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Смерть — без води
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,819 грн
1 € = 29,096 грн
1 рос. руб. = 0,365 грн

Мерський
заколот
» стор.

Чи може центр протистояти ймовірному м’якому сепаратизму регіонів?

❙ Мери міст: не слуги «слуг», а слуги народу.
❙ Фото з сайта 112.ua.
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«Зняття обмежень на в’їзд має бути поетапним. Нестабільна ситуація вимагає
продовження заходів на зовнішніх кордонах, щоб зменшити ризик поширення
захворювання через подорож до ЄС».

Урсула фон дер Ляєн
президентка Єврокомісії

■ АГРОСЕКТОР

Смерть —
без води
Фермери півдня потребують
термінової підтримки держави

Євдокія ФЕЩЕНКО
Південь України, особливо Одещина і Херсонщина, дуже потерпають від засухи. Практично упродовж року там немає дощів, які би
наситили землю вологою, та й зима була безсніжною. Гинуть посіви. У південних районах
Одеської області навіть планують оголосити
надзвичайну ситуацію через втрату врожаю у
цьому році.
До цього форсмажору в умовах обмежувальних протикоронавірусних заходів масову увагу змогла привернути лише смерть немолодого добросовісного фермера Володимира
Сердюченка, 1954 року народження, який не
зміг пережити того, що весь його врожай знищений засухою. В односельчан він взяв в оренду 150 гектарів землі, де вирощував культури.
Чоловік мав виплатити 900 тисяч гривень за
оренду, однак посіви повністю загинули, а запасу грошей не було. Тому наклав на себе руки.
Трагедія сталася в селі Шевченкове Кілійського району. Про це повідомив 11 травня мер
Кілії Павло Бойченко.
У відеопромові «Засуха Бесарабії. Злочинна
бездіяльність керівництва країни», яку Павло
Бойченко розмістив у «Ютубі», він розповідає,
що місцеві аграрії разом із кілійською владою
звернулась до президента України, Кабміну і
парламенту з проханням виділити кошти невеликим фермерським господарствам на компенсацію втрат. Жодна державна інституція
не відповіла на це звернення.
«Чи є хоч хтось в Україні, хто отримав від
влади у ці надскладні часи хоча б якусь реальну
підтримку, хоча б якусь мінімальну допомогу?
Лише обіцянки, балачки, «стратегічні плани
та програми», — коментує економіст, експерт
з аграрних питань Віталій Скоцик. — Гроші
медпрацівникам наче і пішли, але не дійшли,
а якщо і дійшли, то не повністю. Пенсійна тисяча не принесла якоїсь суттєвої користі, стала краплею вологи в пустелі. Обіцяні 30 млрд
грн підтримки бізнесу так і залишились черговою обіцянкою. Страхування врожаю від негоди, від падіння ціни, що доступне для фермерів у сусідів, як і багато інших форм політики держави щодо ведення свого господарства і
управління природними ресурсами, — все це в
Україні відсутнє!
Де ж та антикризова програма з підтримки
малого і середнього бізнесу?
Де ті 4,2 млрд гривень, що закладені на допомогу аграріям у бюджеті цього року?
Для захисту продовольчої безпеки країни
мають бути негайно вжиті термінові заходи.
Мають бути пільгові кредитні канікули, доступні стабілізаційні кредити, реальна робота
Держрезерву та Аграрного фонду з закупівлі
вирощеної та виробленої продукції. Також державної підтримки потребують місцеві бюджети, щоб у разі зниження надходжень через неврожай це не позначилося на фінансуванні лікарень, шкіл,на соціальних виплатах», — резюмує Віталій Скоцик.
Випадок із фермером з Одещини, який,
втративши через посуху весь урожай, вчинив
самогубство, не може не пригололомшувати.
В аналогічній безвихідній ситуації нині, на
жаль, опинилося багато працьовитих людей,
особливо на півдні України. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ
На фронті знову загострення. Російські окупаційні війська та їхні приспішники гатять з усіх
видів озброєння. Зафіксовано застосування заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122
мм, мінометів калібрів
120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів
та стрілецької зброї. Не
знижується снайперська
активність. Противник
використав безпілотні літальні апарати для скидання боєприпасів, зокрема, пострілів ВОГ-17.
Спостерігачі інженерної розвідки зафіксували
факт встановлення окупаційними військами РФ
протипіхотних мін ПОМ2 із допомогою переносного комплекту мінування. Цей тип боєприпасів
заборонений Оттавською
конвенцією від 1999 року,
якою передбачена заборона мін натяжної, фугасної
та осколкової дії, а також
встановлених у некерованому варіанті.
За минулі чотири
доби збройні формування Російської Федерації,
їхні посіпаки та найманці
45 разів порушили режим
тиші. Вони цинічно продовжують обстрілювати
житлові квартали населених пунктів поблизу лінії
зіткнення. Так,10 травня
в Авдіївці ворожа граната від АГС-17 розірвалася
у небезпечній близькості
від приватного будинку
місцевої жительки. Осколками було пошкоджено дах. 9 травня окупанти обстріляли околиці населеного пункту Трь-

