В останню ПУТь

Ініціаторам
та учасникам
виборів
президента
Росії у Криму
світить до 15
років тюрми

Сто тисяч колосків
Володимира Моргуна
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«Оскар» у формі води
У ЛосАнджелесі
роздали
«золотих
чоловічків»

Відомий генетик — про зелену
українську революцію, сучасні
кліматичні виклики для
селекціонерів та їжу, яка лікує
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,99 грн.
1 € = 33,19 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.

Економіка
«Геть від Москви»
Шлях до національного добробуту українців — не лише у виробничій сфері, а й у
захисті власної ідентичності
» стор.
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❙ Вивіски на «общєпонятном» і далі рясніють по всій Україні.
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«Наша позиція принципова та жорстка: Сполучені Штати ніколи
не погодяться з російською окупацією Криму. Кримські санкції будуть
зберігатися доти, поки Росія не поверне повний контроль
над півостровом Україні».

Гаррі Каміан
тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ

■ ЇХНІЙ ВИБІР

■ НА ФРОНТІ

В останню
ПУТь

Про перемир’я не чули

Ініціаторам та учасникам
виборів президента Росії
у Криму світить до 15 років
тюрми
Ірина КИРПА
Країни Євросоюзу, а також офіційний
Вашингтон ніколи не визнають легітимність російських виборів на території окупованого українського півострова.
Всесвітній конгрес кримських татар
закликав співвітчизників бойкотувати
протизаконний виборчий процес на півострові. А ось екс-Прем’єр-міністр України
Арсеній Яценюк підкреслив, що незаконні вибори в Криму ведуть до нелегітимності Путіна в цілому.
Прокуратура АРК попереджає всіх громадян України, що участь у протизаконних виборах підпадає під статтю «Державна зрада», яка передбачає до 15 років позбавлення волі.
— Кримінальна відповідальність настає й для тих громадян, які братимуть
участь в організації та проведенні виборів
на анексованому півострові, — заявив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Олександр Удовиченко. — Стаття КК України про захоплення державної влади та посягання на територіальну
цілісність України актуальна для всіх, хто
ініціює або підтримує незаконний виборчий процес у Криму.
Свою принципову позицію з цього питання висловила й посол США в Україні Марі
Йованович, яка назвала вибори президента
Росії, призначені на 18 березня 2018 року,
провокацією світового масштабу.
— Вашингтон не визнає законність проведення виборчої кампанії та виборів президента Росії на окупованій території, —
сказала Марі Йованович. — Цей процес на
півострові продублює той незаконний референдум, який організували навесні 2014
року. Спосіб, у який це робить Кремль, суперечить нормам закону у всьому світі.
Міжнародні організації визнали окупацію
та анексію Криму протизаконними й засудили дії Росії, а країни Заходу ввели низку
економічних санкцій. Незважаючи на це
Росія досі заперечує окупацію Криму, називаючи цей відвертий злочин «відновленням історичної справедливості».
Особливо зухвалим виглядає той факт,
що вибори глави РФ призначили на річницю російської окупації Криму у 2014 році.
З подачі Президента України Петра Порошенка, першого березня поточного року
Верховна Рада України закликала Радбез та Генасамблею ООН, ОБСЄ, Європейський Союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти й уряди не визнавати легітимність російських виборів
у Криму.
— Крим — це Україна, — заявив тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ
Гаррі Каміан. — Наша позиція принципова та жорстка: Сполучені Штати ніколи не погодяться з російською окупацією
Криму. Кримські санкції зберігатимуться
доти, поки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні.
Нагадаємо, що раніше країни Європи
та офіційний Вашингтон не визнали законність проведення референдуму в 2014му з приєднання Криму до Росії, а у 2016
році, вже після окупації, були оголошені
поза законом вибори до Держдуми Росії
через порушення суверенітету та територіальної цілісності України. На думку
представників Держдепартаменту США,
легітимність будь-яких виборів, які Росія
намагається провести на окупованих територіях, дорівнює нулю. ■

Бойовики зірвали чергову домовленість про припинення вогню з 5 березня
Іван БОЙКО
Очікуване перемир’я,
старт якому було погоджено
в Мінську опівночі 5 березня, вже традиційно зірвали
бойовики ОРДЛО та російські окупанти Донбасу. Як
повідомляє штаб АТО, тиша
протрималася не більше години.
Російсько-окупаційні війська фактично відразу ж зірвали оголошене напередодні перемир’я. Вже о
першій годині ночі ворог порушив домовленості Тристоронньої контактної групи
про цілковиту прихильність
до всеосяжного, сталого та
безстрокового припинення
вогню», — йдеться у повідомленні штабу.
Зокрема, на Луганщині,
в районі населеного пункту
Щастя ворог півтори години вів вогонь у бік наших
позицій із 82-мм мінометів,
автоматичних станкових
гранатометів і стрілецької
зброї. Крім того, на світанку міномети калібру 82-мм
ворог застосував по захисниках Троїцького.
У штабі наголосили,
що підрозділи сил АТО вогонь у відповідь не відкривали, повністю дотримуючись умов перемир’я. І додають, що в разі загрози життю та здоров’ю цивільного
населення, особового складу підрозділів ЗСУ, здійснення інших провокаційних
дій бойовиками окупаційної

❙ Підрозділи ЗСУ дотримуються тиші.
адміністрації Російської Федерації захисники України
готові негайно адекватно реагувати у відповідь.
Як додає речник Міноборони України з питань
АТО Дмитро Гуцуляк, унаслідок ворожих обстрілів
після оголошеного опівночі
перемир’я ніхто з українських воїнів не постраждав i
не був поранений.
При цьому через обстріли так і не відбулося заплановане на понеділок, 5 березня, розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської.
За даними вітчизняної
розвідки, найближчим часом на території Луганської та Донецької областей
можливі збройні провокації
з боку бойовиків як проти
підрозділів ЗСУ, так і проти
цивільного населення.

«Вони збираються вдатися до вже неодноразово випробуваної ними підступної тактики, коли, обстрілюючи позиції ЗСУ, одночасно вестимуть вогонь у
бік непідконтрольних Україні населених пунктів»,
— заявляють у штабі.
До вогневих провокацій планують залучити
підконтрольні сепаратистам інформресурси, а також знімальну групу телеканалу «Росія-24», яка вже
прибула на окуповані території.
«Такими діями окупанти намагатимуться створити умови для обвинувачення сил АТО в нібито
обстрілах не підконтрольних українській владі прифронтових населених пунктів», — заявили у пресцентрі штабу. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Спецпредставник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що створені Росією окупаційні утворення «ДНР» і «ЛНР» на Донбасі
мають бути ліквідовані, бо не відповідають Конституції України, до того ж створені Росією для того, щоб допомогти замаскувати роль РФ і зміцнити конфлікт.
Під час панельної дискусії в аналітичному центрі Hudson Institute спецпредставник США додав: «Не існує місця для них в українському конституційному ладі. Мінські угоди спрямовані на
відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, і ці утворення повинні зникнути».
У Росії обурилися цими словами Волкера. Голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков заявив, що утворення «ЛНР» і «ДНР» на
сході України є «частиною Мінських
угод, без згоди яких ніяких миротворців на Донбасі не буде», а перспектива
місії Волкера знижується до нуля.

■ РЕЗОНАНСНА СПРАВА

«Шрека» до суду
Активісти пікетували під Києвом садибу одіозного
ватажка «тітушок» Юрія Крисіна, обвинувачуваного
в убивстві журналіста В’ячеслава Веремія
Іван ПОВАЛЯЄВ
Громадські активісти не дають можливості «залягти на дно» скандально відомому антимайданівцю, ватажку «тітушок» Юрію Крисіну, який є фігурантом
провадження про вбивство журналіста
В’ячеслава Веремія під час подій Революції гідності в лютому 2014 року.
Якщо 26 лютого 2017 року активісти
та учасники руху «Небайдужі» знайшли
й облили зеленкою кремезного Крисіна
аж у дитячому відділенні Інституту серця в Києві (через що почали називати
його «Шреком»), де він переховувався
від розгляду свого кримінального провадження в апеляційній інстанції, то
нині поїхали до нього додому.
Що й казати, за час «заробітків» у
Києві уродженець нині окупованої Горлівки Крисін спромігся стати власником «хатинки» в селі Гатне під Києвом
орієнтовною вартістю 600-700 тисяч
доларів. Очевидно, послуги організатора «тітушні» непогано оплачували.
Саме до цієї садиби й навідалися
півсотні ветеранів АТО та громадських активістів з «Автомайдану», С14,

«Правого сектору» та інших організацій, які вимагали, щоб Крисін не переховувався від правосуддя і брав участь
у судовому процесі, зокрема, під час
розгляду апеляції на винесений йому
вирок судом першої інстанції, який ще
не набрав чинності.
За їхніми словами, Крисін не лише
ховається від судів, а й погрожує їм розправою з боку членів свого злочинного
угруповання. «Вірогідно, уже втік iз
країни. Може, додому в «ДНР», у Горлівку. За убивцею, схоже, не стежать ні
МВС, ні СБУ», — написав координатор
С14 Сергій Мазур у «Фейсбуцi».
У свою чергу, волонтер Роман Сініцин повідомляє в соцмережах: «Провідали Крисіна. Мандарінок і зельонки привезли. Не вийшов, хворий дуже. Приїдемо ще, якщо цю тварюку не закриють».
Отже, в Гатному активісти залили
паркан будинку томатним соком, що
має імітувати кров, вигукуючи «Крисіна на нари». У цю ж мить iз колонок лунала пісня Михайла Круга «Золотые купола». Утім до учасників акції ніхто не вийшов, проте до будинку
під’їхала поліція.

❙ На таких «хворих» орати можна.
Як повідомляла «УМ», Шевченківський районний суд Києва 22 грудня
2017 року визнав винним у хуліганстві фігуранта справи щодо збройного
нападу на журналіста Веремія Юрія
Крисіна — йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два
роки.
1 березня Апеляційний суд мав
розпочати розгляд скарги на рішення суду, проте Крисін не з’явився на
засідання. Суд перенесли на 19 березня. Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про примусову доставку Крисіна на засідання. ■
(Продовження теми — 11 стор.)
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■ ОВВА!

■ ПОГОДА

Для кого сiрники —
це iграшка

Вже
здичавіло
нявкають
коти

Шість рекордів встановили у Києві народнi умільці
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Перший Фестиваль сірникових
рекордів відбувся у Києві 2 березня, у
Міжнародний день сірника. Майстри
з усієї України з’їхалися до столиці
для того, щоб продемонструвати свої
творіння з сірників. І до чого тільки
не додумається наш народ! Зі звичайнісінького сірника можна зробити кораблі, будівлі, картини і навіть музичні інструменти.
Шість рекордів зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Наприклад, встановлено найбільшу інсталяцію сірника.
Першим рекордсменом стала Чеська
ресторація «Старомак», де й був організований фестиваль. Біля входу
до закладу ще в 2009 році було встановлено 160-кілограмову сталеву інсталяцію «Сірник, що ожив». Автор
— Володимир Білоконь. Найдовший
корабель із сірників — півтора метра
— представив Іван Котляревський iз
Кременчука. Віктор Шуляренко з Коростеня виготовив найбільшу модель
локомотива і вагонiв iз сірників. Її
довжина становить майже 12 метрів
(локомотив, 11 вагонів, а також рейки
і світлофори). Всю інсталяцію привезти не вдалося. Автор панно «Архангел
Михаїл» з найбільшої кількості сірників без клею — Сергій Короляк iз
Києва. Найбільшу картину з сірників
Тарас ЗДОРОВИЛО
Як правило, рано чи пізно, хоч яким би фартовим
був, але все одно зловмисник потрапляє в руки правоохоронців. Не стали винятком і розбійники-гастролери, які кілька років «бомбили» ювелірні магазини по
всій Україні.
До складу злочинної групи увійшов квартет раніше судимих чоловіків. Наразі встановлена їхня причетність до понад 20 фактів
майнових злочинів — це і
крадіжки з банківських терміналів, і розбійні напади на
валютників, і пограбування
ювелірних магазинів. Аби
затримати негідників, поліцейським треба було добряче постаратися: було задіяно оперативників Департаменту карного розшуку

«Розп’яття» створив Юрій Семенюк із
селища міського типу Люблинець, що
на Волині.
Приємно подивував киян і гостей
міста перший в Україні ансамбль музичних інструментів із сірників. Творець цього дива — майстер із Жашкова Богдан Сенчуков. Понад 100 тисяч
сірників знадобилося йому, аби виготовити колекцію унікальних музичних інструментів. Найперша його робота — це баян. «Якось я подарував
баян своєму вчителю музики, і він тоді
сказав: «От якби цей інструмент ще й
заграв!». Після того я вирішив втілити задумане в реальність. Зробив гітару з сірників. Але вона звучала не
дуже якісно. Я їздив до декількох спеціалістів, просив допомоги. Викладачі музичного училища в Умані підказали, що потрібно замінити. Я вдосконалив свій інструмент, і моя сірникова гітара заграла, як справжня. Потім
з’явилася ідея зробити гармонь із сірників. Мій учитель Іван Сухий віддав
гармонь, яка в нього була в музеї. Я
повністю її розібрав, залишив лише
міхи і звуки. А корпус і навіть кнопки замінив на сірникові. Потім зробив
скрипку. У 2014-му виготовив сірникову бандуру до дня народження Тараса Шевченка. Дуже хотів зробити
старовинний інструмент — бандху.
Хотів, щоб він був у вигляді тризуба.
Так у мене з’явився власний музичний

Сьогодні температура
повітря в Україні вперше
з початку весни піднялася
на позначку вище
нуля градусів
❙ Богдан Сенчуков.
❙ Фото автора.
винахід, і назвав я його герба», — розповідає рекордсмен.
На виготовлення одного музичного інструмента майстер витрачає приблизно 20 тисяч сірників. Бухгалтер
і тракторист за фахом, швець за професією та музичний майстер за покликанням шліфує складні елементи. Знімає точні розміри до міліметра зі звичайних інструментів. І — вперед, до
творчої праці. «Клею деталі, наклеюю
їх на корпус, роблю раму, покриваю
ще одним шаром сірників, потім ще
одним. Дуже важливу роль вiдiграє
сама рама. Якщо вона зроблена міцно,
то все чудово. Можна грати досхочу»,
— розповідає Богдан Сенчуков. ■

■ ОСТАННЯ ГАСТРОЛЬ

Золота лихоманка
Правоохоронці затримали банду
злочинців, що довгий час грабувала
ювелірні магазини по всій країні
Нацполіції, правоохоронців
Івано-Франківської, Херсонської, Львівської та Запорізької областей. Наголосимо, що зловмисників було
затримано саме по гарячих
слідах після скоєння чергового злочину.
Зазвичай «джентльмени
удачі» вночі потрапляли до
ювелірних крамниць, за допомогою авто та металевого
тросу виривали сейфи. Пі-

дозрювані були затримані
під час поліцейської спецоперації у місті Нова Каховка Херсонської області.
Рано-вранці учасники злочинної групи потрапили всередину торговельного центру, пошкодивши двері, і намагалися викрасти сейф з
ювелірними виробами.
Коли поліцейські почали
їх затримувати, зловмисники стали чинити опір та на-

■ СПРАВЕДЛИВО

Міра спокути
Винуватців ДТП хочуть зробити довічними
утримувачами потерпілої
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
У Київському районному суді Харкова продовжують слухання справи,
що отримала назву «Харківська трагедія». На лаві підсудних i далі залишаються обидва учасники ДТП — Олена Зайцева та Геннадій Дронов, хоча
останній не визнає своєї вини.
Утiм сторона звинувачення лишається непохитною: «Водійку «Лексуса» обвинувачують у тому, що вона
почала рух на заборонений сигнал світлофора і перевищила швидкість, —

прокоментувала ситуацію прес-секретар прокурора Харківської області Віта
Дубовик. — Водія «Фольксвагена» також обвинувачують у тому, що почав
рух на заборонене світло світлофора і
порушив так звану «стоп-лінію» на перехресті. Крім того, він, за даними експертиз, бачив «Лексус» і мав пересвідчитись у безпеці руху».
Конфлікт полягає в тому, що поява
у справі другого підозрюваного може
пом’якшити вину основної винуватиці ДТП, але захисники Геннадія Дронова вважають такий поворот у справі
недоречним. На їхню думку, потрібно
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магалися втекти на автомобілі. Проте оперативники переслідували учасників групи
та затримали їх на території
Вільнянського району в Запорізькій області. Під час
огляду автомобіля зловмисників було виявлено та вилучено предмет, схожий на
вогнепальну зброю, та знаряддя, яке підозрювані використовували під час вчинення злочинів.
За цим фактом відкрито
кримінальне провадження
за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника
поліції) Кримінального кодексу України. Загалом за
час свого «бойового шляху»
затримані поцупили ювелірних виробів на суму більше
15 мільйонів гривень. ■

провести ще одну технічну експертизу, яка б встановила точну швидкість
руху автомобіля Зайцевої. «Це напряму вплине на кількість учасників процесу, — вважає адвокат Ярослав Куц.
— Якщо виявиться, що швидкість
«Лексуса» перевищувала 100 км/год.,
то це свідчитиме про те, що фактично
у Дронова не було можливості вчасно
відреагувати і вчасно виявити небезпеку. Саме на цьому недоопрацюванні базуватиметься наш захист. У категорії справ по ДТП буде все ж таки
маніпулювання висновками експертиз, бо ті, що провели поліцейські, недостатньо якісні й не дають повну картинку».
Підсудним потерпілі висувають і фінансові претензії. Зокрема, Юрій Неудачин, який після аварії має серйозні
проблеми з ногами, хоче отримати компенсацію у 500 тисяч гривень. А батьки
Оксани Євтєєвої (дівчина втратила сестру і чоловіка) вимагають довічного утримання молодої жінки, бо та лишилася після аварії інвалідом ІІ групи. ■

Ірина КИРПА
Рекордні морози в березні 2018 року
побили позначку в 20 градусів у нічний
час, а покрив снігу в деяких містах України сягав одного метра! Західна Україна потерпала від небувало лютих морозів, а синоптики попереджають про можливість
сходження лавин у горах.
На півдні країни пориви шквального
вітру валили дерева, а сніжна буря зупиняла рейсові автобуси. Тепер же фахівці Укргідрометцентру солідарні з народними синоптиками, які віщують потепління до 15
березня, а потім — нове, але вже короткострокове похолодання зi зливами на більшій частині всієї країни. Така різка зміна
температурного режиму може призвести
до повені та виходу річок із берегів. Наприклад, курортний Генічеськ зараз просто
відрізаний від «великої Землі» через те, що
хвилі Азовського моря затопили центральну автомагістраль у цьому регіоні Херсонщини.
— Рясні снігопади в Україні спровокував потужний циклон, який дістався до нас
із Європи, — розповіла синоптик Наталія
Діденко.— Особливість цього природного
катаклізму полягала у дуже різких скачках температури, коли вранці буквально
за годину повітря спочатку прогрівалося
до плюс 1-2 градусів, а вночі температура
різко падала до 17-20 градусів морозу.
Такі перепади вельми негативно позначилися на самопочутті людей похилого віку: кількість викликів «швидкої допомоги» стрімко зросла. До того ж діставатися до своїх пацієнтів медикам часто
доводилося пішки через те, що транспорт
просто буксував у снігових заметах.
Першою у полоні природних катаклізмів опинилася Одеська область, де комісія
з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міськради ще 28 лютого прийняла рішення про закриття всіх шкільних та дошкільних навчальних закладів. Слідом за
нею про продовження канікул для дітей до
6 березня оголосили в усіх містах України,
адже це допомогло зберегти здоров’я дітям
та енергетичні ресурси країні у цілому.
У Києві, Харкові та інших містах комунальники працювали в авральному режимі, розчищаючи обмерзлі та засніжені
вулиці. Але навіть ці заходи не дозволили
людям уникнути травм і переломів: черги у
травмпунктах 2-3 березня були найдовшими за останні кілька років.
Зате встановилася чудова погода для
продовження гірськолижного сезону. Незважаючи на холод та сніг, до міста Ужгород їдуть туристи, які хочуть відпочити в
екстремальних умовах. Хоча подібний ентузіазм не вітають рятувальники ДСНС, які
змушені буквально щодня шукати заблукалих туристів та стежити за порядком.
У Закарпатській області туристів навіть попросили реєструватися в рятувальному підрозділі перед подорожжю в гори,
а після спуску — повідомляти, що всі дісталися пункту призначення, інакше рятувальники змушені вирушати на пошуки
туристичної групи.
Зазначимо, що рясні опади в Україні
ще триватимуть, хоча снігу ми вже, мабуть, не побачимо: по всіх регіонах країни прогнозують дощі. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 БЕРЕЗНЯ 2018

ПОЛIТИКА

«По-різному можна ставитися і до людей, що були в наметовому містечку,
і до ідей, які вони відстоювали. Але не можна допускати повного свавілля
та беззаконня в діях влади під час проведення мирних акцій».
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Коли 18 лютого, під час чергового мітингу прихильників Руху нових сил Мiхеїла
Саакашвілі, пролунали заклики бігти до
Верховної Ради, бо там готується знесення наметового містечка, багато хто з
тих, хто кинувся на підмогу, не міг зрозуміти, що ж відбувається. Ну не може
ж влада настільки набратися нахабства,
щоб спровокувати сутички із силовиками посеред білого дня в центрі міста,
заповненого кількома тисячами патріотично налаштованих людей, які прагнуть
справедливості! «Я відчував, що щось
тут не так. Не той почерк. І наметове
містечко під адміністрацією Президента,
коли була акція «Повстань, Україно», і
податковий Майдан, і зачистка студентів
відбувалися під ранок, коли людей мінімум і нема звідки чекати підмоги. А тут
— щось зовсім на них не схоже. Муляло
це мені», — розповідав пізніше один з
учасників тих подій.
Утім почерк влади лишився незмінним.
Та провокація мала на меті лише розпорошити мітингувальників і збити бойовий запал. Знесення ж наметового містечка протестувальників, яке з жовтня
розгорнулося перед Верховною Радою,
сталося дещо пізніше і саме за звичним
уже сценарієм: близько 7-ї ранку суботи, 3 березня, коли занесений снігом
Київ лише прокидався в передчутті двох
вихідних. Акція із зачистки останнього
форпосту мітингувальників, яка чомусь
мала назву «слідчі дії», зайняла не більше півгодини. Зрештою, іншого й не
могло бути — проти сотні протестувальників було кинуто в десятки разів більше
екіпірованих спецназівців.

