага-
то років тому. Смерть 
ненаситному патріар-
хату, який робив це з 
жінками століттями! 
Це порушення прав лю-
дини!». Також співачка 
зазначила, що однодум-
ці доб’ються її звіль-
нення з цієї віртуаль-
ної тюрми. Важко 
сказати, чи це тур-
бота про колегу по 
цеху, яка залежна 
від шкідливих ре-
човин і не в змозі 
самостійно поборо-
ти її, чи самопіар на 
актуальній темі.
 Наразі ж Брітні Спірз 
ще остаточно не програ-
ла свою справу, адже в 
неї є час — чергове слу-
хання пройшло 23 чер-
вня і справу все ще роз-
глядають у суді. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 На що тільки не йдуть фут-
больні фанати, лиш би подивити-
ся гру улюбленої команди, а коли 
йдеться про збірну твоєї країни, то 
тут про якісь пріоритети не йдеть-
ся — Євро-2020 понад усе! Саме 
так подумала 37-річна британка 
Ніна Фарукі, подруга якої вигра-
ла квитки на матч збірної Ан глії 
зі збірною Данії, що проходив у 
Лондоні, і запропонувала Ніні 
з’їздити на цей турнір з рідного 
Лідса до столиці. Пані Фарукі ро-
зуміла, що з роботи її не відпус-
тять без поважної причини, тому 
навіть не намагалася розжалоби-
ти свого начальника, аби він дав 
їй відгул, а просто збрехала йому, 
що нездужає. 

 І все б нічого: подумаєш, хто 
там знатиме, лікується Ніна вдома 
чи насолоджується грою вітчизня-
ної збірної на стадіоні? Та сталося 
так, що під час першого гола бри-
танців у ворота суперників пані 
Фарукі потрапила в об’єктив те-
лекамер. Мало того, ці ж кадри 
виклала у себе в інстаграмі одна 
з відомих британських телеведу-

чих. Звісно ж, Ніна не могла не 
похвалитися своїм зображенням 
у такий важливий історичний мо-
мент і зробила репост відео, щоб і 
друзі розділили з нею радість цьо-
го хвилюючого моменту. Ось це і 
був провал, як сказав би Штірліц. 
Наступного ж ранку жінці зателе-
фонував начальник з повідомлен-
ням про її звільнення. ■

ОВВА!

Футбол — понад усе!
Британку звільнили через спортивні 
вподобання

■

ПІДТРИМКА

Зірки — за свободу
Мадонна стала на бік Брітні Спірз

■

Мадонна: 
свободу Брітні Спірз!

❙
❙

14 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi +18...+20, удень +32...+34.

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +31...+33.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +32...+34.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +28...+30.

12 липня температура води в Чорному та  Азовському мо-
рях становила 24-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 26 гра-
дусiв.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +16...+18, удень +29...+31. Моршин: уночi 
+17...+19, удень +30...+32.

Чорна вишиванка з криївки 
На перетині трьох областей — Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської — проходить фестиваль 
патріотичної пісні у пам’ять про нескорених
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