■ НА ФРОНТІ

Відповідь рашистському
батальйону «Восток»
Окупанти цинічно продовжують обстрілювати житлові
квартали населених пунктів поблизу лінії зіткнення

❙ В Авдіївці ворожа граната
❙ від АГС-17 розірвалася
❙ в небезпечній близькості
❙ від приватного
❙ будинку.
❙ Фото пресслужби ООС.
охізбенка. Застосувавши
автоматичні станкові та
ручні протитанкові гранатомети, вони наразили
на небезпеку мирних громадян, які проживають
поблизу лінії зіткнення.
Близько 21:00 унаслідок ворожого вогню були
пошкоджені два приватні
будинки з господарськими приміщеннями. На
щастя, ніхто з місцевих
мешканців не постраждав.
Найгарячіше було на
донецькому напрямку, в
районі відповідальності

оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Противник відкривав вогонь по наших позиціях
неподалік
Павлополя,
Авдіївки, Красногорівки, Широкиного, Славного, Новотроїцького, Хутора Вільного, Кам’янки,
Водяного,
Опитного,
Мар’їнки, Пісок.
На луганському напрямку, в районі відповідальності
оперативнотактичного угруповання
«Північ», ворог відкривав вогонь по наших позиціях біля Кримського, Південного, Оріхового, Новотошківського, Трьохізбенки,
За ці чотири доби
дев’ять військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Утримуючи оборону та зберігаючи
контроль над обстановкою,
українські
військовослужбовці діяли рішуче
та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність.
За даними розвідки, за цей
період українські військовослужбовці знищили трьох російських окупантів та
ще дев’ятьох поранили.
Бойова група К2 54ї окремої механізованої
бригади повідомила на
своїй сторінці у «Фейсбуці» про вдалу операцію
зі знищення ворожих укріплень та техніки. Як

наголошується, це відповідь за обстріли українських позицій. «Так
вийшло, що одна позиція незаконних збройних формувань 1-го Армійського корпусу РФ, а
саме дуже «відомий» батальйон «Восток», вела
постійні обстріли передових укріплень українських військових.
Вони були впевнені, що
їхні обстріли будуть безкарні. Але, на свою біду
(а може, й через відсохлі
мізки від зловживання
бояришника), вони помилялися», — констатують українські бійці.
Завдяки розвідникам
були виявлені позиції, а також кількість бойовиків та
їхнє озброєння. «І в один із
весняних днів, коли ворог
почав обстріл наших позицій, полетіла в нього «отвєточка» із не забороненого Мінськими угодами озброєння», — розповідають
у К2 54 омбр. Повідомляється, що в ході проведеної операції було знищено три вогневих позиції,
житловий бліндаж та великокаліберний кулемет,
а також ліквідовано трьох
бойовиків.
«Хочемо нагадати, що,
за іронією нашого підрозділу, бойова операція відбулася в річницю створення так званого батальйону
«Восток», — підсумували
українські воїни. ■

■ КРИМІНАЛ

Тіньова «зарплата»
Чиновниця міграційної служби мала
щомісячних хабарів до тис. доларів
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині Служба
безпеки України взяла на
гарячому співробітницю
районного відділу управління Державної міграційної служби України, яка
організувала собі тіньову
«зарплату». Як повідомила
«Україні молодій» Катерина Дрога, прессекретар управління СБУ в області, за
версією слідства, головний
спеціаліст райвідділу міграційної служби налагодила механізм отримання грошей від громадян.
«Встановивши «таксу»
в 4 тис. 800 гривень, вона
«гарантувала» прискорене
виготовлення біометричних паспортів. За попепердніми підрахунками, щомісяця чиновниця так «заробляла» майже тисячу до-