«Здрастуйте, ми ваш спецназ»
Ще напередодні Семен Семенченко поширив в інтернеті відео, де повідомив, що
3 березня можлива зачистка Маріїнського парку, де розташувалися мітингувальники. Але, схоже, до цього попередження, як і раніше, не поставилися серйозно
— загальна мобілізація була оголошена
уже після того, як усе закінчилося, і великого успіху не мала. Як кажуть, після
бою кулаками не махають. У самому наметовому містечку на ранок суботи лишалося заледве більше сотні протестувальників, серед яких були і літні люди, і жінки. Переважна більшість мітингувальників, зважаючи на погодні умови та стан
здоров’я, роз’їхалася по домівках.
Спецназ на Грушевського з’явився
близько 7-ї ранку. На руках у них було
рішення Печерського суду про дозвіл на
«проведення слідчих дій» у справах про
захоплення Жовтневого палацу та сутичок під Верховною Радою 27 лютого. Утiм
наявність понад півтори тисячі спецназівців різних підрозділів у повних обладунках та КамАЗа, що слідував за ними,
не лишала сумнівів щодо кінцевої мети
цих «слідчих дій». Оборонці наметового
містечка спробували вчинити опір, однак
сили були надто нерівними — за лічені
хвилини протестувальники були скручені й поставлені на коліна під охороною
поліції. Кілька наметів спалахнули, однак пожежу швидко погасили.
Причому, попри офіційну заборону застосовувати гумові кийки та інші
спецзасоби до беззбройних та явну перевагу в живій силі, новітні переатестовані
«поліцейські» діяли в дусі своїх попередників із «Беркута» зразка 2013 року.
Що цікаво — на силовиках не було ні
номерів на шоломах, ні інших розпізнавальних знаків, які дозволяли б ідентифікувати особу. В результаті розгону
містечка 112 осіб було затримано і доправлено до поліцейських райвідділків
(щоправда, пізніше всіх відпустили). 11
протестувальників отримали травми різного ступеня, п’ятеро з них опинилися в
лікарні. Серед них — одна жінка й дід
із розбитими до крові головами та дитячий письменник Микита Кашницький із
травмою ока. Отримали свою дозу сльозогінного газу і троє журналістів, причому серед них був і репортер iз «Громадського» Богдан Кутєпов, який спеціаль-

■ ГАРЯЧА ТЕМА

...І підозріла зачіска
«під оселедець»
Знесення наметового містечка під Верховною Радою
може покласти край мирному протесту

❙ Приниження підкорених і невмотивована жорстокість — характерна риса
❙ і «Беркута» зразка 2013-го, і реформованої Нацполіції.
но вдягнув помаранчевий жакет із написом «Преса».
Зі свого боку силовики теж заявили
про семеро травмованих. У поліції посилаються і на 9 гранат РГД-5, запали та
«коктейлі Молотова», виявлені начебто
в таборі, а також запевняють, що діяли в
межах своєї компетенції. А те, що людей
ставили на коліна, то це, мовляв, загальноприйнята світова практика поводження з правопорушниками. Не в сніг же обличчям їх класти при -7. До того ж, на
думку поліції, із затриманими ще й гуманно поводилися: давали покурити, зателефонувати рідним чи друзям.

«Нєплохо оттянулісь»
До «зачистки» таборів протестувальників нам не звикати. Вони були і за часів
Кучми, і за часів Януковича, і не один раз.
Утім такий брутальний розгін наметового містечка відбувся уперше після Рево-

Спецпризначенці й справді не приховували своєї зверхності. Один з активістів наметового містечка Андрій
Пастушенко (позивний «Сивий») переповів підслухану розмову силовиків
після розгону (з етичних міркувань нецензурну лексику ми опустили): «Нєплохо оттянулісь. Я єго ... палкой, а он в
браслєтах, мордой вніз, снєг с кровью
жрьот і пра Авдєєвку мнє прапіхіваєт.
Алєнь». Десь у такому ж дусі відреагував на акцію і міністр внутрішніх справ
Арсен Аваков, який, обігруючи прохання уряду економніше витрачати газ, розмістив у соцмережах такий допис: «Ми
теж прикрутили, а кажуть тут деякі, що
не це мали на увазі».
З іншого боку, суспільство після Революції гідності таки змінилося. І цього
разу перед спецпризначенцями були не
беззахисні студенти, а бійці добровольчих батальйонів, які першими у 2014-

Цього разу перед спецпризначенцями були не беззахисні студенти,
а бійці добровольчих батальйонів, які першими у 2014-му кинулися
захищати Україну, які пройшли пекло Донбасу, вижили там і
навчилися цінувати і людське життя, і людську гідність.
люції гідності. І продемонстрував дві тенденції, які чітко прослідковуються в сучасній Україні. З одного боку, ні влада,
ні силовики, які продовжують захищати цю владу, геть не змінилися. І тенденція «відриватися» на беззбройних мирних протестувальниках лишилася визначальною і в нинішній десять разів переатестованій-перереформованій поліції.
«Побиття протестувальників є такою самою дією, як побиття протестувальників
на Майдані у листопаді 2013 року. Демонстрація сили, жорстокості, рішучості застосовувати силу без обмежень, зневаги
до політичних опонентів. Нам усім «влада» показала, що вважає нас холопами, і
наше місце, у кращому разі, або на колінах, або на медичних ношах у кайданках.
Для неї права людини, права громадянина і людська гідність не варті нічого», —
прокоментував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Святослав Стеценко.

му кинулися захищати Україну, які
пройшли пекло Донбасу, вижили там і
навчилися цінувати і людське життя, і
людську гідність. «І для них розправа,
яку вчинили нинішні «захисники влади і демократії», це не просто удар по самолюбству. Це сигнал, що всі їхні ідеали, за які вони готові віддати життя,
для нинішньої влади, яку репрезентували силовики, є порожнім звуком. А
значить, щось треба міняти: чи ідеали,
чи владу. «У таборі протесту, здебільшого, були люди середнього і старшого
середнього віку, чимало АТОвців. Людям, які зі зброєю пройшли війну, морально складно, коли їх обшукують —
не те що на коліна ставлять. Керівництво МВС і вся влада П. Порошенка сіють
зерна люті, які вибухнуть у час, коли
владі буде здаватися, що вона «сильна
як ніколи», коли буде затишшя і глуха темінь, як перед світанком. От тільки цей вибух може знести не лише вла-

Віктор Чумак
народний депутат України
ду, а й усю країну», — констатує один
з учасників бойових дій Володимир Кухар.

«І повіє вогонь новий
з Холодного Яру»
Попри явні паралелі з побиттям
студентів і відчуттям, що реінкарнація якщо не Віктора Федоровича в Петра Олексійовича, то старого «Беркута»
в нову поліцію точно, завершилася остаточно і безповоротно, на заклик активістів вийти з акціями протесту Київ
не відреагував. І справа тут не лише у засніженості міста і певній втомі від політичного життя та відсутності яскравого лідера. Події останніх місяців показали, що акції мирного спротиву дієві у
демократичному суспільстві, а з нинішньою владою потрібно шукати інші методи впливу.
І пошук таких методів активно почався. Один із рупорів розігнаного наметового містечка, лідер руху «Визволення», народний депутат Семен Семенченко заявив, що він і його прибічники змінюють тактику. «Ми більше не віримо у
мирні марші та ходу по колу. Ми будемо діяти тими методами, які вважатимемо необхідними для держави. І маємо два проекти. Перший передбачає організацію Сили оборони України, як,
наприклад, у Прибалтиці. Адже якби у
нас було 300-400 підготовлених людей,
то жодне злочинне рішення щодо побиття мирних громадян не пройшло б. Тому
ми будемо створювати Сили оборони України, які будуть заважати злочинцям у
погонах придушувати мирні протести та
знищувати демократію. Другий проект
— це Комітет національного порятунку,
який складатиметься з людей, готових
узяти на себе відповідальність за владу в
країні по різних напрямках», — заявив
Семенченко.
У подібному дусі висловився і Святослав Стеценко. «Щодо нинішньої «влади» я ніколи не мав ані сподівань, ані
сумнівів. Її треба валити. Проте спочатку: власний тіньовий уряд, власні кадри на місцях, програма, основні першочергові закони. Ходіння з смолоскипами
і заприсяження вождям зазначеного не
наближає. Зараз головне усвідомити: не
протести, не марші, не табори. Створення
нової влади і приведення її до управління
країною», — зазначив він.
Паралельно дехто почав згадувати досвід російських народовольців чи есерів,
коли цивілізований діалог із владою зайшов у глухий кут. А заодно й задаватися питаннями, якими були справжні причини несподіваної загибелі Сашка Білого чи «Лісника» і чому в цьому випадку
силовики спрацювали на випередження?
Хоча цей сценарій для України — найбільш непередбачуваний і небезпечний.
Натомість влада продовжує відпрацьовувати старі сценарії. До управлінь
Нацполіції з МВС надійшло розпорядження з метою профілактики масових
заворушень «iз боку представників і
прихильників різних радикально-патріотичних організацій» (зокрема — ветеранів батальйону «Донбас», ОУН, активістів Руху нових сил, РПС, УНСО)
контролювати «можливі в’їзди до Києва груп громадян для проведення різних заходів». Як зазначає той же Андрій Пастушенко, «є чітка установка під
будь-якими приводами перевіряти і затримувати усіх осіб підозрілої зовнішності. До таких ознак відносяться: наявність військових предметів одягу, характерна зачіска (чи не «оселедець». —
Авт.), предмети, схожі на зброю — чи
засоби протидії, великі за об’ємом чи вагою».
Утім ще у фільмі «Убити дракона»
пролунала промовиста фраза: «Коли нападу — не скажу. Справжня війна починається несподівано». І історія кількох
останіх десятиліть сучасної України —
це історія багатьох великих і маленьких
Майданів. І розгін чергового з них нічого не значить.
Справжня війна починається несподівано. ■

СВIТ
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■ ПРЕМІАЛЬНІ

■ НОВИНИ ПЛЮС

«Оскар»
у формі води

В Італії лідирує блок
Берлусконі
Партія екс-прем’єра Сильвіо Берлусконі «Вперед, Італіє» та її союзники
з широкої правоцентристської коаліції
(правопопулістська «Ліги Півночі» та
націоналістична «Брати Італії») здобувають на недільних парламентських
виборах в Італії, згідно з результатами майже повного підрахунку, 37,29
відсотка голосів. Популістів iз «Руху
п’яти зірок» підтримали 32,27 відсотка виборців. А лівоцентристська Демократична партія, очолювана колишнім прем’єром Маттео Ренці, яка нині
перебуває при владі, істотно відстає з
22,98 відсотками (всі дані на 12-ту годину понеділка). Під час нинішніх виборів в Італії вперше застосували змішану мажоритарно-пропорційну виборчу систему. Більше про надзвичайно
важливі для Італії та всього Євросоюзу вибори — у завтрашньому номері
«УМ».

У Лос-Анджелесі роздали «золотих чоловічків»
Ігор ВІТОВИЧ
Ювілейна, 90-та, церемонія вручення нагород Американської академії кіномистецтв «Оскар» відбулася у ніч iз 4-го
на 5 березня в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Головними претендентами на нагороду були три фільми: «Форма води» (номінації у 13 категоріях), «Дюнкерк» (8 номінацій») та «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі» (7 номінацій). Саме ця трійка
й зібрала найбільший урожай «Оскарів».
Фільм «Форма води» режисера Ґільєрмо дель Торо здобув чотири нагороди, у
тому числі й як найкраща стрічка року.
Дія «Форми води» розгортається в США
в 1960-х роках — у розпал «холодної війни». Головна героїня — німа прибиральниця Еліза — працює в урядовій лабораторії,
де дізнається про таємний експеримент, що
змінює її життя. Вона закохується в жертву цього експерименту — людину-амфібію.
Ця філософська притча поєднує в собі елементи любовної драми та фантастики. Дель
Торо одержав за неї престижну нагороду як
найкращий режисер. Також стрічка перемогла у номінаціях «Найкраща робота художника-постановника» та «Найкращий
саундтрек до фільму» (французський композитор Александр Деспла). «Я хочу присвятити цю нагороду всім режисерам-початківцям. Коли я був маленьким хлопчиком і жив у Мексиці, я обожнював закордонні фільми. І я думав, що це ніколи
не трапиться. Але все можливо», — сказав
Ґільєрмо дель Торо, отримуючи статуетку.
Актор Ґері Олдман здобув «Оскар» за
роль лідера Великої Британії у Другій світовій війні Вінстона Черчілля в фільмі «Темні часи». Ця ж стрічка отримала нагороду за
найкращий грим. 59-річний Олдман вважався фаворитом у своїй номінації після відзначення премією «Золотий глобус» та нагородою Гільдії кіноакторів. Для талановитого
британського актора це перший «Оскар».
Френсіс МакДорманд узяла «Оскара»
за найкращу жіночу роль, вона знялася у

❙ У Ґільєрмо дель Торо дві статуетки:
❙ за «Найкращого режисера»
❙ і «Найкращий фільм».

❙ Краща акторка другого плану Еллісон Дженні.

кримінальній драмі з елементами комедії
про помсту за вбивство доньки «Три білборди на кордоні Еббінґа, Міссурі». Нагороду
за найкращу чоловічу роль другого плану отримав Сем Роквелл (теж за «Три білборди...»), а за жіночу роль другого плану — Еллісон Дженні (за фільм «Тоня проти всіх»). Воєнна драма «Дюнкерк» здобула три «Оскари» у технічних категоріях:
за кращий монтаж, кращий звук і краще
зведення звуку.
Найкращим анімаційним фільмом 2018
року стала «Таємниця Коко» виробництва

студії Pixar, а найкращою стрічкою іноземною мовою визнали драму «Фантастична жінка» чилійського режисера Себастьяна Леліо. У номінації «Найкращий документальний фільм» «Оскаром» відзначили
стрічку «Ікар» американського режисера
Браяна Фогеля, в якій розповідається про
допінговий скандал у Росії. Фоґель зняв цей
фільм за підтримки колишнього керівника Московської антидопінгової лабораторії
Григорія Родченкова, який зараз живе у
США і перебуває під захистом американського уряду як важливий свідок. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Традиційно напередодні церемонії вручення «Оскарів» оголошують «лауреатів» «Золотих малин», які ще називають «антиоскарами», оскільки цією «премією» відзначають найгірші фільми та найгірших акторів року, що
минув. Ганебна статуетка виготовлена з пластику в формі малини, вкритої дешевою позолотою. Її вартість становить близько п’яти доларів.
Абсолютним лідером за кількістю «Золотих малин» цього року став мультфільм «Емоджі фільм» режисера
Ентоні Леонідіса. Він переміг у номінації «Найгірший фільм» (іншими претендентами були «Трансформери: Останній лицар», «На 50 відтінків темніше», «Мумія» та «Рятівники Малібу»), «Найгірший сценарій» та «Найгірша
режисура». Варто зазначити, що, попри нищівну критику, стрічка все ж окупилася в прокаті: зібрала 217 млн. доларів при витратах 50 млн. доларів на її виробництво.
Найгіршим актором визнали Тома Круза за роль у фільмі «Мумія», а найгіршою акторкою — Тайлер Перрі за
роль у фільмі жахів «Хелловін Медеї-2». Відзначилась і колишній секс-символ Голлівуду Кім Бесінджер, яку назвали найгіршою акторкою другого плану за роль у стрічці «На 50 відтінків темніше».
Нерідко трапляється, що деякі фільми потрапляють одночасно в номінації й на «Оскари», і на «Золоті малини». Але цього року таких казусних збігів не було. ■

■ ЩО ДАЮТЬ?

Переможний ритм
«120 ударів на хвилину» достукалися
до кращого фільму року Франції
Ігор ВІТОВИЧ
Минулої п’ятниці в Парижі пройшла 43-тя церемонія
вручення найвищої французької кінематографічної нагороди
«Сезар». Премія Французької
академії кіномистецтв названа на честь відомого скульптора-авангардиста Сезара Бальдаччіні, який розробив дизайн
приза-статуетки вагою близько
4,5 кілограма.
Головним тріумфатором
цьогорічної церемонії став
фільм «120 ударів на хвилину» режисера Робена Кампійо.
Стрічка перемогла в шести номінаціях, включно з головною
«Кращий фільм року». Фільм
розповідає про діяльність асоціації з боротьби зі СНІДом Act
Up («Розпочинай діяти») у перші роки поширення епідемії
цієї хвороби. Ця асоціація утворилась внаслідок громадської ініціативи як реакція на
бездіяльність уряду та медич-

них органів перед обличчям
нової смертельної загрози. Ця
ж стрічка отримала статуетки
за кращий оригінальний сценарій та кращий монтаж, які
також дісталися Робену Кампійо, оскільки він виступав і
в цих іпостасях. Тож додому
він забрав 13,5 кілограма нагород.
Іншим фаворитом вечора
«Сезарів» була історична драма режисера Альбера Дюпонтеля «До побачення там, нагорі». Ця історична фреска за
романом лауреата Гонкурівської премії П’єра Леметра отримала нагороди за кращу режисуру, кращий адаптований сценарій та кращі декорації і костюми.
Кращою акторкою визнана Жанн Балібар, яка виконала головну роль в біографічній екранізації «Барбара» про
французьку співачку Барбару
в постановці Матьє Амальріка.
Приз кращого актора здобув

Трамп продовжив санкції
проти Росії
Президент США Дональд Трамп продовжив iще на рік кілька пакетів санкцій, які запровадила адміністрація Барака Обами після анексії Криму Росією.
У повідомленні Білого дому зазначається, що дії Росії «продовжують підривати
демократичні процеси та інститути в Україні; загрожувати її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; і сприятимуть незаконному привласненню активів держави».

Меркель переоберуть
14 березня
Голосування з переобрання Ангели
Меркель на пост канцлера Німеччини
заплановане на 14 березня, повідомив
голова фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального
союзу в Бундестазі Фолькер Каудер в
ефірі телеканалу ARD. За словами Каудера, він уже обговорив це питання з
лідеркою фракції соціал-демократів у
Бундестазі Андреа Налес. «Ми погодилися, що це має бути 14 березня»,
— сказав Каудер. Він висловив також
переконання, що нова коаліція успішно працюватиме. Це остаточне рішення стало можливим завдяки тому, що
в неділю переважна більшість членів
Соціал-демократичної партії Німеччини проголосувала за створення «великої коаліції» за участi Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу. За сформування коаліційного уряду на чолі з
канцлеркою Ангелою Меркель висловилися понад 66% рядових членів соціал-демократичної партії, проти —
34%. Результати голосування німецьких соціал-демократів привітала також
і канцлерка Меркель, яка зазначила,
що з нетерпінням чекає на подальшу
співпрацю в рамках коаліції «на благо країни». Схвально відгукнулися на
це й європейські політики, оскільки
в Німеччині після п’яти місяців важких коаліційних переговорів нарешті
з’явиться новий легітимний уряд.

У Вірменії — новий президент

❙ Пенелопа Крус отримує «Сезара» з рук режисера Педро Альмодовара.
36-річний Сван Арло за роль
у фільмі «Дрібний фермер»,
який розповідає про власника
маленького фермерського господарства, що намагається врятувати своїх корів під час епідемії «коров’ячого сказу». Цей
фільм також відзначений призами за кращий режисерський
дебют та кращу роль другого
плану — її отримала Сара Жиродо, донька актора Бернара
Жиродо.
У категорії «Кращий зарубіжний фільм» перемогла робота російського режисера Андрія Звягінцева «Нелюбов», яку

згодом, на «Оскарі», оминула
удача.
За традицією, щороку вручається почесний «Сезар» за
внесок у кіномистецтво. Цього року його отримала іспанська актриса Пенелопа Крус, яка
прийшла на церемонію в супроводі чоловіка, відомого іспанського актора Хав’єра Бардема,
матері та інших членів родини. Колективна поїздка на церемонію була виправданою, бо
Крус стала першою іспанською
акторкою, яка має «Оскара», а
тепер здобула черговий трофей
— «Сезара». ■

Парламент Вірменії обрав шляхом
закритого таємного голосування нового президента країни. Ним став експрем’єр-міністр, який тепер займає посаду посла у Великій Британії, Армен
Саркісян. Голова рахункової комісії Гагік Мелікян повідомив, що Саркісян отримав 90 голосів «за», а 10 депутатів
проголосували «проти». Кандидатуру Саркісяна висунула правляча коаліція — Республіканська партія Вірменії та Вірменська революційна федерація «Дашнакцутюн». Опозиційні сили своїх кандидатів не висували.
Для висунення кандидата в президенти потрібно було зібрати підписи чверті депутатів Національних Зборів. Це
були перші вибори президента за новим законодавством (зміни були внесені в Конституцію Вірменії правлячою
партією 2015 року). Повноваження чинного президента Сержа Саргсяна спливають 9 квітня. ■
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■ НАШІ ГРОШІ

Марія БОЖКО, Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Із гривнею не
розлучайтесь

Українська економіка після війни і різкого розриву відносин із країною-агресором потроху повертає втрачені позиції.
Але експерти та активісти зазначають:
на державному рівні для посилення нашої незалежності робиться недостатньо.
І готові заповнювати порожню нішу.

Українська національна
валюта продовжуватиме
дорожчати упродовж
березня

❙ Гривня настільки здивувала скептиків,
❙ дорожчаючи щодо долара, що з цим
❙ — вкотре вже — почав боротися Нацбанк.
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Учора котирування гривні до долара на міжбанківському валютному
ринку станом на 10:00 встановилися
на рівні 26,61—26,65 гривні за долар.
Таким чином наша національна валюта продовжує відвойовувати позиції,
втрачені взимку 2017-18 років.
При цьому «просадка» курсу, за
словами експертів, могла б бути і значно суттєвішою — до 26,5 гривнi. Якби їй
не перешкодив... Нацбанк. Який почав
активно скуповувати залишки валюти.
І таким чином трохи підтримав долар.
Сам Національний банк України
прокоментував ситуацію так. «Збільшення інвестицій нерезидентів у
гривневі облігації забезпечило чистий притік капіталу в державний сектор. Цей процес прискорився в лютому і, як очікувалося, разом зі збільшенням надходжень валютної виручки на тлі збереження сприятливої
кон’юнктури на світових ринках позитивно сприяв на пропозицію валюти на міжбанківському ринку», —
повідомили у регуляторі.
На думку старшого аналітика компанії «Форекс-клуб в Україні» Андрія Шевчишина, надалі тенденція
продовжуватиметься. «Курс гривні може коливатися у діапазоні 26—
27,5 грн. за долар. Євро може коливатися від 32 до 34,5 гривнi», — каже
Шевчишин. На його думку, грошовокредитна політика НБУ і підвищення облікової ставки до 17% стримуватимуть вільну гривневу ліквідність на
ринку і підтримуватимуть гривню.
«Активність нерезидентів з угод
Carry Trade, яка «пiдiрвала» пропозицію валюти після підвищення ставки
у лютому, у березні може відновитися. Позитивним фактором виступатиме притік валюти під участь у приватизації, а також перемога «Нафтогазу
України» у Стокгольмському арбітражі, за якою «Газпром» має виплатити
нашій державі 2,56 млрд. доларів. Отримання цих коштів може зняти необхідність у кредитів МВФ», — пояснює
Шевчишин.
Як зазначає експерт, у першій половині місяця збільшиться попит на
іноземну валюту з боку інвесторів-нерезидентів, які виводитимуть прибуток із країни. У другій половині березня активність експортерів — продавців валюти — зросте через необхідність здійснювати квартальні
податкові виплати. У цей же період
аграрії активно готуються до посівної кампанії, і в країну заводять валюту. На його думку, стримуватиме
подальше здорожчання гривні тільки
зростання долара США до інших світових валют. ■

Час «нового просвітництва»
За словами віце-президента Світового банку Сіріла Муллера, після шокового
періоду, спровокованого втратою частини
територій і конфлікту на сході, наша економіка почала зростати. Це важливо, але
недостатньо. Як вважає Муллер, сьогодні всі міжнародні партнери, які допомагають Україні пережити важкий період,
працюють над тим, аби зростання економіки прискорилося. «Сьогодні важливим
є аспект економічних змін», — наголосив
віце-президент Світового банку.
На думку експертів, ми, безумовно,
маємо потужні козирі. Це і значні запаси
родючої землі, за допомогою яких Україна — наразі потенційно — може стати одним зi світових лідерів на цьому ринку.
Але щоб ефективно скористатися
цією та іншими перевагами, ми повинні
відійти від лінійності у сприйнятті можливих шляхів розвитку та активніше шукати свої ніші — і не лише у завоюванні інших ринків збуту. Нещодавно, зокрема, вийшла ювілейна, 50-та, доповідь
Римського клубу, в якій титуловані підприємці, фінансисти, мислителі, науковці — переважно у сфері точних наук —
дали свої прогнози розвитку людства.
Свого часу, в 70-х роках, Римський
клуб випустив книгу «Межі зростання», яка стала своєрідним бестселером:
вийшла накладом 12 млн. примірників і
була перекладена на 12 мов світу. «Автори цієї доповіді використали найпотужніші на той час комп’ютери для математичного аналізу процесів розвитку людства на найближчі сто років за допомогою
моделювання та системного аналізу. Це
моделювання показало шокуючі тоді для
ООН, для багатьох урядів прогнози: до
2000 року триває зростання виробництва
товарів і послуг, тобто економічної діяльності. А потім нас чекає обвал», — каже
член Римського клубу Віктор Вовк.
Сьогодні, за його словами, йдеться про
запровадження «нового просвітництва».
«Це нове переосмислення цінностей, наукових та економічних моделей, — каже
Вовк. — Ми переходимо від лінійної експансії в усьому — до балансу. Баланс між
людиною і природою, баланс між короткотерміновим і довготерміновими задачами, між швидкістю і стабільністю, баланс між державою і релігією...»

Платформи для українців
Тим часом активісти, які бачать розвиток України без допомоги «старшого брата», акцентують увагу на мовному
питанні, наголошуючи, що без належного урегулювання цього аспекту наша держава і не зможе вийти з-під контролю
Москви. І що така ситуація і надалі провокуватиме глобальні та локальні кризи
у нашій державі.
Серед таких — ініціатива «Геть від
Москви!» за підтримки Української галицької партії (УГП), комплекс заходів,
серед яких — перевірки різних публічних закладів на дотримання мовного законодавства, гаряча лінія, відстоювання
прав українськомовного населення в судах тощо. А днями у Києві відбувся Всеукраїнський форум цієї ініціативи. Познайомитися, поділитися досвідом, обговорити можливості співпраці щодо
мовних питань у різних галузях життя
зібралися небайдужі українці з Донеччини, Дніпра, Одеси, Кропивницького, Луцька, Сум, Житомира, Києва та Київщини і Львова.
Серед головних спікерів форуму був
громадський активіст, який першим отримав громадянський паспорт цілком українською мовою, без російськомовного
перекладу, а також має величезний досвід боротьби за права української мови,
— Святослав Літинський. «Ми маємо багато різних, а зокрема юридичних, напрацювань, якими ділимося і готові ділитися далі. Ми розповіли, як діємо, і послухали, як працюють інші. Думаю, інші

■ СТРАТЕГІЯ

Економіка «Геть
від Москви»
Шлях до національного добробуту українців —
не лише у виробничій сфері, а й у захисті власної
ідентичності

❙ Засилля російських товарів в українських магазинах — це також потужний удар
❙ по українській економіці.
міста невдовзі приймуть подібні мовні ухвали, як це зробив Львів», — каже Святослав.
До активної участі у Форумі долучилися й організатори безкоштовних курсів
української мови та онлайн-платформи
«Є-Мова», члени та організатори ГО «Незалежні», ініціативи «Мовна безпека»,
ГО «Не мовчи», письменник дитячих
книг Лариса Ніцой тощо.«Сьогодні я презентую два проекти: безплатні курси української мови, які ми вже організовуємо
протягом п’яти років, та логічне продовження наших курсів — інтернет-проект
«Є-Мова». Це — онлайн-платформа для
вивчення української мови. На сьогодні
у пересічного українця, який є російськомовним, можливостей вивчити українську мову не так багато», — сказав голова
форуму Андрій Смолій.
«Тому наше завдання — і донести цю
ідею до нашої цільової аудиторії, і презентувати перед громадськими активістами, які мовним питанням займаються. Тому дуже важливо, що відбуваються
такі заходи, як нинішній форум. Важливо, що тут зібралися активісти, які займаються питаннями мови в різних галузях: хтось захистом, хтось — популяризацією. І це дуже важливо, що ми маємо
майданчик для зустрічі. Маю надію, що
такі події стануть доброю традицією, що
вони відбуватимуться принаймні щороку
і збиратимуть усе більше учасників», —
зазначає Анастасія Розлуцька, кураторка проекту «Є-Мова».
«Маємо добру нагоду познайомитися особисто з однодумцями, з якими досі
спілкуємося у «Фейсбуцi». Я зустрів сьогодні багатьох людей, з якими досі багато спілкуюся через соціальні мережі. Такі
ініціативи допомагають розбудовувати українське громадянське суспільство. Адже
нам часто банально не вистачає просто
практики вислуховування один одного,
спілкування. У Дніпрі багато з того, про
що ми говоримо на Форумі, вже використовуємо, але ми також почули багато нового. Ситуація у нашому місті складна,
але не безнадійна», — вважає мовний активіст iз Дніпра Єгор Гуськов.
Власним досвідом мовного активізму поділився з учасниками Форуму і
Павло Черніцов із Кропивницького. «Я
повністю перейшов на українську мову
з 15 років, — каже він. — Принципово.
Саме тоді почалася війна з Росією. Ук-

раїна — найбільша країна Європи, а має
величезні проблеми зі своїми традиціями. Для мене досвід мовних активістів з
різних регіонів був новим і цікавим. На
жаль, я дуже часто чую від молоді про те,
що нема різниці, в якому середовищі ми
перебуваємо, якою мовою спілкуємося і
що слухаємо, що читаємо. Тому я дуже
активно борюся за те, щоб були українські книги і українська музика. Намагаюся популяризувати мову, рекомендую одноліткам. Дуже багато проблем маємо в
університетах, де продовжують нехтувати мовою викладання».
Кожен зі спікерів отримав і десятки запитань про реальні проблеми, шукати рішення для яких учасники форуму намагалися спільно. Найбільше йшлося, зокрема, про російську мову у вишах,
школах та садочках.

Якщо проти нас воюють...
Звернення до Верховної Ради України, яке одноголосно підтримали учасники мовного Форуму, озвучив голова
політради УГП Богдан Панкевич. У ньому — такі вимоги: ухвалити закон про українську державну мову; припинити принизливу практику квотування державної
мови в ЗМІ. Перейти до квотування вживання російської мови та інших мов національних меншин пропорційно до частки представників національних меншин
серед населення України. Також ініціювати комплексну програму дерусифікації
— з метою подолання наслідків фальсифікації української історії, а також тривалих російських і радянських репресій
проти української мови та культури. Необхідно змінити назви територіальних
підрозділів Укрзалізниці.
«Наш Форум «Геть від Москви!»
довів, що мовним активістам з усієї України дуже потрібен майданчик для співпраці та координації дій. Ми переходимо
від захисту наших мовних надбань до наступу проти «русского міра», який веде
як реальну, так й інформаційно-ідеологічну війну проти нашої держави. 2018
рік повинен стати роком становлення єдності в мовному питанні. Україна має стати українською. Щоб кожен громадянин
нашої держави усвідомлював, що ми живемо у вільній та незалежній державі», —
каже головний організатор Форуму, голова Київської міської організації Української галицької партії Андрій Смолій. ■

О

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 БЕРЕЗНЯ 2018

СЕЛЯНИ I К
Федір Достоєвський
російський письменник-романіст

«Без праці та без законної, нормальної власності людина не може жити,
розбещується, перетворюється на звіра».

■ АГРОУРБАНІЗАЦІЯ

■ ЕКСПРОПРІАЦІЯ

Помідорчик з пентхауса

Расові
особливості
садовини

Вирощувати овочі на даху міських будинків вигідно для гаманця
Оксана СОВА
Чимало країн — інноваційних лідерів почали впроваджувати програми підтримки міського агрогосподарства. Уряди цільовим бюджетним фінансуванням стимулюють мешканців
міст, які беруться забезпечувати себе
овочами-фруктами на місці. Наприклад, у США, у штаті Каліфорнія, за
установку майданчиків для вирощування овочів власники нерухомості
вже отримують податкові пільги.
Група дослідників зі США та Китаю за участі Google розробила першу
у світі модель оцінки урбаністичних
ферм на основі великих даних. Вони
підтвердили, що міські ферми не зможуть повністю забезпечити населення їжею. Попри це в агропідприємств,
створених у межах міста, є маса корисних для суспільства переваг. Наприклад, вони здатні заощадити протягом року мільярди кіловат електроенергії і значно поліпшити екологію.
Для збору відомостей дослідники
використали платформу Earth Engine,
демографічні та метеорологічні дані.
За інформацією Higtech.fm, при повномасштабному впровадженні міської
агрокультури по всьому світу щорічно цілком реально виробляти до 180
мільйонів тонн продуктів. Це означає,
що міські посадки можуть забезпечити близько 10 відсотків вироблених
у світі бобових, коренеплодів та овочевих культур. Прогодувати все населення планети міським господарствам, звісно, не під силу, але вони приОлена ЯРОШЕНКО
Вирощуванням малини в Україні сьогодні зацікавилося чимало фермерів.
Серед них багато таких, хто
раніше не займався культивуванням ягід чи й зовсім не має досвіду ведення аграрного бізнесу. А в руках
дилетантів очікувані прибутки від інвестицій у перспективне ягідництво обертаються величезними збитками через ігнорування
сучасних технологій вирощування та зберігання ніжної продукції.
Як вважає керівник СОК
«Файна Поляна» Василь
Вега, амбітні «люди з грошима» сьогодні ризикують не
тільки власними грошима,
а й іміджем України на зовнішньому ринку. А без експорту розвиток малинової
галузі в нашій країні майже
неможливий. «Не женіться
за площами — женіться за
якістю. Тільки за неї готовий сьогодні платити покупець. І забувайте про дешеву робочу силу. В Україні
професійний агроном та відповідальні сезонні робітники обійдуться вам не дешевше, ніж у Польщі. Без якісного посадкового матеріалу
та професійного супроводу
дуже важко виростити ягоду, яку можна продати за ціною, що гарантуватиме хоча
б мінімальний прибуток», —
зазначає підприємець.
Проте експерти запевняють, що заробити мільйон
гривень на одному гектарі
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В українських яблук
зменшиться конкурентів?
Оксана СИДОРЕНКО

❙ Пальми на дахах американських хмарочосів вирощують давно. Тепер між ними
❙ почали висаджувати салати і капусту.
наймні здатні суттєво поповнювати запаси продуктів, економлячи ще й на їх
доставці.
Міжнародні експерти за посередництва уніфікованих інтернет-ресурсів також вивчили, як сільськогосподарські угіддя впливають на накопичення й розлив стічних вод, азотфіксації і споживання електроенергії.
Аналіз засвідчив: вплив агроурбанізації на всі ці чинники може принести
людству вигоду в 160 мільярдів до-

ларів на рік. Особливо позитивно розвиток цієї галузі позначиться на економії електроенергії: створення міських грядок допоможе заощадити до
15 мільярдів кіловат-годин на рік.
Цей показник перекриває 50 відсотків електроенергії, виробленої сукупно сонячними панелями США. Як
пояснюють вчені, економію електроенергії в першу чергу забезпечує додаткове утеплення будинків завдяки
розташуванню ґрунту на даху. ■

■ ЯКІСТЬ

Мільйон на малині
Ягідний бізнес в Україні вигідний лише для «технарів»
малини можливо. «Ви можете розраховувати на свій
мільйон, якщо навчитесь
вирощувати малину екстра-якості з продуктивністю 30-35 тонн з гектара,
— пояснює Василь Вега.
— Ціна за таку ягоду в минулому сезоні сягала 25 гривень за кілограм (0,77 євро/
кг) і навіть вище. Такий самий фінансовий результат
можна отримати на вирощуванні органічної малини. У неї продуктивність у
півтора-два рази нижча, але
при належній якості ягоди ціна тримається на рівні 50 гривень за кілограм
(1,54 євро/кг)».
Згідно з офіційними даними, в період iз липня по
січень поточного сезону
Україна продала за кордон майже 8 тисяч тонн
замороженої малини. Таким чином малина вперше
замінила чорницю в рейтингу найбільш експортованих заморожених ягід.
Для порівняння: замороженої чорниці експортовано трохи менше 7 тисяч
тонн, суниці садової — 2,5
тисячі тонн, а вишні — 1,5
тисячі тонн. Утім, сьогодні виробники замороженої
ягоди мають певні пробле-

ми з реалізацією саме замороженої малини. Її запаси лишаються досить великими, хоч інші заморожені ягоди майже повністю
розпродали ще до початку
нинішнього року. Загалом
же, за підсумками минулого року, Україна експортувала малини та ожини на
72 відсотки більше, ніж у
2016 році. Як повідомляє
прес-служба Мінагрополітики, експортна виручка за
цією категорією торік склала $0,94 мільйона проти
$800 тисяч роком раніше.