ларів США», — розповідає
пані Катерина. Правоохоронці затримали хабарницю на робочому місці під
час одержання чергової неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення
зловмисниці про підозру у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України,
та обрання їй міри запобіжного заходу.Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення
до кримінальної відповідальності інших осіб, можливо, причетних до протиправної оборудки.
Операція з викриття хабарниці відбувалася спільно з Нацполіцією, під процесуальним керівництвом
черкаської обласної прокуратури. ■

❙ Чиновницю міграційної служби затримали з черговим хабарем.
❙ Фото надане пресслужбою управління СБУ в Черкаській області.
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■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

■ ПАНДЕМІЯ

Останній аргумент гармашів

Затори через
вихід

Знято фільм про засновника артилерії УНР
генерал-хорунжого Романа Дашкевича
Світлана НАКОНЕЧНА
Документальна стрічка
про засновника артилерії
УНР генерал-хорунжого
Романа Дашкевича віднедавна доступна для глядачів. Втілили її офіцери 26ї артилерійської бригади з
Бердичева, яка з 6 травня
2019 року носить почесне
ім’я цього героя боротьби
за незалежність України.
Фільм
називається
«Ultima Ratio: Роман Дашкевич». Напис ultima ratio
regum (з латинської — останній аргумент короля)
було викарбувано вперше на французьких гарматах під час Тридцятирічної
війни (1618—1648). Можна
сказати, що зараз перші два
слова історичного вислову є
синонімом артилерії, третього за віком роду військ після піхоти і кінноти.
«Вирішальність цього
аргументу чудово розумів
Роман Дашкевич, який стояв у витоків створення Українських січових стрільців. Під час Першої світоЛюдмила НІКІТЕНКО
У Каневі щасливо завершилися пошуки 9-річної
Софійки, яка несподівано
зникла неподалік Шевченківського національного заповідника. Її шукали 10 годин.
Сонячна дівчинка пропала в канівському мікрорайоні Бессарабія-Монастирок. Вона гралася з мамою на вулиці, і коли та
відволіклася на декілька
хвилин, дитина наче крізь
землю провалилася. Жінка спочатку намагалася
знайти доньку самотужки.
Коли пошуки не дали результатів, вона звернулася
по допомогу.
«Одразу після звернення
батьків на місці було створено оперативний штаб, до
якого увійшли представники Канівського природоохоронного заповідника, рятувальної служби,
поліції та Національної
гвардії. Згодом, після звернення до місцевого населення, до пошуків долучилися
також волонтери», — розповідає «УМ» речник головного управління ДСНС

вої війни його призначили
старшиною артилерії армії Австро-Угорської імперії, де він воював до 1915
року, поки не потрапив у
російський полон і не опинився аж біля кордону з Китаєм. Коли дізнався, що в
1917 році проголошено Українську державу, повернувся до Києва, де і розпочав формування артилерії.
Перші ж гармати було здобуто взимку 1918-го, згодом підрозділ виріс до бригади із шести полків, —
розповідає режисер фільму
Олексій Гончарук. — Завдяки нашим друзям із Центру
історії Вінниці глядач побачить реконструкції боїв
тих часів із використанням
зброї початку ХХ століття.
Гатить гірська гармата зразка 1909 року, дає черги кулемет «Максим», стріляє
гвинтівка Мосіна-Нагана».
В основу сценарію лягла книжка історика з Жовкви Віктора Заславського
«Батько української арти»,
його колег із Вінниці на
чолі з Олександром Федо-

ришеним, а також матеріали офіцера 26-ї бригади Віталія Матвійчука.
«До речі, Віталій приклав багато зусиль, щоб
наша частина отримала
нинішнє почесне найменування. Він же і забезпечив «бердичівську сторінку» нашої стрічки, і його
інтерв’ю було записано
саме в тих місцях, де воювали артилеристи Романа
Дашкевича, зокрема — і
на Червоній горі, де зараз
ми дислокуємося, — каже
автор ідеї фільму Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї
бригади. — Після отримання почесного найменування
відразу ж було поставлено
задачу — створити стрічку,
адже друковані твори про
засновника артилерії УНР
є, а фільму — немає. Ідею
підтримав наш командир
Андранік Гаспарян. І я радий, що вдалося втілити задум — силами 26-ї бригади,
Центру історії Вінниці, Національної федерації самбо України. Так склалися
зірки, що до нас у бригаду