Найбільшим покупцем українських малини та ожини традиційно лишається
Польща — туди їх експортовано на $799,1 тисячі.
Також ці ягоди купували
Білорусь ($115,2 тисячі),
Румунія ($11,8 тисячі),
Ізраїль ($10,6 тисячі), Естонія та Молдова. Ввезено було минулоріч в Україну малини та ожини 54,5
тонни (на $34,8 тисячі). У
підсумку позитивне торговельне сальдо за цією групою склало 900 тисяч доларів. ■

Драматичні колізії Південно-Африканської Республіки спрацюють на розширення для українських експортерів міжнародного ринку плодоовочівництва. Про це днями повідомив на своїй сторінці у «Фейсбуцi»
економіст інвестиційного відділу ФАО Андрій Ярмак: «Зімбабве номер два... Дуже прикро, але сьогодні закінчилася економічна
казка Південної Африки. Країна, що за рівнем розвитку стояла на рівні з ЄС. Парламент
вирішив відібрати землю у білих фермерів.
Просто так. Без компенсацій. Колективізація Африкан-стайл. Зімбабве, яке теж було
багатою країною, теж пройшло через відбирання землі у білих. І стало найбіднішою
країною світу. Це той шлях, на який стала
ПАР. А це значить, що у нас на глобальному ринку яблук буде на одного конкурента
менше». «Шкода мені цієї країни. Які там є
чудові місця! Пустеля — камінь та осоки — і
раптом сад на сотню тисяч оливкових дерев,
до кожного дерева крапля... Все це диво створила сім’я з чотирьох осіб. Лише на збір урожаю приїздять люди з усієї Африки, які ще
не розучились заробляти, а не сидять на субсидіях», — погоджується з оцінкою Ярмака
директор iз науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук.
Варто пригадати, що у травні 2016 року
парламент Південно-Африканської Республіки ухвалив законопроект, який також рекомендував провести експропріацію, але
той документ передбачав тільки примусову
купівлю землі у білих власників для передачі чорношкірому населенню.
Згідно з законом про землю 1913 року, у
чорношкірого населення лишалось тільки 13
відсотків угідь. За 22 роки після падіння режиму апартеїду у білих забрали ще 10 відсотків. А вже в березні нинішнього року узаконили радикальну конфіскацію землі, що належить білим фермерам, без будь-якої компенсації. Переважна більшість, 241 депутат,
проголосувала за прийняття законопроекту, тоді як лише 83 — проти. Вже у серпні
до Конституції країни буде внесено зміни, що
позбавлять землі власників ферм, які десятиліттями перетворювали місцеві пустелі на
оази.
Перше місце серед сільськогосподарських
культур республіки на сьогодні займає кукурудза. Друге — фрукти, велика частина яких
iде на експорт, а також винні сорти винограду. У прибережних районах провінції Квазулу-Наталь обробляють цукрову тростину. Зазвичай засновниками і працівниками агропідприємств справді є нащадки емігрантів з
Європи. Але останнім часом їм непереливки:
тільки торік у ПАР понад 70 білих фермерів
були вбиті в результаті 340 нападів, що зробило тут професію фермера небезпечнішою,
ніж поліцейського.
У 2008 році Південна Африка зайняла
друге місце серед усіх африканських країн з
експорту продукції в Україну. У 2009-му товарообіг між нашими країнами зріс у 5,4 раза
— до 375,1 мільйона доларів.
Тим часом уже п’ять агропідприємств півдня України пройшли первинний аудит для
впровадження вимог міжнародного стандарту GlobalGAP. Зокрема, міжнародні консультанти відвідали фермерські господарства «Владам», «Мельник», «Зоря Інгулу» (всі
— Миколаївська область), які вирощують томати, цибулю, моркву, яблука. У Херсонській області необхідну для експорту садовини
процедуру пройшли ТОВ «Євросервісгруп» і
ЗАТ «Київ», які вирощують кавуни, дині, яблука і сливи. ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ
Володимир КОЛОДЯЖНИЙ

Знайомтеся, Володимир Моргун, директор Інституту фізіології
рослин і генетики НАН України, доктор біологічних наук, академік.
Учений — тричі лауреат Державних премій у галузі науки і техніки СРСР, УРСР, України, лауреат премії НАН України імені Юр’єва.
Важко переоцінити його внесок у вітчизняну науку. Недарма Володимира Моргуна називають батьком сучасної української генетики.
За визначні особисті заслуги перед державою вченому присвоєно
звання Герой України.
А ще Володимир Моргун цікавий співрозмовник і маю надію, що
читач переконається в цьому. До того ж 10 березня вчений відсвяткує своє 80-річчя. Незадовго до ювілей й відбулася наша зустріч...

Наука, яка завжди попереду
Пане Володимире, ви генетик-селекціонер, відомий далеко за кордоном. Щойно ваш Інститут і зарубіжні колеги відзначили 130-річчя з дня народження Миколи Вавілова. Чому
генетики XXI століття так шанують ім’я вченого, наукова
діяльність якого розпочалася
в Україні ще на зорі століття
XX?
— Я вважаю себе не тільки
послідовником Вавілова, а й
його учнем. Хоч і не мав честі
з ним зустрічатись — між нами
пролягла часова дистанція в
десятки років. Я пишаюся, що
мені поталанило мати такого
земляка.
Наукові твори великого генетика завжди на моєму письмовому столі. Відразу навіть
важко перелічити основні досягнення Миколи Вавілова:
блискучий генетик, ботанік,
географ, мандрівник, який
об’їздив десятки країн на різних континентах і привіз звідти унікальну колекцію насіння і бульб. Навіть якби раптово всі харчові рослини на планеті загинули, рослинництво
можна було б відновити завдяки зібраній ним колекції...
Основні відкриття вченого
— закон гомологічних рядів,
закон паралельної мутаційної
мінливості. Він стверджує, що
мутаційна мінливість властива
всім рослинам світу і вона стосується не лише злаків, а й бобових та інших культур. Тільки, скажімо, у цих рослинах ми
бачимо мутацію, в інших поки
ще ні. Шукайте — і знайдете!
Це як у таблиці Менделєєва:
вона складена таким чином, що
можливо передбачити появу нового елемента в природі — поки
ще не відомого.
Друге визначне відкриття
вченого — генетичні центри походження рослин. Рослини треба шукати, немов по нотах. Знати, де вони можуть бути. Вавілов перший вказав, що рослини живуть у світі не хаотично,
а мають свої центри походження. Злаки, скажімо, маїс, кукурудзу, варто шукати в Південній Америці, бобові — в інших
регіонах планети.
Геній ще подарував світу
ідею збереження біологічної
різноманітності сільськогосподарських культур у своєрідному природному банку, дбаючи про майбутні покоління землян.
Наукова діяльність Миколи
Вавілова була перервана в серпні 1940-го, коли його незаконно
арештували. На цей час генетик
уже був почесним членом багатьох зарубіжних академій. У
1942 році його обрали членом
Лондонського королівського товариства. Та один із найвидатніших учених світу про це так і
не дізнався. У січні 1943-го він
помер у сталінській катівні від
цинги, голоду і жорстоких тортур.
І все ж зірка Вавілова і нині,
у XXI столітті, надихає нас, ге■

нетиків, на нові відкриття й успішну боротьбу з наслідками
катастрофічних викликів, які
часом, кидає сучасній цивілізації Природа.
Минуть десятиліття, століття, а велична наука — генетика
— завжди буде попереду! Вона
мінлива і вічна, як матінка Природа, бо й сама є Природа.

Мисливці за геноплазмою
■ Ваша робота зосереджена
в лабораторіях, на дослідних
польових ділянках, а я чув, що
й у наукових пошуках за десят-

❙ Володимир Моргун на одному з дослідних полів Київщини.
❙ Фото Григорія ТЕРЕЩЕНКА.

Сто тисяч колосків
ки тисяч кілометрів звідси...
— Так. Мені пощастило
пройти маршрутами Вавілова
як генетику-селекціонеру. На
дослідницькому судні «Академік Вернадський» я переплив три океани і побував на
різних континентах. Наша експедиція тривала кілька місяців. Ми зупинялися в далеких
портах, брали сумки та рюкзаки і їхали або йшли вглиб малознайомих країн шукати геноплазму.
■ Що таке геноплазма?
— Зразки різних сільськогосподарських культур. Упродовж трьох місяців я назбирав
тисячі пакетиків насіння кукурудзи, пшениці, інших культур. Півтори тонни — величезний генофонд — я привіз в Інститут.
Пізніше з колегами вели пошуки в інших регіонах планети і
привозили нові зразки місцевих
сільськогосподарських культур.
Тепер весь унікальний генофонд
перебуває у генетичній колекції
Інституту і за рішенням уряду
визнаний Національним надбанням України.
■ Яка подальша доля генофонду?
— Ми постійно працюємо з
ним і шукаємо цінні гени в привезених культурах. Це дуже
копіткий і складний процес.
Знайшовши їх, включаємо у
схрещення з кращими українськими сортами.
Нові перспективні гібридні сорти вчені Інституту фізіології і генетики створюють не
лише на родючому українському ґрунті, а й у лабораторіях —
вони оснащені сучасними електронними приладами і хімічними реактивами світового рівня.
Ми працюємо на рівні хромосом. Це дуже тонка робота. Процес створення нового перспективного гібрида відбувається
немов на вістрі голки... Минуть
довгі десять-одинадцять і більше років, перш ніж селекціонер
побачить на полі омріяний урожай.
Навіть авіаконструктори
створюють новий літак швидше: від задуму до першого польоту проходить, як правило,
від восьми до десяти років.

Відомий генетик — про зелену українську революцію, сучасні
кліматичні виклики для селекціонерів та їжу, яка лікує
Тінь голоду над планетою
Улітку ви мали змогу відвідати нашу щорічну науково-практичну конференцію «День поля».
Тоді в Інституті збираються відомі українські та зарубіжні генетики, селекціонери, керівники
великих сільськогосподарських
об’єднань та фірм.
Літо 2017 року стало найспекотнішим за останні кілька
десятків років. Ви бачили, яка
була порепана земля на інститутських дослідних ділянках.
І це — в центральній частині
України. А якщо переміститися значно південніше, на інші
континенти?
Новим чинником, який все
більше впливає нині на рівень
продуктивності рослин, є виснажливі засухи. Основна причина — глобальне потепління
клімату планети. Цифри свідчать: підвищення середньорічної температури на один градус
призводить до зниження урожайності на 21 відсоток. Експерти прогнозують: якщо до

— батько так званої зеленої революції.
■ Зелена революція? Не доводилось чути раніше...
— Він схрестив карликові
мутації пшениці — вона була
в світових колекціях — iз високорослою пшеницею й отримав принципово нові, напівкарликові, сорти. Нові сорти дали
змогу збільшити продуктивність пшениці на всій планеті
на 20-25 відсотків, що врятувало від голодної смерті десятки
мільйонів людей в Азії, Африці та Південній Америці.
Нещодавно
відзначали
сторіччя з дня народження Нормана Борлауга і на урочисте засідання — в Бразилію — запросили й мене.
Так от, варто було робити «зелену» революцію і в Україні. Хоча голод нам не загрожував — ми ще в історичні часи
славилися своїми хліборобами.
Крім жахливих років злочинного сталінського Голодомору.
Різні сорти української пше-

«На сьогодні лише 25 країн світу спроможні
забезпечити себе продуктами харчування самостійно.
Україна тут — серед лідерів».
2050 року не стримати глобальне потепління, врожаї впадуть
на 25 відсотків. Потім впадуть
ще нижче. До того ж динамічно зростає населення Землі... То
що ж далі?
Уже цілком очевидно, що проблема продовольчої безпеки в найближчі роки стане проблемою номер один. У різних регіонах Землі вже точаться війни за землю і
воду. На сьогодні лише 25 країн
світу спроможні забезпечити себе
продуктами харчування. Україна
тут — серед лідерів...
За кордоном над вирішенням проблеми продовольчої безпеки працювали і працюють відомі генетики світу. Серед них
— лауреат Нобелівської премії,
учений зі США Норман Борлауг

ниці висівали майже по всій території колишнього СРСР. І не
тільки. Але з часом різко зросло виробництво мінеральних
добрив, і високоросла пшениця, наприклад, Миронівська
808 академіка Ремесла, стала
полягати... Дощі, град, посуха... Втрачалося 30—40 відсотків урожаю. Лише вдумайтеся в ці цифри! Підняття продуктивності пшениці за рахунок
інтенсивного використання мінеральних добрив стало неможливим: необхідно було створити
принципово нові сорти. Вчені
Харкова, Дніпра, інших міст
України, генетики нашого Інституту працювали 21 рік, щоб
створити напівкарликові сорти
пшениці. Високопродуктивні.

Це була справжня зелена революція — наша, вітчизняна!

Хочеш мати хорошу жінку —
сій пшеницю Українку!
І тепер в Україні сорти озимої пшениці нашої селекції
висівають на площі два мільйони гектарів, що становить більше 30% посівів. Якщо популярно пояснити, нашу державу можна розбити на три ґрунтово-кліматичні зони: Полісся,
лісостеп і степ. Тому Інститут
створив для кожної iз зон свій
сорт: усі дані свідчать, що наші
сорти мають високий генетичний потенціал продуктивності,
високу холодо- та посухостійкість, і в цілому вони екологічно пластичні. Вони краще пристосовані для наших доволі суворих умов, ніж сорти зарубіжного походження. Хоча сорти
їхньої селекції теж високопродуктивні.
Є ще в нас група сортів, які
висівають у всіх кліматичних
зонах України та за її межами,
— високоінтенсивні сорти: вони
мають комплексний імунітет до
основних хвороб озимої пшениці і стійкі проти захворювання
рослин. Наші генетики створили ці сорти методом хромосомної інженерії.
Найбільші посівні площі
займають сорти Подолянка,
Богдана, Смуглянка, Золотоколоса і Фаворитка. Ми стрімко
наближаємся до рівня продуктивності Нової Зеландії, країн
Європи та США. А щодо площі посівів — на такий рівень не
піднявся жодний сорт зарубіжної колекції.
Уже зараз сорти нашої селекції внесені до Державних
реєстрів Молдови та Росії. Їх
там висівають на великих площах. До наших сортів придивляються й інші країни...
Надзвичайно важливий напрям наших досліджень — селекція та отримання штамів
бульбачкових бактерій. Це —
основа унікальних бактеріальних добрив для бобових куль-

НАУКА
тур: маленька пляшечка таких
добрив може замінити сотні кілограмів мінерального азоту.
Зменшується екологічне навантаження на довкілля і різко
зростає ефективність добрив.
Створені нашими вченими
колекції штамів рішенням уряду зараховані до Національного
надбання...
■ Який iз наших сортів був
найвдалішим для селекції?
— Знаменитий сорт Українка. Має дуже гарне зерно, достатню кількість білка, збалансований за амінокислотами. Йдеться про високу якість.
Серед наших селекціонерів навіть народилася така приказка:
«Хочеш мати хорошу жінку —
сій пшеницю Українку!».

Щоб ліки були їжею,
а їжа — ліками
Володимире Васильовичу, в
одній з розмов ви торкнулися теми
генетики і здоров’я людини.
— Дуже важлива тема! Ще
древні казали: ліки повинні
бути їжею, а їжа — ліками. Цей
постулат постійно пам’ятають
селекціонери. Наприклад, методом генної інженерії дослід■
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хороший помічник у боротьбі
з серцево-судинними хворобами. Хочу розповісти цікаву історію про ще одну культуру...
Сталін не був готовий до війни
з Гітлером і дуже боявся його
нападу. Є відомості, що одного
разу він запросив близько двадцяти науковців і поставив єдине запитання: «Як прогодувати армію?» Науковці почали
називати різні сільськогосподарські культури. А відповідь
присутнього на нараді Лисенка
Сталіну сподобалася найбільше, вiдтодi Лисенко (керівник
Всесоюзного селекційно-генетичного інституту в Одесі, а згодом директор Інституту генетики АН СРСР. — Ред.) отримав
безмежну владу в сільськогосподарській науці. Це завдало
величезної шкоди науковцям і
вітчизняній генетиці, яку Лисенко категорично не визнавав,
називаючи її шкідливою. По
суті він був винуватцем трагічної долі Вавілова. Тоді ми дуже
відстали від Європи і США.
■ Яка ж відповідь Лисенка
так сподобалась Сталіну?
— Він сказав: «Просом, Йосифе Віссаріоновичу, просом!».

праці прийшла додому і відпочиває. А науковець завжди в творчому процесі — думки не покидають його: як там і що? Коли я
починаю роботу над новим сортом, відбираю 100 тисяч колосків пшениці — найдобірніші,
найсильніші. І так роками.
Вавілов казав, що селекціонер
повинен враховувати при відборі
46 ознак, а ми, сучасні генетики, відбираємо вже за 50 ознаками. Це і гарний флаг-лист, і кількість зерен у колосі, і відсутність
хвороб... І так — до 50 ознак.
■ І ви пам’ятаєте всі?
— Звичайно, інакше бути
не може! Потрібен новий сорт,
який би колосився на мільйонах гектарів. Потрібна перемога — переможених не люблять!
І сьогодні нові сорти пшениці
нашого Інституту засівають на
мільйонах гектарів в Україні та
за її межами.
Ми могли б створювати нові
високоефективні сорти в інших
країнах, пристосовані для їхніх
кліматичних умов, наприклад, на
Кубі, і заробляти на цьому солідні
гроші для Батьківщини. Але...
■ Що заважає?
— Спочатку нам треба ство-

ти: коли вражену радіацією територію можна буде використовувати для господарських
потреб? Ось і створили в Чорнобильській зоні зону заповідну. Тут дозволена лише незначна господарська діяльність —
заготівля диким тваринам запасів на зиму.
■ Коли ж сюди повернуться
люди без шкоди для своєї спадковості?
— Генетикам — роботи і
роботи. На багато десятків, а
може, й сотні років... І хай сучасні і прийдешні покоління землян учаться на нашому
страшному досвіді, який небезпечний атом. Я хочу процитувати вислів Бісмарка: «Тільки дурень навчається на власному досвіді».

Можуть бути війни ще
страшніші за ядернi
■ Пане Володимире, під час
Другої світової війни у країнах
гітлерівської коаліції проводили злочинні експерименти з використанням тогочасних знань
про генетику. Сьогодні ця наука
пішла далеко вперед... А якщо
з’являться нові маніяки?

Володимира Моргуна
рити свої наукові бази у тій
країні, як це роблять інші держави. На власні гроші. Але
їх, як завжди, немає. Не вміємо ми віддати менше, щоб заробити потім значно більше!

Про що шепочуть колоски
на чорнобильському полі?

❙ Літо 2017 року стало найспекотнішим за останні десятки років.
❙ На інститутських дослідних ділянках аж земля порепалася.
ники створюють такі сорти моркви, інших овочів, які б мали
цілющий ефект. У них цілеспрямовано вводять певні речовини, що підсилюють можливості хворої людини.
■ Наприклад?
— Нам відомі канцерогени, які сприяють виникненню онкозахворювань. І є продукти, вживання яких цей
ризик може зменшити. Скажімо, дуже корисна крупа з
ячменю. Спартанці називали зерна ячменю гордеїнами
за їхню своєрідну горду форму. Своїх бійців, особливо перед битвами, вони годували
ячмінною крупою. Пшениця і
ячмінь дуже різняться між собою: з пшениці й жита випікають хліб, а ячмінь традиційно
йшов на годівлю худоби. Тому
що його зерна часто бувають у
таких плівках... Зараз селекціонери навчилися вирощувати голозерний ячмінь, крупа з
нього надзвичайно цінна.
Академік Рибалко писав
у своїй брошурі: на сніданок
дуже корисно вживати таку
крупу: можна з цитрусовими
або бананами. У людей різко
зменшується кількість вугрів
і захворювань кишківника: а в
ньому найчастіше виникають
онкозахворювання. Ячмінь —

Той запитав: «А чому просом?».
«Одна зернина проса дає 5 тисяч
зернин. Одна жменя — повний
казанок пшоняної каші. А на
теренах України можна знімати три врожаї проса на рік. Ось
і армія нагодована», — відповів
Лисенко.
До речі, як науковець зі стажем, раджу моїм дорогим українцям поповнювати свій харчовий раціон пшоном. Дуже корисний продукт: у ньому є природне золото.
Ми, генетики, наполегливо
працюємо над тим, щоб їжа дійсно ставала ліками...