❙ Роман Дашкевич.
прийшов служити Олексій
Гончарук, який є автором
документальних стрічок
про нинішню війну з російським агресором — «Аеропорт. Той день», «Рейд.
Сила нескорених», «Я піду
за сонцем», «Шлях Чорних
запорожців», «Серце Півночі». Він і повів творчий
локомотив, забезпечив техніку, залучив свою команду — волонтера-композитора Сергія Адам’яка, дизайнера Костянтина Наумова і
багатьох інших».
Документальний фільм
уже вийшов в інформаційний простір — на національні і місцеві канали.
Стрічку можна також побачити на офіційній сторінці 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича у
«Фейсбуці». ■

■ ХЕПІ-ЕНД

Сонечко знайшли увечері
Софійку, яка заблукала у канівському лісі, шукали 10 годин

❙ Знайшли Софійку за п’ять кілометрів від дому.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської обласної поліції.
у Черкаській області Костянтин Проценко.
За його словами, до пошуків були залучені 14
службових автомобілів та
99 осіб. Активну участь в
обстеженні території взя-

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Правоохоронні органи знову шукали корупціонерів у лавах чиновників Харківського
міськвиконкому. Цього разу обшуки пройшли
в офісах кількох департаментів та за місцем
проживання їхніх директорів, а також на території комунальних підприємств і суб’єктів господарювання. Того ж дня слідчі роз’їхалися по
інших регіонах, оскільки у відкритому провадженні фігурують не лише місцеві фірми-підрядники.
«Проведено більше 20 обшуків не тільки в
Харкові, а й на території всієї країни, — повідомив
прессекретар прокуратури в Харківській області
Дмитро Чубенко. — За версією слідства, особи,
причетні до цього злочину, мають певні приміщення, мешкають не тільки у Харкові, а й в інших облас-

ли кінологи і група аерофоторозвідки ДСНС із квадрокоптером, обладнаним тепловізором. З батьками активно працювала психолог.
Ситуацію з пошуками
дитини ускладнювали два

■ РЕЗОНАНС

Ціна світла
Більше 20 обшуків по
країні — щоб знайти...
800 тисяч гривень
тях. Загальна сума договорів складає 28 мільйонів
гривень».
Ідеться про закупівлю світлового обладнання, що було встановлене на харківських
будівлях. За версією слідчих, фірми-підрядники купували прилади за ринковою ціною, а

чинники: значна площа заповідника — 45 гектарів, а
також те, що дівчинка, яку
шукали, належить до категорії дітей з особливими
потребами. До того ж довкілля — в гористій місцевості та оточене лісом. Тож
учасники пошукових заходів розділилися на групи
та прочісували територію,
де зникла дитина, постійно
збільшуючи радіус.
«Упродовж 10 годин пошуковими групами було
обстежено 2,7 кв. км території заповідника. Зусиллями всіх зацікавлених служб та волонтерів
дев’ятирічну Софійку о 20й годині знайшли фахівці лісового господарства за
п’ять кілометрів від будинку. Для обстеження дівчинку було передано до рук лікарів», — говорить Костянтин Петрович. ■

потім, у ході ремонту багатоповерхівок, завищували вартість у кілька разів. Приймали роботу і розраховувалися з ними управлінці комунальних департаментів. На сьогодні підприємцям виплачено майже половину від загальної
суми договорів. У слідчих є підстави вважати,
що цією оборудкою чиновники і підрядники завдали збитків бюджету міста більш ніж на 800
тисяч гривень.
Наразі вже відкрито кримінальне провадження за статтею — розтрата майна або заволодіння
ним шляхом зловживання службовим становищем.
За цю провину передбачено термін ув’язнення від 3
до 8 років.
У міськраді цю новину поки що не коментують. Адвокат Департаменту житлового господарства Віталій Саламаха повідомив, що озвучити позицію відомства зможе лише після завершення
слідчих дій. ■