Якщо створив хоч один сорт —
життя прожите недаремно
■ Пане Володимире, скільки
сортів пшениці створили ви за
час наукової діяльності?
— Разом iз колегами — понад 140. Селекціонери кажуть:
якщо ти створив хоч один сорт,
який пішов у великий світ, —
життя прожите недаремно.
■ Під час літньої науковопрактичної конференції я випадково почув слова «100 тисяч колосків Володимира Моргуна». Що це означає?
— Напружена розумова праця кожного дня. І так протягом
довгих десяти, а може, й більше
років. Людина важкої фізичної

■ Я бачу на вашому столі
книгу про вирощування сільськогосподарських культур у
Чорнобильській зоні. Це теж
сфера досліджень генетиків?
— Чорнобиль — то світова
драма! Де на сто, а де й на тисячі
років... Уся Європа постраждала.
Куди радіоактивна хмара летіла,
туди за нею і біда бігла...
Але я буду говорити про сторону біологічну: всі чули про
радіаційний фон, жовтий ліс.
Уже далі зона радіації меншала, але опромінення одержали
рослини, тварини, люди. У нас
є вислів «фізіологічний вплив»:
пішли всілякі хвороби — мутанти у рослинному і тваринному світі, народжуються діти
з генетичними вадами.
Нас, дослідників, хвилює:
як довго це буде? Мільйони гектарів випало з обробітку, багато людей відселили із зони. Затрати величезні! Від початку
аварії, більше тридцяти років,
Інститут проводить у зоні дослідження. Повинен сказати,
що навіть зараз фон тримається на високому рівні, вище у десять разів від контрольного...
Отже, генетична загроза триватиме дуже довго. А це — загроза
рослинному і тваринному світу:
навіть низькі дози радіації здатні викликати мутації генів. А
шкодочинні мутації визивають
каліцтва...
■ Низькі дози можуть бути
корисними?
— Можуть, ми отримали
деякі позитивні результати на
пшениці. Але у сфері мутацій
більше шкодочинних.
Та давайте про людей. Коли
в організмі людини виникають
мутації, вони спадково передаються далі й далі. Це називається генетичний вантаж.
Важка хвороба крокує крізь
покоління... Це, по-перше, а подруге, генетики повинні сказа-

— На сьогодні у зв’язку зі
швидким розвитком молекулярних технологій загроза бактеріальної війни збільшилась у
сотні разів.
Зараз ми отримуємо генетично-модифіковані культури
вже засобами генетичної інженерії. Інститут та аналогічні
вітчизняні установи працюють
у мирному напрямі. Наші науковці створюють модифіковані
культури, які несуть певні корисні ознаки: збільшення кількості білка, стійкість проти гербіцидів та інші корисні речовини, які вводяться методом генетичної інженерії.
Але, на превеликий жаль,
деякі закриті зарубіжні лабораторії створюють бактеріальну зброю майбутнього, хоч
міжнародною конвенцією така
робота заборонена. І все ж дані,
які просочуються у пресу, свідчать: багато країн працює у цьому напрямку. Компетентні люди кажуть: ядерна війна
— це вже минулий етап. Бо ця
зброя знищить інфраструктуру
й усе живе, а Земля стане непридатною для життя. Та на горизонті вже з’являється можливість вбивати людей із конкретним кольором шкіри —
білої, чорної чи жовтої. І все
довкола ціле — лише ліквідували тих, хто виявився комусь
непотрібний.
■ А щодо рослин?
— Генетична війна діє однаково як проти людей, так і проти рослин. Є така іржа, що може
знищити весь врожай пшениці.
Тому лабораторії і нашого Інституту, й зарубіжні працюють
над створенням сортів пшениці, стійких проти жовтої іржі
та інших небезпечних хвороб
сільгоспкультур.
■ Це не закрита тематика?
— Ні. Цілком відкрита. Ми
обмінюємося результатами досліджень із зарубіжними колегами: наші науковці їдуть
за кордон, а їхні делегації приїжджають до нашого Інституту.
Ми виконуємо дослідження на
замовлення зарубіжних наукових організацій.
■ Вони фінансують?
— Безумовно.
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■ ЦІКАВО ЗНАТИ
На архіпелазі Шпіцберген — у володінні Норвегії — в гірському районі
Арктики в 2008 році збудовано Всесвітнє сховище насіння. Призначене
воно для захисту найбільшої колекції
цінних культурних рослин з усього світу від потенційних природних катастроф. Тут, серед холодних скель, зберігаються основні джерела харчування
людства.

Династія
■ У вас намітилася династія
генетиків Моргунів?
— І це мене дуже втішає!
Наш рід давній, з уславленої
Черкащини. Тут століттями
мешкали і вмілі хлібороби, і майстри-садівники. Я змалку бігав
за дідом і дивився, як він щеплює дерева всьому селу: так, мабуть, починався мій шлях у генетику. У Знам’янському сільськогосподарському технікумі
захищав диплом по селекції садових. А вже в аспірантурі столичної сільгоспакадемії я став
першим дипломованим генетиком.
■ В Україні?
— У Радянському Союзі...
Тоді ще важко було в генетиці
— процвітала лисенківщина. Генетика лише при Хрущові стала
офіційною наукою. Під час візиту до США він зрозумів, яка це
велична і перспективна наука.
Коли ріс мій син Богдан, то постійно бігав за мною і дивився, як я
вів селекційну роботу. В селекцію
його не тягнув — Богдан сам обрав свій шлях у професію. Став генетиком-селекціонером. Та зараз
уже новий рівень генетики: прийшли часи біотехнологій, молекулярної генетики. Син закінчив
Міжнародний інститут в Угорщині і захистив диплом iз молекулярної генетики. Англійською
мовою. У сина вже є свої сорти і
гібриди, має монографії, активно працює науковим співробітником в іншому інституті. Зараз
готує докторську дисертацію.
■ Упродовж нашої розмови
вам приносили на підпис документи. Ви не лише вчений, дослідник, а й господарник?
— Мушу. Для вітчизняної
науки нині дуже важкі часи —
йдеться про виживання. Фінансування надзвичайно мале:
інституту вистачає лише на опалення, частину наукових приладів, ремонт не виконується.
Але ми видаємо регулярно зарплатню: боргів у нас немає.
■ Як же ви тримаєтеся?
— Завдяки інноваціям, які
я розробив. Це нові високоефективні сорти сільгоспкультур та
унікальні добрива, яких ще немає у світі, це надсучасні технології. І ми маємо позабюджетні інновації. В Інституті працювали і працюють талановиті
дослідники — лауреати державних премій, академіки, доктори і кандидати наук, у нас здібна молодь — нове покоління генетиків світового рівня.
Президент НАН України
Борис Євгенович Патон, незважаючи на величезне завантаження, знаходить час для кожної установи, для кожної науки. Я ще не був академіком і
навіть кандидатом, а скільки
пам’ятаю — бачу його в нашому iнституті, на наших конференціях, на наших дослідних
полях. Сьогодні, мабуть, найважче фундаментальним наукам.
В усьому світі фундаментальні
дослідження фінансує держава.
На жаль, фінансовий стан держави вам добре відомий. Тому
вдячні президенту НАН України, який бачить і розуміє наші
проблеми. ■
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СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 БЕРЕЗНЯ 2018

Семен ШТУНДЕРА

До 2014 року 44-річний Володимир Красиков мав бізнес iз
мільйонним оборотом — власний автосервіс у центрі Києва,
а нині він, повністю розорений
«рейдерами» незадовго до Революції гідності, ночує в авто,
наметах, кочуючи зоною АТО з
волонтерами, які допомагають
українським військовим. Адже
Володимиру й досі погрожують
і вже тричі скоювали замахи на
його життя. Він не користується жодним ґаджетом, навіть
мобільним телефоном, остерігається, що техніка «викаже»
його місце перебування. Тому
для зустрічі зі мною, єдиним
знайомим журналістом, він застосував старий спосіб — прислав гінця, бабусю з папірцем...

«За Януковича відібрати
бізнес було звичною
справою»
Бабуся тицьнула мені записку і відразу побігла в метро...
Отже, в Києві їду, згідно з «інструкціями», на «Теремки», на
конспіративну квартиру Красикова, в якій він ночує не більше
однієї ночі поспiль, коли приїжджає з волонтерами по продукти для бійців АТО.
Дзвінок не працює. Стукаю
стільки разів, скільки йшлося в записці, мені відчиняє сам
Володимир. Світла в квартирі
немає. У помешканні порожньо, воно без ремонту й майже
без меблів — лише диван і два
стільці. Гості тут не бувають, бо
Красиков уже давно нікому не
довіряє.
— Коли в тебе стріляють
просто на вулиці посеред столиці, довіра зникає не тільки до
влади, а й до найближчого оточення, — каже він, сідаючи біля
заштореного вікна на стілець.
На ньому дороге, але дуже пошарпане пальто, і він то нервово розстiбає на ньому ґудзики,
то відразу застiбає.
— Останнiй раз, коли ми бачилися, ти був меценатом, —
запитую його, — фінансував
організації, які по всій Україні
опікуються десятками реабілітаційних центрів для наркозалежних, а нині ховаєшся від
людей. Що сталося?
Красиков справді мав успішний бізнес, їздив на чорному
«Лексусі», був чемпіоном району з плавання, об’їздив увесь
світ, мав прекрасну сім’ю, щедро давав гроші на благодійність.
А зараз він не має навіть кави,
аби запропонувати гостю, за що
ніяково вибачається, перш ніж
відповісти.
— Саме через благодійність
у мене й почалися проблеми, —
каже він. — Я фінансував організації, що опікуються реабілітаційними центрами для
наркозалежних, і наркомафія
на мене й наїхала. «Донецька
братва» з’явилася в моєму житті влітку 2013-го і відібрала мій
бізнес — майстерні техобслуговування біля центрального автовокзалу Києва. Тоді, за Януковича, це було звичною справою. Ніхто й не дивувався. От
тільки я не здавався, ходив по
судах, шукав правду, за що на
мене почали полювання, яке
триває донині.
■ Але ж при владі вже не
Янукович...
— Нині у Верховній Раді
сидить приблизно 55 відсотків
тих, чиї статки виросли саме
на наркотиках, — пояснює він.
— На українських вищих щаблях влади більше наркобаронів,
ніж у Колумбії. Насправді з
наркоманією в Україні борються тільки недержавні реабілі-

■ ОДИН ПРОТИ СИСТЕМИ

«Раніше вони просто били,
а тепер стріляють»
Володимир Красиков чотири роки тому був успішним бізнесменом, а нині переховується
на сході з волонтерами
таційні центри, які існують на
пожертви небайдужих бізнесменів, за що депутати-наркобарони скубуть їх з усіх боків і не
дають спокійно працювати. Ти
думав, у нас такого нема? Отож
нові «чинуші» просто осідлали
цю піраміду, навіть не намагаючись її зруйнувати. Втім, як і
всі інші піраміди.
■ Але яке вiдношення має
автосервіс до наркобізнесу?
— Як вони це роблять? —
ховаються під вивісками комунальних підприємств і аптек.
Аптекарі з наркоманами навіть
запровадили спеціальний жаргон, аби знати, що кому й скільки треба. Кажеш кодове слово
— тобі дають дозу. Це розповсюджувачі. А на комунальних підприємствах найкраще ховати
і товар, і створювати притони.
Саме на території одного з таких комунальних підприємств я
й орендував площу. Отож, коли
їм знадобилася точка біля автовокзалу — дуже прибуткове місце для наркоторгівлі, вони вирішили відібрати у мене все, не
тільки витіснивши з орендованої площі, а й присвоївши весь
бізнес, усе обладнання, і тепер
там притон. Повіривши в перемогу Революції, я вкотре намагався добитися правди, натомість ледь не отримав кулю в голову.

«Місце моєї СТО ідеально
підходило під наркоточку»
■ То просто ти опинився у них
на шляху?
— Так. Так би мовити, по

їхню увагу привернув і мій бізнес — через паркан. Та й легальний підприємець, який, до того
ж, фінансує реабілітаційні центри, не зовсім вписувався в цю
добре продуману схему.
Тож на день сміху,1 квітня
2013-го, у директора того комунального підприємства, де
я орендував площу, закінчився контракт, і нова влада (Партія регіонів) запропонувала
йому залишитися на їхніх умовах — приватизувати підприємство і продати їм за безцінь землю під комунальним господарством. Але той чоловік був порядним і відмовився, тому його
грубо прибрали. А на його місце
поставили свою «довірену особу». Отоді й почалися мої проблеми. «Регіонали» вирішили
приватизувати не лише комунальну власність, а й мою, приватну. Спочатку новий директор підприємства захотів «рекетирського хабара» — щомісячну данину, але я відмовився, і
тоді він привів спортивного вигляду хлопців і відверто вигнав
мене та моїх працівників із мого
ж бізнесу, захопивши все силою.
До Революції таке було абсолютною нормою.
■ А нині? Невже вони не
втекли з Києва?
— Нічого не змінилося й зараз, адже я не тільки не зміг повернутися у свій бізнес, у свій
автосервіс, а й, пройшовши горнило вуличних боїв на Інститутській i Грушевського, й нині
мушу жити у своїй державі,
немов нелегал, ховаючись від

❙ Володимир Красиков через постійні погрози життю змушений жити
❙ як конспіратор.
чи в «Ютубі» відео про події в
тому окрузі, серед помічників
директора КП я помітив типа,
який брав участь у нападі на
мене відразу після захоплення
мого бізнесу цими людьми. Тобто це все одна зграя... Звісно, я
зібрав усі ці дані, але тільки-но
я вкотре пишу заяву до суду, як
на мене розпочинається полювання. І якщо раніше били, то
тепер стріляють.
Мій співрозмовник знімає
одяг до пояса і показує сліди від
куль на плечі, руці та шиї. Каже,
що дві рани заліковував у шпиталі на передовій, а одну не довіз
туди — наймав лікаря собі на чер-

«На своїй шкірі я відчув, що антикорупційні органи лише імітують боротьбу з
корупцією. І роблять вони це з обережністю сапера, аби не зруйнувати стійкі
корупційні схеми».
сусідству. Торгівля наркотиками базується на корупції, — продовжує він. — «Ділки» платять,
чиновники замовчують, невгодних прибирають. З одним таким
представником корумпованої
влади, який тоді очолював одне
зі столичних комунальних підприємств біля автовокзалу і водночас займався політикою — балотувався в депутати Верховної
Ради від Партії регіонів, а після
Революції гідності — від Опозиційного блоку, я й перетнувся.
Саме він кинув око на сусіднє високоприбуткове підприємство,
на мій «Автоекспертсервіс». Це
місце ідеально підходило під
наркоточку ще й мало дохід.
■ Чому ти вважаєш, що там
тепер наркоточка?
— Як у великому місті знайти наркоточку? Навпроти такого місця на якомусь підвищенні ви побачите пару підвішеного старого взуття — переважно
кросівок або капців. Це може
бути високий паркан чи електричні дроти. Наркоман завжди
шукає їх поглядом, бо знає, що
там доза. Тому те КП й захопили
«регіонали». Коли вони змістили керівництво КП і все «захапали», змінивши форму власності,

«братків». І це не в «ДНР» чи
«ЛНР», а в Україні!
■ Чи ти намагався через суд
добитися повернення свого бізнесу?
— Я вже не вірю ні в суди,
ні в поліцію, ні в нашу прогнилу систему! Усе куплено! Кров
ми проливали намарно. Хоча
спочатку я намагався повернути своє законним шляхом. Став
збирати інформацію. Дізнався, що до призначення на посаду директора комунального підприємства той тип активно займався обслуговуванням
правлячого режиму Януковича
— брав участь у різних незаконних політичних акціях, фальсифікаціях, підтасовуваннях.
Наприклад, у жовтні 2013 року
його було залучено до виборів у
Верховну Раду по мажоритарному округу №94. До виборчої
комісії по цьому округу потрапив шляхом махінацій (негайної заміни всіх членів комісії
за день до виборів) і став там
спостерігачем. Вибори по даному округу, у зв’язку з зухвалою фальсифікацією, мали суспільний резонанс — був гучний
скандал, у ЗМІ багато про це говорили. Згодом, переглядаю-

гову конспіративну квартиру.

«Якщо зі мною щось
станеться, люди принаймні
знатимуть, чому»
■ Як відбулися ці замахи на
тебе?
— Останнього разу, — він
показує шрам на шиї, — я заїхав на подвір’я моїх майстерень
на мікроавтобусі, посперечався
там, а коли сів в авто, мені пустили кулю вслід — у відкрите
віконце водія, і пустили б другу,
та я зміг вирулити на вулицю.
Чому не став звертатися до правоохоронних органів, сподіваюся, розумієш... А вони впевнені
у своїй безкарності, знають, що
їх не те що не знайдуть — їх ніхто й не шукатиме. Після Революції безкарність бандитів стала звичайною, як у 1990-х.
Отак утративши бізнес,
я кілька разів ледве не втратив і життя. Мене неодноразово вистежували й били, а потім
стали погрожувати сім’ї. Тому
родину я теж ховаю, сім’я на іншій квартирі живе, але я там ніколи не був, щоб не знати адреси. Бо якщо зловлять і катуватимуть, щоб не зізнатися.
■ Катувати?

— Звісно ж, їм мене вигідніше просто прибрати. І такий
варіант допустимий. Побиття
й залякування, а потім і постріли не скорили мене — я знайшов знайомого юриста і став думати, як розкрити й інші «махінації» чиновника та подібних
до нього, а потім оприлюднити
це. Однак супроти державної
машини сам-один не попреш.
Тому я дуже скоро втратив усі
джерела для існування, можливість ведення бізнесу і через постійні погрози життю був
змушений ховатися й пересуватися країною вкрай обережно. Дивом мені досі вдавалося
вирватися, тому я й живий, і
хочу довести справу до кінця —
відібрати назад свій автосервіс
у центрі столиці.
■ Ти гадаєш, тобі це вдасться? Тому ти хочеш, аби я писав
про тебе?
— Ні, я не вірю, що вдасться, я просто не можу здатися, змиритися. А оприлюднити
свою історію хочу з іншої причини — якщо зі мною щось станеться, якщо раптом зникну,
то принаймні люди знатимуть,
чому.
■ Чому ти не спробував виїхати за кордон?
— Навiщо ж я тоді був на Майдані? — раптом спалахує Красиков. — Навiщо хлопці гинули?
Аби ми втікали за кордон? Коли
почалася Революція гідності, я
влився в лави борців, пройшов
через усе, вклав останні гроші,
бо вірив, що після її перемоги,
після видворення «донецьких»
бандитів iз Києва зможу спокійно жити й працювати, як колись.
Але я й нині отримую відмови на
проведення розслідування щодо
тиску бандитських угруповань,
які діють під прикриттям правоохоронної системи. І я такий
не один. На своїй шкірі я відчув,
що наразi антикорупційні органи імітують боротьбу з корупцією. І роблять вони це з обережністю сапера, аби не зруйнувати
стійкі корупційні схеми, — продовжує Красиков. — Тому одноосібні борці з корупцією скрiзь
зазнають поразки. ■
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■ НАШІ

Хлопчик
та енергія
Школяр iз Тернопільщини працює
над вирішенням однієї
з найактуальніших проблем людства

❙ Юний дослідник Владислав Ундерко демонструє
❙ свої розробки Президенту.
❙ Фото з сайта МАНу.
Світлана МИЧКО
Нещодавно в Києві молоді
вчені та учні Малої академії
наук України презентували
Тарас ЗДОРОВИЛО
Шістьох активістів руху «Визволення», яких спецпризначенці побили та затримали під час провокацій
на мітингу під стінами ВР
наприкінці лютого, звільнили з Печерського райвідділку. У сутичках тоді ще вісім
активістів отримали тілесні
пошкодження.
А передувала подіям історія, яка розпочалася на Закарпатті ще 20 лютого. Тоді у
Тячеві тутешні мешканці обурилися тим, як місцева влада покладала квіти на честь
пам’яті Небесної сотні. Активісти попросили місцевих
депутатів не ганьбити пам’ять
про Героїв Майдану, а йти голосувати за недовіру Президенту, який довів країну до
занепаду. Місцеві чиновники
відповіли активістам, що такі
речі не входять у повноваження районного рівня, тож iз такими вимогами містянам не-

науково-технічні розробки
та науково-дослідницькі роботи школярів, що стосуються вирішення актуальних
проблем у найрізноманітні-

ших галузях. Серед дев’яти
таких був і проект Владислава Ундерка зi Скали-Подільської Борщівського району
Тернопільської області під
назвою «Робота однофазного
асинхронного двигуна в режимі генератора», суть якого
полягає в отриманні енергії з
відновних джерел.
Владислав Ундерко навчається у 8-му класі СкалаПодільської загальноосвітньої
школи і захоплюється точними науками, зокрема фізикою.
Слухачем секції «Науковотехнічна творчість» місцевої
філії Малої академії наук України став лише рік тому, однак уже має вагомі здобутки.
У листопаді 2017-го він здобув
диплом ІІ ступеня на VIII Всеукраїнській науково-технічній виставці-конкурсі «Майбутнє України». А нещодавно отримав диплом I ступеня
в другому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів МАНУ.
Під керівництвом учителя
фізики Олександра Ющишина та викладача обласного відділення Малої академії наук
України Андрія Мулярчука,
який був науковим керівником названого проекту талановитого школяра, Владислав продовжує досліджувати
можливість здобувати енергію з відновних джерел, тим
самим долучаючись до пошуку вирішення однієї з найактуальніших проблем сучасності. ■

■ ПРОТИСТОЯННЯ

Коли говорять кийки
Тячівців влада так і не почула
обхідно їхати до Верховної
Ради. Активісти прибули до
Києва, де разом iз небайдужими громадянами вимагали
зустрічі з головою парламенту. Оскільки спікер так і не
вийшов до протестувальників, вони вирішили запалити
шини. Саме в цей час керівництво Нацполіції віддало наказ спецпризначенцям про зачистку площі Конституції, де
стояли мітингарі. На захист
людей стали активісти руху
«Визволення».
«Люди із Закарпатської делегації, які особисто
знають Парубія, вимагали
від нього відповіді на багато запитань про те, що відбу-

вається в країні й що робить
влада, — розповідає один із
побитих фронтовиків Микита Кашнецький (позивний «Мачета»). — Парубію,
який фактично відмовляється спілкуватися з людьми,
дали годину часу, аби він
вийшов до них. Адже його
привів до влади саме Майдан, і він має прислуховуватися до людей. Але ні він, ні
його представники до народу
не вийшли. Замість того почалася атака «космонавтів»
(колишньої «беркутні»), які
настільки зухвало били по
головах людей, ніби їм за це
«причитається» якась окрема премія». ■

■ ГУЧНА СПРАВА

Молодець серед овець
Антимайданівець ховається у дитячому відділенні медзакладу
Тарас ЗДОРОВИЛО
На засідання Апеляційного суду Юрій
Крисін, якого звинувачують у співучасті в
убивстві 19 лютого 2014 року журналіста
В’ячеслава Веремія, не з’явився, повідомивши по телефону, що він хворіє. Не прибули
до залу суду і його адвокати. Нагадаємо, що
ініціювали це засідання суду по апеляції на
вирок у справі про вбивство Веремія прокурор і потерпілі по цій справі, котрі хотіли оскаржити вирок Шевченківського суду столиці, який засудив організатора «тітушок» аж
на чотири роки... умовно, з випробовувальним терміном у два роки! Генпрокуратура вимагала шість років позбавлення волі.

Здоров’як Юрій Крисін нині перебуває на
«лікуванні» у... дитячому відділенні Інституту серця. Пояснити це «непорозуміння» вимагає в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, звертаючись до керівництва інституту,
зокрема до головлікаря Бориса Тодурова (відомий тісною співпрацею з «регіоналами).
Тим паче що, як стверджують активісти, які
днями приходили «провідати» «важкохворого», не обійшлося без чималого матеріального заохочення керівництва медзакладу з боку
Крисіна.
Представники прокуратури заявили суду
клопотання про примусову доставку Юрія
Крисіна на наступне засідання. ■
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■ СПОГАДИ

Музей для пам’яті,
а не з туги...
Ніжинські студенти досліджують
радянську епоху

❙ Атрибути не прекрасного радянського періоду.
❙ Фото автора.
Михайло ЛОМОНОСОВ
У музейній сім’ї Гоголівського університету, що в Ніжині на
Чернігівщині, незвичне, але актуальне нині поповнення — нещодавно відкрилася довгоочікувана аудиторія-музей радянської епохи під іронічною назвою
Homosoveticus, за аналогією з
однойменною працею філософа та письменника Олександра
Зінов’єва.
Упродовж усього існування радянської держави її керівники намагалися створити так
звану «нову людину», лояльну до режиму та віддану пануючим ідеям. Тієї держави вже немає, та наслідки подібних експериментів помітні досi. Це й
стало поштовхом до створення
нового музею. Ініціативна група складалася з викладачів історико-юридичного та філологічного факультетів Ніжинського
університету — Григорія Самойленка, Євгенії Страшко, Максима Потапенка, Олександра Забарного, Євгена Луняка та багатьох інших.
Цей музей створено для
пам’яті про нелегкі часи, а не з
туги за ними, наголошують творці музею Homosoveticus.
Майже шість років тривала творча робота щодо організації цікавого музейного простору.
Почалося все з обговорень на кафедрі історії України. Потiм долучилися студенти i просто небайдужі люди. Адже сліди неоднозначної епохи є, без перебільшення, майже в кожній родині.
Вдалося зібрати чималу, а головне — різнобарвну музейну колекцію, в якій є чи не все з життя радянської людини — від шаблонного партійного чи комсомольського квитка до омріяного
телевізора або відеомагнітофона.
— Експонатів у нас вистачить
ще на один музей, — каже доцент
Євгенія Страшко. — Тому експозицію постійно оновлюватимуть
i змінюватимуть.
— Музей у нас не зовсім традиційний, — додає ректор університету Олександр Самойленко. — Це насамперед наукова,
навчальна територія, що розкриває перед молоддю сторінки
історії України ХХ століття.
— Музеєфікація будь-якого
періоду історії показує, що він
уже пройшов, уже в минулому,

— зазначив доцент Максим Потапенко. — Цей принцип ліг і в
основу нашої роботи.
За задумом організаторів, у
музейній кімнаті також займатимуться студенти та відбуватимуться наукові заходи. Для цього передбачено великий «круглий стіл» i
технічні засоби. А розлогим фоном слугуватимуть одразу дві імпровізовані музейні зони.
Одна представляє міні-галерею
картин у стилі соціалістичного
реалізму. На полотнах традиційна
тематика — усміхнені колгоспниці та робітники, сцени з повсякденного життя людей, пейзажі сіл
i міст. Інша — більша й знаковіша частина. За оригінальним задумом натхненників музею, вона
представляє експозицію, поділену
ще на чотири зони: селянську хату
20—40-х, кабінет інтелігента 50—
60-х, студентську кімнату 70-х і
квартиру робітника 80-х.
— У нашій експозиції ми розкрили життя двох основних класів
— робітників i селян, а також мобільні соціальні групи інтелігентів i студентів, — розповів Максим Потапенко під час першої екскурсії в музеї Homosoveticus.
— У 20—40-х під час продрозверсток та колективізацій радянська
влада просто знищила українське село. У 50—60-х розпочалися переслідування інтелігенції.
1970-ті стали певним бумом у
радянській вищій школі, збільшується кількість студентів, державі потрібні спеціалісти. А
от 1980-ті представляє квартира робітника, який її нещодавно
отримав і наповнив традиційним
начинням. Дивлячись на експозицію, на різноманіття речей, треба
пам’ятати, що за всім цим експериментальним простором «нової
людини», «людини радянської»
— багатомільйонні жертви радянської влади...
Оживити історію та проілюструвати специфічний дух епохи під
час презентації-відкриття музею
допомогли студенти факультету культури та мистецтв. Молодь
перевтілилася в образи недалекого минулого й розповіла про труднощі буття у світлиці вихідців із
села. Сумним романсом зі старого,
але працюючого грамофона вилилася мить життя з кімнати інтелігента, під гітару співав студент на
стандартному пружинному ліжку, мотиви у стилі диско 80-х линули з квартири робітника. ■
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■ АРТ-ПРОСТІР

Ляльки і люди
Влада Ралко представляє у Києві філософський «Резерв»
Валентина САМЧЕНКО
У «Київській картинній галереї» до
18 березня експонуватимуться два десятки робіт Влади Ралко — однієї з найпомітніших сучасних українських мисткинь. Персональна виставка з назвою
«Резерв» — це великоформатні картини
(олія на полотні), намальовані у Каневі
у 2017-му. Фарбами й образами художниця передає своє сприйняття дійсності,
даючи підказки глядачам назвами.
Ось «Мама»: моя, художниці, будького з глядачів. На полотні голова закрита наміткою, бачимо, по суті, лише вдягнутий торс iз ненайідеальнішими формами. І тому образ близький багатьом. В
іншій залі — «Урочистість». На ній наречена — не розбереш: весільне вбрання на ній чи саван (хіба не знаєте тих,
хто у шлюбі схоронив свою індивідуальність?!). Рожевий фон (дівочих мрій) переходить у чорний (марних надій) і блакитний (чоловічий). Поряд — силует обранця: деталі сорочки й піджака досить
чітко вималювані, а обличчя — майже
чорна пляма.
За картиною «Кудись несе» можна візуалізувати багатозначність словесного виразу. Пряме значення — торби в обох руках молодого чоловіка, якого зображено зі спини. Світлий образ. І
несе його до жінки-мрії: на полотні хтось
його може навіть не помітити, бо знову
лише світлий силует голови...

Узагалі, у п’ятьох невеликих залах
глядач має можливість прослідкувати
кілька етапів взаємин у площині вінвона. Це і «Я пам’ятаю це місце», і «Він
і вона», і «Екстаза зникнення», й «Екстаза відсутності». Різні кольори, акценти, десь ринг, десь горизонт. Але всюди
— узагальнення, без чітких вимальовувань індивідуальних рис.
Влада Ралко препарує у картинах
«Резерву» різні сторони життя-буття.
Один із центральних образів... робітник.
Бо він «постійно виконує роботу, результати якої стають непомітними вже
через короткий проміжок часу, — констатує Влада Ралко. — Отже, все доводиться повторювати знову. Рухи робітника такі автоматичні й рівномірні, що
за його діями нереально орієнтуватися,
він не зважає на особливості часу, хіба
що на пори року. Усі роки перетворюються на однакові, рік із війною та рік
без війни неможливо розрізнити. Сьогодні для мене такий робітник — символ часу, що ніби стоїть, попри прискорене мерехтіння ритму життя».
«Проект «Резерв» — нова віха у творчості Влади Ралко, що знаменує певний
етап у нескінченному процесі осмислення навколишнього життя і матеріалізації через образні засоби роздумів мисткині над подіями останніх років та їх
відображенням у поведінці людей, —
наголошують організатори виставки.
— Рефлекторне відсторонення від под-

■ ПРОКАТ

Довга дорога до розуміння
смертельної небезпеки
Посли Франції, Литви і Польщі представили у Києві
перший міжнародний кінопроект про війну в Україні

❙ Головний герой Рокас —
❙ Мантас Янчаускас.
Валентина САМЧЕНКО
Копродукційна стрічка Шарунаса Бартаса «Іній» кілька разів змінювала дату виходу в український прокат, поміняла дистриб’ютора, вийшла обмеженим прокатом минулого року (щоб мати право подаватися
на премію «Золота Дзиґа») і нарешті
з’явилася на широких екранах 1 березня. Перед тим фільм у київському кінотеатрі «Жовтень» представила творча група разом із трьома послами: Литви, Польщі і Франції (до
речі, усі говорили українською мовою). Бо «Іній» — перший міжнародний кінопроект про війну в Україні.
Світова прем’єра драми «Іній»
литовського режисера Шарунаса
Бартаса відбулася на Каннському
фестивалі у травні 2017 року. Кіномани могли подивитися «Іній» і на
Одеському міжнародному кінофестивалі у липні минулого року. В Україні стрічка буде демонструватися
спочатку на 25 екранах, а потім при-

❙ Французька кінозірка Ванесса Параді
❙ у стрічці «Іній» грає роль
❙ фотожурналістки.
❙ Фото зі сторінки стрічки у «Фейсбуці».
єднаються ще 10, загалом прокат заплановано до середини квітня.
У Литві стрічка вийшла у прокат
ще 15 серпня минулого року. Прокат у Польщі розпочався два тижні
тому, а у Франції фільм з’явиться на
екранах 22 березня.
Над «Інеєм» працювали п’ять
компаній-виробників: Studija Kinema (Литва), «ІнсайтМедіа» і Tato
Film (Україна), КіnоЕlektron (Франція) та Donten & Lacroix Films (Польща) за підтримки Литовського кіноцентру, Польського кіноінституту,
телеканалу ARTE (Франція) та Державного агентства України з питань кіно. В Україні знято відсотків
80 фільму: у Києві, Дніпрі та на лінії
фронту. Крім того, в «Інеї» знялися
справжні українські військові.
Ключове питання у прокаті фільмів такого плану — такі стрічки не
для широкої аудиторії, каже директорка дистриб’юторської компанії
«Жовтень-прокат» Людмила Горделадзе.

❙ Влада Ралко. «Лялька», 2017 р.

❙ Влада Ралко. «Кудись несе», 2017 р.

разника, що завдає болю або дискомфорту живій клітині, на рівні соціуму трансформувалося в напівусвідомлену позицію відмови помічати поточну ситуацію
в нашій країні, у заглиблення в ілюзію,
що все вирішиться само собою, без спроб
особисто долучитися до вирішення власної долі. Сховати голову в пісок і чекати
поліпшення — така поведінкова модель
«страуса» загалом властива людині, що
свідомо обирає пасивний режим існування, добровільно переводить себе у
певний резерв або ховається за звичними діями, надаючи їм акцентованої ритуальності, яка слугує ширмою для відгородження від виявів активності».
У «Резерві» багатозначними є образи
і з картини «Лялька». Хрест на обличчі

мотанки — звичайно, оберіг. Але лялька
та нагадує і кокон, з якого складно вирватися, особливо, якщо ще й накриває
скляний саркофаг.
Виставку реалізовано за ініціативи
київської арт-менеджерки Ірини Юферової, чиї проекти привертають до себе
увагу поціновувачів мистецтва.
Уже у квітні у Voloshyn Gallery знову
можна буде побачити твори Влади Ралко у рамках виставки «Модний показ».
Представлятимуть роботи 2012-2013
років, частина яких була створена для
проекту Vogue&Art, яким український
Vogue відзначив свою появу в 2013-му.
Тоді свої обкладинки для журналу створили українські художники, серед яких
і Влада Ралко. ■

За сюжетом стрічки, молодий литовець Рокас погодився на певного
роду авантюру — перевозити гуманітарний вантаж із Литви до України,
за компанію взявши в автоподорож
свою дівчину Інгу. На початку, ввівши в інтернет-пошуковик «Майдан2014», головний герой побачив під
звуки «Пливе кача» документальну хроніку ночей і днів, коли палали шини, працювали водомети, гинули люди біля стадіону «Динамо»
у Києві…
Крупні плани, неспішні малослівні розмови, довгі пошуки дороги і рефлексії тих, хто неначе займається волонтерством, навіть любовні інтриги — у якийсь момент
у нетерплячих глядачів виривають з вуст питання: «І це про АТО
фільм?». Така тривала перша частина фільму змушує думати про те,
що, мабуть, це спеціальний задум
показати, яка насправді дуже довга дорога європейців до розуміння,
що насправді відбувається в Україні.
«Я знав, що тут війна, але не
знав, що тут небезпечно», — по суті
абсурдну фразу каже Рокас. Бо війна не може бути безпечною.
Крім дебютантів Мантаса Янчаускаса та Лії Макнавічюте, котрі виконали головні ролі, у стрічці знялися кінозірки — Анджей Хира та Ванесса Параді.
Творці фільму після Києва поїхали представляти стрічку в інші українські міста. Уже побували у Тернополі й Луцьку. 6 березня в ІваноФранківську, 10-го — у Львові зустрічатимуться з глядачами продюсер
компанії «Татофільм» Андрій Ящишин, полковник ЗСУ Микола Цибулько та підполковник ЗСУ Олексій Мазепа.
На прес-конференції у Києві режисер Шарунас Бартас зізнався:
тема російсько-українського конфлікту настільки хвилює його, що,
можливо, він ще звертатиметься до
неї у наступних роботах. Продюсерка фільму Юрга Дікчувене висловила сподівання, що ще матиме нагоду працювати з українськими компаніями над створенням кіно. ■

■ ПРЕМІАЛЬНІ

Перший альбом
Гурт MARU — кращий
Андрій СМИК
Нещодавно у столичному культурно-мистецькому центрі Closer відбулась церемонія нагородження найкращого альбому року за версією (A)
Prize. Премія була започаткована у 2016 році й
присвячена насамперед новій українській музиці. Першим лауреатом минулого року було обрано
лонг-плей всесвітньо відомого гурту DakhaBrakha
«Шлях».
Протягом року музична редакція «Радіо Аристократи» фіксувала альбоми, випущені в українських великих та малих студіях, самвидавом та цифровою дистрибуцією. З них був сформований лонг-лист премії. Потім 21 найкращий
та найцікавіщий альбом потрапив у шорт-лист, з
якого й обирали переможця.
Визначало найкращий альбом року авторитетне міжнародне журі у складі відомих фахівців індустрії. Голова Мілош Єліч — саунд-продюсер та клавішник гурту «Океан Ельзи». Йому допомагали композитор, аранжувальник та продюсер Євген Ступка, діджей та радіоведучий Влад
Фісун, композиторка та викладачка Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Алла Загайкевич, співзасновник і учасник
джазового колективу Acoustic Quartet Фіма Чупахін. Незалежним спостерігачем виступив музикант, радіо- та телеведучий Олексій Коган.
«Ми фокусуємось на альбомах, бо впевнені,
що саме концепція та контекст краще за все передають серйозність наміру виконавця. Ми визнаємо українським альбомом той, що був створений українськими музикантами та людьми, які
себе такими вважають. Ми не звертаємо увагу на
мову творчості та жанри. Ми вивчаємо музику. І
шукаємо те, що залишиться у ній назавжди. Українська музична культура повинна стати помітною та впливовою на світовій арені, зазначили організатори премії.
На гала-вечорі свої композиції виконали гурти з шорт-листа премії: «Ее», OYSoundSystem,
INAIA, 5 Vymir, daKooka, Mamanet, nousinthis,
«Очеретяний кіт». Переможцем премії (А) Prize
2018 став гурт MARU. Переміг їхній альбом «1».
Приз глядацьких симпатій отримав уже відомий
багатьом харківський гурт Mamanet. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 БЕРЕЗНЯ 2018

ФУТБОЛ
Віктор Циганков

«Перемога над «Зорею» дуже важлива для нас. Вона додасть нам
упевненості у власних силах перед грою з «Лаціо».

півзахисник ФК «Динамо» (Київ)
та національної збірної України

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА

Турнірний поділ

Олексій ПАВЛИШ

Англія

У чемпіонаті країни сформувалися дві паралельні шістки, в одній iз яких
прописаний повторний виїзд до Маріуполя столичного «Динамо»
Григорій ХАТА
Унісши до турнірної
таблиці зміни, пов’язані із
закриттям у Спортивному
арбітражному суді Лозанни «маріупольської справи», результатом якої стала технічна поразка «Динамо», УПЛ напередодні
заключного туру «регулярки», так би мовити,
підрівняла здобутки всіх
учасників змагань, аби ті
синхронно дісталися проміжного фінішу.
Проте в раніше визначений термін усім 12 клубам елітного дивізіону завершити першу частину чемпіонату країни не
вдалося. І хоча в дирекції прем’єр-ліги говорили, що через складні погодні умови не планують
переносити матчі 22-го
туру, аномально велика
кількість снігу в Кропивницькому не дала можливості провести на місцевому стадіоні «Зірка» минулого «уїк-енду» «дербі»
Кіровоградщини. Утім в
УПЛ сподіваються, що до
6 березня стан футбольної
арени покращиться й того
ж дня «Зірка» та «Олександрія» поставлять крапку в регулярному сезоні.
Хай там як, але для фінального розподілу місць у
двох міні-шістках, у яких
надалі точитиметься боротьба за медалі й єврокубки та збереження прописки в еліті відповідно, підсумок відкладеного двобою
жодним чином не вплине.
Незалежно від підсумку
протистояння обидва представники Кіровоградщини
залишаться в другому секстеті й сконцентруються
на захисті своїх позицій у
найсильнішому дивізіоні
країни.
Такого ж роду турнірні
заняття наприкінці сезону
вирішуватиме й «Олімпік», якому після зимової
перерви не вдалося зберегти місце в «єврокубковій» шістці. Майбутнє
команди Романа Санжара
перебувало, так би мовити, в її руках — перемога
над «Маріуполем» в останньому поєдинку «регулярки» дозволила б «олімпійцям» претендувати на місце в єврокубках. Утім переграти в гостях своїх
земляків
ослабленому
кадровими втратами донецькому клубу не вдалося. А «Маріуполю», окрім
орендованих у «Шахтаря» вихованців, пробитися до першої шістки допомогли й три залікові бали,
отримані в судовому спорі
з «Динамо». Тепер на динамівців очікує іще один
виїзд до Маріуполя. І, як
каже президент «білосиніх» Ігор Суркіс, поїде-

❙ На засніженому полі НСК «Олімпійський» «Динамо» та «Зоря» влаштували голеву феєрію.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
мо обов’язково, якщо все
буде спокійно.
Поки ж динамівці готуються до першого, виїзного, матчу 1/8 фіналу
Ліги Європи проти римського «Лаціо». За словами
власника клубу, настрій
— оптимістично-піднесений, адже в неділю підопічні Олександра Хацкевича отримали заряд позитивної енергії, вирвавши в непростому матчі з
«Зорею» важку перемогу.
Як уже не раз складалося в попередніх матчах,
черговий візит луганського клубу до столиці міг завершитися неприємностями для місцевої команди. Проте поява на полі в
другому таймі словенського новачка Беньяміна
Вербича та талановитого
вихованця динамівської
школи Микола Шапаренка дозволила «біло-синім»
двічі відігратися по ходу
поєдинку та, зрештою, забити на останніх хвилинах
переможний м’яч. «Хороший матч, але для мене
— валідольний», — сказав після гри наставник
«Зорі» Юрій Вернидуб.
Вочевидь, як і минулого
сезону, луганський колектив знову боротиметься
за національну «бронзу»,
щоправда, цього разу здобути її буде значно складніше. «Ворскла» на чолі зі
своїм наставником Василем Сачком налаштована
вельми рішуче. Торік ПЛ
назвала полтавчан найкращою командою «другої» шістки, нагородивши їх за перемогу в цьому міні-турнірі трофеєм
«Престижу». Цього разу
перед «Ворсклою» від-
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Іспанія

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Перший етап. 22-й тур.
«Ворскла» — «Чорноморець» — 2:1
Голи: Коломоєць, 17; Зубейко, 45 (у свої ворота) — Бамба, 79
Полтава, стадіон «Ворскла», 400 глядачів
«Сталь» — «Верес» — 0:1
Гол: Куліш, 31
Київ, «Оболонь-арена», 250 глядачів
«Маріуполь» — «Олімпік» — 1:0
Гол: Болбат, 29
Маріуполь, стадіон «Іллічівець», 2250 глядачів
«Динамо» — «Зоря» — 3:2
Голи: Вербич, 58; Циганков, 77; Кендзьора, 90+2 — Харатін,
50; Іурі, 61
Київ, НСК «Олімпійський», 4310 глядачів
«Карпати» — «Шахтар» — 0:3
Голи: Бернард, 56; Патрік, 70; Ісмаїлі, 82
Львів, «Арена Львів», 2620 глядачів
Матч «Зірка» — «Олександрія» — перенесено на 6 березня.
Турнірна таблиця:
I
В
Н
П
М
О
1. «Шахтар»
22
16
3
3
51-18
51
2. «Динамо»
22
13
6
3
42-20
45
3. «Ворскла»
22
11
4
7
28-22
37
4. «Зоря»
22
8
9
5
38-28
33
5. «Верес»
22
7
11 4
26-17
32
6. «Маріуполь»
22
9
5
8
30-27
32
7. «Олімпік»
22
7
7
8
24-26
28
8. «Олександрія»
21
4
10 7
19-23
22
9. «Карпати»
22
3
10 9
13-35
19
10. «Зірка»
21
4
6
11 13-31
18
11. «Чорноморець»
22
3
9
10 16-36
18
11. «Сталь»
22
3
6
13 15-32
15
Бомбардири: Феррейра — 17, Марлос (обидва — «Шахтар») — 12.
криті значно кращі перспективи...
Щодо боротьби за чемпіонство, то головним фаворитом у «золотій» гонці, маючи при цьому шестиочкову фору, виступає
«Шахтар». Водночас на
протилежному кінці турнірної таблиці головними
постачальниками інтриги
стануть «Карпати», оскільки днями ФФУ покарала
«біло-зелених» шестиочковим штрафом за неви-

Минулого тижня Олександр
Зінченко зіграв у двох матчах
«Ман. Сіті» в АПЛ: спочатку вихованець «Шахтаря» вийшов на заміну в поєдинку проти «Арсенала», а
потім відбігав 87 хвилин у зустрічі
з «Челсі».
Тепер в активі українця 6 матчів в англійському чемпіонаті, що
гарантує йому золоту медаль у випадку тріумфу «городян». Підопічні Гвардіоли, фактично, уже забезпечили собі перше місце: за дев’ять
турів до фінішу «сині» виграють у
«Ліверпуля» 18 пунктів.
Прем’єр-ліга. Перенесений
матч 28-го туру. «Арсенал» —
«Манчестер Сіті» — 0:3 (Б. Сілва, 15; Сілва, 28; Л. Сане, 33; Зінченко («МС») — із 72 хв.). 29й тур. «Бернлі» — «Евертон» —
2:1, «Лестер» — «Борнмут» — 1:1,
«Саутгемптон» — «Сток Сіті» —
0:0, «Суонсі» — «Вест Хем» — 4:1,
«Тоттенхем» — «Хаддерсфілд»
— 2:0 (Сон Хин Мін, 28, 54), «Уотфорд» — «Вест Бромвіч» — 1:0,
«Ліверпуль» — «Ньюкасл» — 2:0
(Салах, 40; Мане, 56), «Брайтон»
— «Арсенал» — 2:1, «Манчестер
Сіті» — «Челсі» — 1:0 (Б. Сілва, 46;
Зінченко («МС») — до 87 хв.).
Лідери: «Манчестер Сіті» —
78, «Ліверпуль» — 60, «Манчестер
Юнайтед» (28 матчів) — 59, «Тоттенхем» — 58, «Челсі» — 53, «Арсенал» — 45.
Бомбардири: Г. Кейн («Тоттенхем»), Салах («Ліверпуль») —
24.

конання своїх фінансових
зобов’язань перед колишнім гравцем Миколою Гудимою. Відтак після того,
як вердикт набере законної сили, саме футболісти
з міста Лева опиняться у
статусі останньої команди
чемпіонату. До речі, фанати «Карпат» оголосили збір
коштів на покриття боргу
перед Гудимою, проте чи
зможе це вберегти «білозелених» від очкових втрат
— незрозуміло. ■

Лідер Ла Ліги — «Барселона»
— продовжує залишатися непереможною: минулого уїк-енду каталонці мінімально обіграли «Атлетико», знову збільшивши відрив
до 8 балів.
Головним фактором чемпіонської ходи «Барси» є чудова гра Ліонеля Мессі: в активі аргентинця —
24 голи у сезоні та, загалом, 600 у
кар’єрі.
Прімера. 26-й тур. «Еспаньйол» — «Реал Мадрид» — 1:0
(Херар Морено, 90+3), «Жирона»
— «Сельта» — 1:0, «Хетафе» —
«Депортиво» — 3:0, «Малага»
— «Севілья» — 0:1, «Атлетик»
— «Валенсія» — 1:1, «Ейбар» —
«Вільярреал» — 1:0, «Атлетико»
— «Леганес» — 4:0 (Грізманн, 26,
35, 56, 67), «Бетіс» — «Реал Сосьєдад» — 0:0, «Лас-Пальмас»
— «Барселона» — 1:1 (Кальєрі, 48
(пен.) — Мессі, 21), «Алавес» —
«Леванте» — 1:0.
27-й тур. «Вільярреал» —
«Жирона» — 0:2, «Севілья» —
«Атлетик» — 2:0, «Депортиво» —
«Ейбар» — 1:1 (Коваль («Д») — до
39 хв.), «Леганес» — «Малага» —
2:0, «Реал Мадрид» — «Хетафе»
— 3:1 (Бейл, 24; Роналду, 45, 78 —
Портільйо, 66 (пен.)), «Леванте» —
«Еспаньйол» — 1:1, «Барселона»
— «Атлетико» — 1:0 (Мессі, 26),
«Реал Сосьєдад» — «Алавес» —
2:1, «Валенсія» — «Бетіс» — 2:0
(Родріго, 23; Дзадза, 47).
Лідери: «Барселона» — 69,
«Атлетико» — 61, «Реал Мадрид»
— 54, «Валенсія» — 53, «Севілья» — 45, «Вільярреал» — 41.
Бомбардир: Мессі («Барселона») — 24.

Італія
По-різному провели свої матчі суперники «Динамо» і «Шахтаря» у єврокубках. Римське «Лаціо» двічі поступилося — «Мілану» в півфіналі Кубка та «Ювенту-

су» у чемпіонаті.
А от «Рома» несподівано перемогла на виїзді «Наполі» — підопічні Мауріціо Саррі уперше за
майже три роки пропустили чотири
м’ячі у Серії А.
Недільні поєдинки італійського чемпіонату перенесли через
раптову смерть 31-річного капітана
«Фіорентини» Давіде Асторі, серце котрого зупинилося вночі перед
гостьовою грою проти «Удінезе».
Кубок. 1/2 фіналу. Матчівідповіді. «Ювентус» — «Аталанта» — 1:0 (П’янич, 75 (пен.); перша
гра — 1:0), «Лаціо» — «Мілан» —
0:0 (по пен. 4:5; 0:0).
Серія А. 27-й тур. «СПАЛ»
— «Болонья» — 1:0, «Лаціо» —
«Ювентус» — 0:1 (Дібала, 90+3),
«Наполі» — «Рома» — 2:4 (Л.
Інсіньє, 6; Мертенс, 90+2 — Юндер, 7; Джеко, 26, 73; Перотті, 79).
Лідери: «Наполі» — 69,
«Ювентус» (26 матчів) — 68,
«Рома» — 53, «Лаціо» — 52, «Інтер» (26 матчів) — 51, «Сампдорія» (26 матчів) — 44.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо) — 23.

Німеччина
Уперше за останні кілька турів
у матчах Бундесліги ігрову практику отримав українець. Щоправда, хавбек «Шальке» Євген Коноплянка вийшов на поле лише на 89-й
хвилині поєдинку з «Гертою».
Повернення нападника дортмундської «Боруссії» Андрія Ярмоленка, який відновлюється після
травми п’яти, очікується у квітні.
За дев’ять турів до фінішу
«бджоли» і «гірники» йдуть у
«топ-3».
Перша Бундесліга. 25-й
тур. «Боруссія» (М) — «Вердер»
— 2:2, «Айнтрахт» — «Ганновер»
— 1:0, «Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 0:2, «Шальке» — «Герта» — 1:0 (П’яца, 37; Коноплянка
(«Ш») — з 89 хв.), «Гамбург» —
«Майнц» — 0:0, «Вольфсбург» —
«Байєр» — 1:2, «РБ Лейпциг —
«Боруссія» (Д) — 1:1 (Огустен, 29
— Ройс, 38), «Кельн» — «Штутгарт» — 2:3, «Фрайбург» — «Баварія» — 0:4 (Шволов, 25 (у свої
ворота); Толіссо, 29; Вагнер, 54;
Мюллер, 69).
Лідери: «Баварія» — 63,
«Шальке» — 43, «Боруссія» (Д),
«Айнтрахт» — 42, «Байєр» — 41,
«РБ Лейпциг» — 39.
Бомбардир: Левандовський
(«Баварія) — 20.

Франція
Лідер Ліги 1 «ПСЖ» навіть без
своїх лідерів — Неймара і Кавані
— легко здолав «Труа». Головний
претендент на «срібло» — «Монако» — здобув вольову перемогу
над «Бордо».
А «Ліон» і «Марсель», які борються за останню путівку у ЛЧ, синхронно втратили очки, розписавши
мирові з «Монпельє» і «Нантом».
Ліга 1. 28-й тур. «Ніцца» —
«Лілль» — 2:1, «Монако» — «Бордо» — 2:1 (Йоветіч, 45; Роні Лопеш,
69 — Вада, 33), «Труа» — «ПСЖ»
— 0:2 (Ді Марія, 47; Нкунку, 77),
«Ам’єн» — «Ренн» — 0:2, «Анже»
— «Генгам» — 3:0, «Мец» — «Тулуза» — 1:1, «Сент-Етьєн» — «Діжон» — 2:2, «Кан» — «Страсбур»
— 2:0, «Монпельє» — «Ліон» —
1:1, «Марсель» — «Нант» — 1:1
(Товен, 90+5 — Дюбуа, 11).
Лідери: «ПСЖ» — 74, «Монако» — 60, «Марсель» — 56,
«Ліон» — 51, «Ренн» — 41, «Монпельє» — 40.
Бомбардир: Кавані («ПСЖ»)
— 24. ■
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■ ПРЯМА МОВА

Стела Захарова: Із будь-якої ситуації
Віталій МОХНАЧ

Провівши десять років свого
життя у Скандинавії, олімпійська
чемпіонка московської Олімпіади,
уродженка Одеси Стела Захарова
повернулася в нову країну, котра
утворилася після розпаду СРСР.
Необхідність адаптації в Україні
та прагнення започаткувати тут
свою справу зіштовхнули знану
гімнастку з неприємними реаліями функціонування державної
машини, змиритися з якими вона
не може й досі. Стела Георгіївна
обіцяє не припиняти боротьбу за
те, аби в Україні людям жилося, як
у Швеції, — добре й красиво.
А ще Стела Захарова всією душею
уболіває за два свої дітища — гімнастичну школу та «Міжнародний
турнір» зі спортивної гімнастики,
котрий цього року вже 16-й раз
пройде в Києві.

«Простіше впоратися
з гімнастичним снарядом,
ніж з людським фактором»
Стело Георгіївно, кажуть, що
досягти вершин можна тоді, коли
починаєш робити те, що спочатку здається неможливим. Як часто вам доводилося долати, на перший погляд, нездоланне?
— Якщо говорити про моє
спортивне життя, то, напевно, я
не така велика зірка, як, скажімо, інші спортсмени, які робили
з неможливого щось. Візьмемо,
до прикладу, легендарних легкоатлета Валерія Брумеля чи фехтувальника Володимира Смирнова.
Що стосується мого повсякденного життя — тут мені випали
доволі серйозні життєві труднощі. Особливо мені запам’ятається
— думаю, що на все життя, —
2015 рік, коли я зіткнулася з божевільною проблемою помилок
великих чиновників. Коли довелося «вирулювати» ситуацію,
вкладати свої гроші (проведення
«Міжнародного турніру» опинилося під загрозою зриву. — Ред.)
для того, аби не втратити своє обличчя та імідж України. Ось тоді,
думаю, я зіткнулася в житті з неможливим.
Коли тобі — гімнасту — кидає
виклик той чи інший снаряд, здолати такі перешкоди все ж можна. Коли ж доводиться мати справу з людським фактором, в особі
чиновника, який не хоче бачити,
чути і розуміти, що таке спорт,
тоді ти починаєш розуміти, хто є
хто й що є що в житті.
■ У часи негараздів одні радять
позитивно дивитися на речі, інші
пропонують радіти тому, що є. А
ви якого життєвого принципу дотримуєтеся у скрутні моменти?
— Таких епізодів, коли погано й потрібно панікувати, у моєму житті не траплялося. З будьякої ситуації завжди можна знайти вихід — головне, щоб були
бажання, наполегливість, упевненість у власних силах. Навіть
у 2015 році нам усе одно вдалося
виправити ситуацію: ми вийшли
з неї гідно, красиво, і ніхто не побачив, що сталося.
■ Це питання честі, грошей,
репутації?
— Швидше, це питання честі
й гідності. Гроші — це останній
фактор, тому що їх завжди можна знайти, якщо існує таке бажання. Хоча у нас багато людей
свою власну фінансову репутацію ставлять на перший план, залишаючи в тіні, часом, репутацію
цілої країни. Чому в нас iз роками
■

Заслужений майстер спорту, олімпійська чемпіонка літніх Ігор-1980 зі спортивної
гімнастики прагне, аби в Україні панував європейський, зокрема шведський, стиль життя
все лише погіршується й погіршується? Тому що чиновники не
бачать своїх помилок і не хочуть
усвідомлювати огріхи своїх попередників, думаючи лише про персональні вигоди. Тому й маємо те,
що з кожним роком спорт у нашій
країні зникає.
■ Але завжди чимось доводиться жертвувати...
— Повірте, якщо хочеться розвиватися, якщо улюбленою справою живе кожна клітинка твого
тіла, кожна фібра душі, — надто жертвувати не потрібно. Тому
що одразу нічого нікуди не впаде, а лише похитнеться. Людина робить висновки й наступного
разу виправляє помилки. А якщо
з року в рік думати лише про фінанси, то через 26 років маємо те,
що маємо.

«Жити так, щоб у своїй країні
було добре і красиво, у СРСР
не вчили»
■ В одному з інтерв’ю ви сказали, що саме спорт заклав вашу
систему життєвих координат. Наскільки сильно з роками змінилися ваші життєві цінності?
— Звичайно. Ніщо не стоїть
на одному місці. Був Радянський Союз, тепер — Україна. Не
може ж усе залишитися на колишньому рівні й рухатися тією
ж колією. Так само і я. У моєму
житті багато що зазнало кардинальних змін. Знаєте, який фундамент мені дала та європейська країна, в якій я прожила десять років? Мій світогляд абсолютно змінився. Швеція навчила
мене жити абсолютно по-іншому, по-європейськи. Туди я приїхала, коли ще існував Радянський Союз, й мені хотілося продовжувати там жити так, як було
в СРСР. (Я — олімпійська чемпіонка, мій чоловік — футболіст
київського «Динамо).
Але Швеція мене переламала
і змусила жити так, як живуть у
цій країні люди.
Тож мені нічого не залишалося робити, як прийняти їхні умови. Були з мого боку порушення, у
відповідь отримувала покарання.
Одне, друге. А потім я зрозуміла,
що нікуди діватися — мушу жити
за їхніми правилами.
І це правильно. І для мене
урок. Коли я повернулася зі
Швеції на Батьківщину, мені
хотілося перенести сюди ті ж життєві принципи й навчити людей у
спорті жити, як у Європі. Проте
тоді я не розуміла, куди потрапила, бо навіть не розуміла значення слова «відкат». Не знала, що
це таке.
Відтоді я весь час борюся,
адже не можу погодитися з функціонуванням цієї системи. Іноді
багато тих чиновників, яких не
влаштовує Стела Захарова, говорять: «Їй усе погано. Її все не влаштовує». Звичайно, не влаштовує! І буде не влаштовувати! Я й
далі боротимуся. Хоча багато хто
говорить: «Та навіщо тобі це потрібно? Змирися. Поглянь, ти ж
увесь час борешся».
Але ж хтось повинен це робити. Така я за характером людина — хоч ти трісни. Інший, можливо, і склав би руки, сказавши:
«Топчіть мене, я робитиму все,
що ви хочете». А я так не можу.
Ну не можу, і все. Хтось же має це
змінювати!

❙ Стела Захарова.
■ Чи не могли б ви розповісти
якісь повчальні історії, що відбулися з вами в Швеції?
— Було, загалом, чимало таких випадків. Ось, скажімо, вирішили ми причепурити нашу
присадибну ділянку. Позрізали
зайві гілки з дерев і віднесли їх
у лісок неподалік нашого будинку. Наступного дня у поштовій
скриньці ми знайшли штраф у
розмірі 300 шведських крон і попередження про те, що у разі повторення такого правопорушення
на нас чекатиме подвійне фінансове покарання. Станеться таке
втретє — очікуйте два місяці
в’язниці.
Виявляється, хтось із місцевих мешканців побачив, повідомив. У шведів так прийнято.
А зовсім поруч був сміттєпереробний завод, хоча й не відразу
зрозумієш, що це він. Думала,
що це кондитерська фабрика:
все так чистенько, охайненько.
Заїжджаєш машиною на територію — скрізь контейнери. Одні
— для деревини, інші — для пля-

— Звичайно, відчула я це не одразу. Усвідомлення цього приходило з роками, у процесі дорослішання. Напевно, пройшли десятиліття. У Швеції я взагалі не відчувала, що ім’я на мене працює.
Була я тоді молода, ніяких великих завдань перед собою не ставила, не було в мене своєї справи;
хотілося, загалом, іще свободи.
Зрештою, у Швеції мені крок
за кроком довелося відвикати від
радянської системи, в якій ти —
спортсмен — живеш, немов у вакуумі, коли ти все отримуєш, за
тебе всі все роблять, а твоє завдання — принести країні медаль. І не
будь-яку, а лише золоту.
За кордоном мусила призвичаюватися до зовсім іншого життя, де потрібно було бути повністю самостійною. Послідовно я
набиралася нових навичок, вчила мову. Почала працювати вчителем фізкультури в загальноосвітній школі. Це була повсякденна робота, за яку мені платили
зарплату. Додаткова ж робота в
клубі спортивної гімнастики доз-

«Мій світогляд абсолютно змінився. Швеція навчила
мене жити абсолютно по-іншому, по-європейськи».
шок, треті — для паперу, четверті — для металу. І все охайненько
сортується.
Що вдієш, жити так, щоб у
своїй країні було добре і красиво, — нас такому в СРСР не вчили. Ми цього не знали й не розуміли. І ось ця скандинавська
країна дала мені такий досвід. А
я, у свою чергу, прийняла її умови життя. Так от, якби в нашій
країні вище керівництво дало
нам ось таку установку, що саме
так потрібно жити, люди прийняли б її. І стали б жити ось так.
Але, на жаль, коли «нагорі» поіншому, люди думають: чому їм
дозволено, а мені — ні.
Так само й у спорті. Сидить
високий чиновник, краде бюджетні гроші. Гроші платників
податків, які, зокрема, плачу і я
зі свого бізнесу. Чому мої гроші
хтось має поцупити? А потім ми
запитуємо, чому в нашій країні
немає спорту? Та з таким підходом у нас його ніколи не буде.
■ У спорті та й у житті людина спочатку працює на своє ім’я,
а потім уже воно приносить їй
дивіденди. Коли ви відчули, що
ім’я почало працювати на вас?

воляла почувати себе в повному
комфорті.
Коли ми повернулися до України, я народила другу дитину, і через рік свого перебування
без роботи замислилася над тим,
як заробляти гроші, адже просто
так ніхто нічого не дасть.
Ось коли я зробила цей крок,
iдучи наосліп по невідомій мені
дорозі й не знаючи, на що очікувати (лише зараз дізнаюся про
це), я почала розуміти, що потихеньку почало «включатися»
моє ім’я. Щоправда, за десять
років моєї відсутності на Батьківщині про мене практично всі
забули, тож рік за роком — крихта до крихти — я заново створювала свій імідж.

«Дітям з педагогом-тренером
має бути весело і цікаво»
■ На вашу думку, чи можливе
поєднання спорту вищих досягнень і здорового способу життя,
ведучи котрий важливо бути фізично активним?
— Спорт вищих досягнень, як
у кожній країні, — це вже кінцева точка розвитку юного атлета.
І працюючи в Швеції у спортив-

ній залі, я зрозуміла, що не всі хочуть займатися спортом вищих
досягнень. Дуже багато дітей і
підлітків просто хочуть бачити
себе красивими, здоровими, елегантними.
Ось який випадок стався зі
мною у Гетеборзі. Запросили
мене в приватний клуб займатися з дітьми спортивною гімнастикою. Три місяці я наполегливо працювала, застосовуючи в
залі ті ж самі жорсткі підходи,
які були у нас в Радянському Союзі, коли нас тренери крутили в
баранячий ріг.
Діти трохи послухали мене,
попищали, а потім, коли їм усе
те набридло й вони зрозуміли,
що їм не цікаво, вони підійшли
до мене й шанобливо — як до
олімпійської чемпіонки — звернулися: «А чи не може пані зробити так, щоб тренування у нас
проходили весело?».
І в один момент я зрозуміла,
що моя жорстка радянська гімнастика тут нікому не потрібна.
Від заняття діти хочуть отримувати задоволення.
Вони прийшли, заплатили
гроші й хочуть iз тренером бути
на рівних, хочуть, аби з педагогом їм було весело, а не шарахатися від нього.
На жаль, у дуже багатьох
наших спортивних школах, де
вже немає молоді, бо та виїхала
за кордон, змінивши свою систему світогляду, залишилися
лише «дідусі» й «бабусі», котрі
не можуть перейти на європейську систему роботи з дітьми і
зрозуміти, що дитині-учню ти
маєш бути другом.
А не «розривати» дитину
відразу ж — так, щоб у неї все бажання займатися спортом відпало назавжди. Такого ні в якому
разі не можна робити.
Тому, коли я повернулася до
України й почала відкривати свої
школи, перше завдання, котре
поставила нашим тренерам: дитині має бути на тренуваннях цікаво. А ви, як педагоги, маєте стати для них мамами, котрі приносять задоволення, радість. Із тренування дитина повинна піти
сяючою, у піднесеному настрої.
Ось такі першочергові завдання
були поставлені для наших наставників, тому що для нас важливо, аби дитина була здоровою.
Гімнастика — як фундамент.
Захоче після неї дитина, зможе
потім iти на будь-який інший вид
спорту — на плавання, боротьбу,
легку атлетику тощо. Захоче займатися спортом вищих досягнень
— це теж її право.
■ Чи у ваших школах можуть
вирости майбутні олімпійські
чемпіони?
— Працювати з дітьми — велике задоволення. Ми прагнемо, щоб у наших клубах дитина
отримувала гармонійний розвиток, розвиваючи свою координацію, силу, i займаючись при цьому хореографією, танцями, іграми.
Це перше, що потрібно для
занять спортом. А щоб рухатися
далі, має бути хороша професіональна інфраструктура, якої у
нас немає.
Я мрію про такий свій зал. І
до 2014 року я практично знайшла спонсора, котрий міг би його
побудувати. Але, на превеликий
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завжди можна знайти вихід

Теніс

жаль, усе зірвалося. У нашу
країну прийшла біда, й багато бізнесу перемістилося до
інших країн.
Уже не один рік я повторюю, що нашій країні потрібен закон про меценатство
в спорті. Він же дозволить
державі зберегти бюджетні
гроші. Але народні обранці
чомусь переймаються іншими проблемами. Гроші є, віддам дитину на теніс — думають вони. А далі — хоч трава не рости.
Важливо зробити так,
аби спонсорам стало цікаво працювати зі спортивною індустрією в Україні.
Коли бізнесмени не будуть
боятися показувати повністю свій прибуток, якусь час-

тину вони могли б спрямовувати на соціальні програми
— культуру, спорт, охорону здоров’я. Проте сьогодні їм вигідніше вкладати
мільйони в англійський футбол, ніж зробити для нашого
турніру скромний презент у
вигляді подарункових футболок.
■ Розвиваючи свій багаторічний проект, яких організаційних вершин ви
прагнете?
— Максимально вдалим
для нас став турнір 2013
року, тому що тоді до України приїхали кращі гімнасти
світу. За роки ми напрацювали на турнірі імена, й до
нього був серйозний інтерес.
Знані гімнасти з Росії, США

— чемпіони світу, олімпійські чемпіони — росіянка
Мустафіна, німець Хамбюхен. Змагалася тоді на турнірі й наша збірна, приїздили сильні гімнасти з Ізраїлю, представники потужної
школи Рустама Шаріпова.
Виглядало потужно. Однак
в один момент усе припинилося.
У 2014 році через війну
турніру не було. У 2015-му
нам довелося, умовно кажучи, розпочинати все з нуля.
Ми прохали, аби бодай хтось
до нас приїхав, бо люди боялися лише згадки про бойові дії. І сьогодні ми радіємо,
що збільшується кількість
країн-учасниць. Цього року
ми вже матимемо представ-

ників із 15 країн. Паралельно з цим заново напрацьовується рівень гімнастів.
Повірте,
неймовірно
складно це робити. І замість
того, аби сьогодні наші
спортивні керівники разом
iз нами популяризували і показували, наскільки це добре і потрібно нашій країні —
не Стелі Захаровій, а нашій
країні, — вони намагаються не звертати на нас уваги.
Чому так? Перше, що має
робити державний чиновник — обличчя своєї країни,
— приходити на міжнародні
турніри, відкривати їх, адже
не на чай до Стели Захарової
вас кличуть. Кому від цього
гірше: мені чи іміджу країни? ■
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Минулого «уїк-енду» одразу дві українські тенісистки грали у фіналах турнірів WTA. Друга ракетка України Леся
Цуренко в мексиканському Акапулько
захищала виграний торік чемпіонський
титул, а володарка четвертого номеру
національного жіночого тенісу Катерина Бондаренко в американському ІндіанУеллсі намагалася виграти свій перший
після багаторічної перерви турнір під егідою Жіночої тенісної асоціації.
У підсумку Цуренко виграла свій
четвертий у кар’єрі титул, ставши переможницею «WTA Інтернешнл» з призовим фондом 250 тисяч доларів, у фіналі котрого в трьох сетах вона здолала швейцарку Штефані Фьогеле — 5:7,
7:6 (7:2), 6:2. Перед тим на свій рахунок
друга ракетка України записала перемоги над Крістіною Младенович із Франції
та Дар’єю Гавриловою з Австралії.
А от для Бондаренко її зустріч у фіналі «челленджера» WTA (призовий
фонд — 125 тис. доларів) проти італійки
Сари Еррані завершився поразкою — 4:6,
2:6. Попри ігрову невдачу Катерина залишила Індіан-Уеллс з чималим очковим
доробком, який дозволив їй стрибнути в
рейтингу WTA одразу на десять позицій
— на 74-ту сходинку. При цьому позиції
трьох інших наших повпредів у першій
сотні найсильніших тенісисток планети
не змінилися: як і раніше, Еліна Світоліна посідає четвертий рядок, Цуренко —
40-й, Катерина Козлова — 62-й.
У чоловічому «табелі про ранги», де перше місце віднедавна знову посідає легендарний Роджер Федерер, у «топ-100» лише
один українець. В оновленому рейтингу
Олександр Долгополов посідає 51-шу сходинку. У Сергія Стаховського 118-й порядковий номер, у Іллі Марченка — 243-й.

Гандбол
Ліга чемпіонів. Чоловіки. «Перехідний» «плей-оф». Матч-відповідь.
«Ск’єрн» (Данія) — «Мотор» (Україна)
— 33:26 (20:15). Перша гра — 30:32.
Удруге поспіль найсильніший чоловічий клуб країни — «Мотор» — не зміг
подолати «перехідний» «плей-оф» Ліги
чемпіонів, хоча в нинішньому розіграші — в порівнянні з попереднім, коли
шансів пройти французький «Монпельє»
не було — запорізькі гандболісти мали
значно більше передумов для потрапляння до 1/8 фіналу суперліги.
Перший поєдинок «плей-оф» проти
данського «Ск’єрна» підопічні польського наставника Патріка Ромбела виграли в Харкові з різницею в два м’ячі, відтак перед матчем-відповіддю мали хоч і
не великий, але «гандикап». Аби додатково підняти гравцям настрій, керівництво клубу влаштувало для «мотористів»
екскурсію до Запорізького палацу спорту «Дружба», реконструкція якого вже
близька до завершення.
Розпочавши з сезону 2013/2014 років
свої виступи в груповому раунді ЛЧ,
«Мотор» не провів у рідних стінах жодного поєдинку основного раунду суперліги, тож екскурсія під купол оновленої
клубної арени мала б, у теорії, додати
гандболістам «Мотору» мотивації перед
вояжем до Данії. Певно, з такою ж метою керівництво клубу напередодні матчу-відповіді вирішило підписати оновлені контракти з низкою основних виконавців команди.
Утім усі спроби підняти бойовий дух
підопічним Ромбела завершилися нічим.
Матч-відповідь «Ск’єрну» вони програли з відчутною різницею — 26:33. При
цьому особливим у цьому контексті виглядає неймовірний антирекорд, встановлений у Данії гандболістами «Мотора», котрі в другому таймі не реалізували вісім гандбольних пенальті, позбавивши таким чином себе можливості зіграти
«стикові матчі» з представником елітної когорти континентального гандболу
— угорським «Вестпремом», з яким, до
слова, запорізький клуб уже зустрічався в «плей-оф» ЛЧ-2015/2016. «Подібного я не бачив ніколи в житті. Ми неймовірно раді, що такий воротар, як серб
Тібор Іванішевич, грає в нашій команді»,
— сказав у захваті наставник данського
чемпіона Оле Нергор. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Перемогти олiгархiв на наступних виборах — не проблема,
якщо їхнім грошам протиставити загальногромадянську виборчу технологію
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І ти, Параді?
Екс-дружина Джонні Деппа заснувала
рух проти сексуального насилля
Рух проти харасменту (сексуальних
домагань), який останнім часом колотить
Голлівуд, докотився і до Європи. У Франції, наприклад, на престижну церемонію
вручення премії «Сезар», що є французьким аналогом «Оскара», зірки прийшли з
символічними білими стрічками на вечірніх сукнях та смокінгах.
Ініціатором такої акції стали актриса
Ванесса Параді та модель Діана Крюгер.
Їхній протестний рух, який отримав назву
Now we act («Тепер ми діємо»), об’єднав
понад 100 актрис та працівників кіноіндустрії у Франції. Акція стала продовженням кампанії Time’s Uр («Час вичерпано»), яка триває в Голлівуді. Метою заснованого руху є збір коштів на допомогу
жінкам, які стали жертвами сексуального
насильства.
Цікаво, що саме зараз у Франції тривають політичні дебати, присвячені темі
введення штрафів за сексуальні домагання на вулицях. Зокрема, йдеться про
непристойні вигуки та образи, які принижують гідність жінки. Відомо, що міністр
Марлен Шьяппа ініціювала розгляд цього
питання та наполягає на тому, щоб люди,
Ната НЕТУДИХАТА
Хто з нас не опинявся в ситуації, коли в незнайомому місті
раптом дуже захочеться до вітру. І добре ще, якщо ти в себе
в країні чи знаєш мову, щоб запитати поради у місцевих. А що
робити, якщо ти приїхав у таку
екзотичну країну, як Китай?
Саме про комфорт таких
туристів подбали у Державному управлінні у справах туризму КНР. Спільно з навігаційним онлайн-провайдером Amap
вони запустили спеціальний мобільний додаток, який дозволяє,
лише натиснувши кнопку, побачити на карті усі громадські туалети в радіусі двох кілометрів
та рекомендації, як до них швид-

які вчиняють навіть найменше
порушення законів щодо жінки, сплачували штраф у розмірі 90 євро.
До речі, у Голлівуді позицію жінок підтримали і чоловіки. Відомі актори погодилися, що більшість сексуальних злочинів коять
саме чоловіки, і запустили кампанію під назвою
#AskMoreOfHim («Вимагай від нього більшого»),
де закликають своїх колег у будь-якій ситуації
залишатися чоловіками і
джентльменами, а також
розповідати друзям про
те, які дії неприпустимі в
пристойному товаристві.
Звернення підписали зірка серіалу «Друзі» Девід
Швіммер, актори Девід Аркет, Джастін Бальдоні, продюсер
Бен Сільверман. Вони ж підтримали жінок, які стали жертвами харасменту. Чи то справді стало шкода,
чи просто мода на це пішла. А мода у
світі шоу-бізнесу — це наше все. ■
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❙ Ванесса
❙ Параді.

■ ОТАКОЇ!

Якщо припече!
У Китаї розробили мобільний
додаток для пошуку
найближчого туалету
ше дістатися. Причому цим додатком можна скористатися на
всій території Китаю.
Як повідомляє агентство
Сіньхуа, за короткий час переваги додатку оцінили 15
мільйонів користувачів. Новий
сервіс включає місце розташу-

вання близько 500 тисяч громадських туалетів на території
туристичних об’єктів і поблизу
них. Розробники також планують найближчим часом включити в додаток усі туристичні об’єкти країни і такі багатолюдні місця, як вокзали, авто-

станції та ресторани.
Розробка програми стала черговим заходом у рамках
оголошеної в 2015 році в Китаї
«туалетної революції». Влада
країни поставила собі за мету
протягом трьох років побудувати майже 34 тисячі нових туалетів у рамках нової загальнонаціональної кампанії з поліпшення стану громадських туалетів на туристичних об’єктах
по всій країні. За останніми
даними, влада країни тільки в
2018 році планує побудувати 24
тисячі нових громадських туалетів і ще 64 тисячі в наступні три роки. Бо ніщо так не відволікає від споглядання тур истичних об’єктів, як незадоволені природні потреби. ■

7 березня за прогнозами синоптиків
сонячно

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий мокрий снiг. Славське: вночi -1...+1, удень +5...+7.
Яремче: вночi -1...+1, удень +5...+7. Мiжгiр’я: вночi
+1...+3, удень +6...+8. Рахiв: +1...+3, удень +6...+8.
5 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 24 см, Стрий — 25 см, Славське — 20
см, Плай — 69 см, Мiжгiр’я — 10 см, Рахiв — 10
см, Долина — 33 см, Івано-Франкiвськ — 20 см,
Яремче — 29 см, Коломия — 25 см, Пожежевська — 72 см.

ний ліс на родючих ґрунтах, у якому переважає дуб. 9. Замок, резиденція королівської родини Великобританії. 10. Столиця Сицилії.
11. Мистецтво малих форм і сцена
для виступу його служителів. 15.
Російський академік, син лауреата
Нобелівської премії, ведучий програми «Очевидне - неймовірне».
16. Лідер Організації визволення
Палестини, якого отруїли полонієм
у 2004 році. 17. Бригада спецпризначення внутрішніх військ МВС
для боротьби з тероризмом. 19.
Слов’янське божество кохання. 20.
Фільм про соліста Паризької опери Василя Сліпака, який загинув на
Донбасі від кулі снайпера.
Кросворд №24
вiд 28 лютого

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
Київ: хмарно з проясненнями, невеликий мокрий снiг.
На дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -1...-3, удень 0...+2.

По горизонталі:
1. «Як добре те, що смерті не боюся, і не питаю, чи важкий мій хрест.
Що перед вами, судді, не клонюся в
передчутті недовідомих верст» (автор). 4. Спеціальні театральні фарби для створення відповідного образу актора. 6. Критий візок у кочових
народів, циган; халабуда. 7. Міністр
молоді і спорту України. 10. Спортсмен, який не став чемпіоном, але отримав медаль. 12. Володар «Золотого м’яча» 1997 і 2002 років. 13. Головна американська розвідувальна
служба, яка збирає інформацію про
іноземні уряди. 14. Англійська міра
довжини, трішки менша метра. 15.
Водоплавний дикий птах. 17. Деталь
автомобіля, розташована спереду і
позаду, для пом’якшення сили удару. 18. Спеціальна плівка з липучкою, яка використовується для декорації та виготовлення наліпок. 21.
Роман Ольги Кобилянської. 22. Розділ Корану. 23. «... сонця», український рок-гурт, лідером якого є Сергій
Василюк.
По вертикалі:
1. Загальний час праці. 2. Апарат для переведення паперових документів в електронні. 3. Хижий нічний птах родини совиних. 4. Київський князь, головний герой роману
Івана Білика «Меч Арея». 5. Етнічна приналежність Отелло. 8. Листя-

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+2…-3
0…+5

+2…-3
0…+5
Схід

хмарно

Центр

+2…-3
0…+5

-5…-10
+2…-3

дощ
сніг

Південь +2…-3
+5…+10
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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Зустрiлися двоє друзiв, якi давно не бачили один одного.
— У мене все начебто нормально. Одне погано — плачу аліменти.
— Які аліменти? Ти ж усе життя
був переконаним холостяком?
— У мене був секс по телефону.
***
В купе вагона літня жінка звертається до чоловiка мiцної статури:
— Ви не могли б звільнити для
мене нижню полицю?
— Можу! Вам у якому купе?
***
— Яких видатних провокаторів
ви знаєте?
— Тільки одного — це композитор Мендельсон.

— Чому?
— Для мільйонів дурнів він написав ніжний і заманливий «Весільний марш», а сам усе життя спокійно прожив холостяком.
***
Чоловiк приходить до лікаря
дізнатися результати аналізів.
Лікар:
— У вас у крові 98% алкоголю!
— 98%? І нащо я пив горiлку з
льодом?
***
Стоїть чоловiк на підвіконні:
— Я зараз викинуся.
Дружина:
— Схаменися! Я тобі роги наставила, а не крила!
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