Україна розпочала
послаблення карантину,
проте громадський
транспорт у стандартному
режимі не запускають
Катерина БАЧИНСЬКА
З понеділка, 11 травня, в Україні розпочалося поступове послаблення карантину. Попри те, що у Міністерстві охорони здоров’я це рішення визнали ризикованим. Адже на вихідних зафіксувуали понад 1300 нових випадків
зараження на ковід-19. А загальна кількість
хворих уже перевищує 15 тисяч. Представники малого та середнього бізнесу знову виходили на протести, а економічні показники вказують на те, що країна має зрушувати з місця.
«Економіка більше не може бути в «сплячому
режимі». Країна поступово має виходити з карантину, і ми почали це забезпечувати. Прохання до людей дотримуватися усіх правил,
які ми запровадили. Адже ризики все ще існують», — заявив прем’єр Денис Шмигаль.
Згідно з постановою КМ, із понеділка українці можуть гуляти парками, відвідувати
кафе та ресторани на літніх терасах і брати там
їжу на винос. А також ходити до бібліотек та
музеїв. Також запрацювали більшість салонів
краси, нотаріуси та адвокати. Обов’язковими
умовами залишаються масковий режим, регулярна дезінфекція та дистанціювання.
Більшість представників малого та середнього бізнесу до таких змін готові. «Ми готувалися до цього давно і от нарешті запрацювали. Дотримуємося усіх норм, які видав Кабмін
у своїй постанові. Скажу чесно, закупити маски, дезінфектори, рукавички хорошої якості
втричі дорожче, аніж було до карантину. Але
це необхідність, тому ми раді, що взагалі змогли вийти з карантину і наше кафе знову працює», — розповіла «УМ» власниця столичної
кав’ярні Олеся Матвійчук.
Окреме питання — відновлення роботи
громадського транспорту. В уряді зазначили
, що поки не можуть дозволити повноцінну
роботу метро, тролейбусів та автобусів. Проте з понеділка кількість транспорту та тих,
хто зможе ним користуватися, збільшилася. Щоправда, Києву це у робочий вівторок
12 травня не допомогло уникнути масових заторів на дорогах.
Утім таких послаблень достатньо не всім.
Цього тижня представники малого та середнього бізнесу знову планують провести акцію під
Кабміном. Адже вимагають повного зняття карантину. Бо обмеження з транспортом та іншими сферами не дають змоги повноцінно виконувати роботу, запевняють підприємці. «Ми відкрилися в понеділок, але кількість відвідувачів, зрозуміло, мала. Адже більшість людей усе
ще перебувають удома. Щоб нормально працювати, потрібно вийти з карантину і просто носити маски та дотримуватися дистанції», — упевнений підприємець Руслан Бойко.
В уряді заявили, що про повне припинення
карантину не йдеться. Адже загроза епідемії
нікуди не зникла. Міністр закордонних справ
Дмитро Кулеба зазначив: повноцінне міжнародне авіасполучення з Україною навряд чи
буде відновлено влітку. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відкриття кордонів — питання довгострокове, і
поки конкретних термінів назвати не може.
Тому, найімовірніше, зовнішні кордони ЄС
відкриються лише після відкриття внутрішніх кордонів усередині блоку. «Зняття обмежень на в’їзд має бути поетапним. Нестабільна
ситуація вимагає продовження заходів на зовнішніх кордонах, щоб зменшити ризик поширення захворювання через подорож до ЄС», —
зазначила очільниця Єврокомісії.
Тим часом українські урядовці наголошують, що послаблення карантину не означає
його повного скасування — частина обмежувальних заходів буде чинною щонайменше до
22 травня. Далі, каже влада, спостерігатимуть
за тим, як розвиватиметься ситуація, і діятимуть відповідно. ■

4

ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 13 ТРАВНЯ 2020

Тетяна ПАРХОМЧУК

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Владна столиця продовжує розгадувати ребуси гіпотетичної «партії мерів». Нагадаємо, розмови
про правки до закону про вибори
до місцевих рад — у мери можна
йти лише під прапором парламентських партій — відкрили навіть у стані «гарячих естонських
хлопців» (у переважній більшості
спокійних і виважених градоначальників) майже арабську
пристрасть до «погромів» — активного наступу на владу центральну. Однак палиця, як відомо,
з двома кінцями. Надмірна централізація влади веде до авторитаризму державного управління,
а надмірна децентралізація може
призвести до сепаратизму.
Отже, несанкціонований розгул
децентралізації проявився нещодавно в режимі суперсекретності
у вигляді першої онлайн-конференції зі створення партії мерів.
Згідно з даними ЗМІ, на нараді
був присутній мер Дніпра Борис
Філатов, представники Харкова
та Одеси, керівники інших великих міст. У нараді, зокрема,
брали участь і представники
експрем’єра Володимира Гройсмана. За задумом, це об’єднання
має не лише відстоювати права
місцевого самоврядування, а й у
перспективі вийти на загальнонаціональний рівень.

Мерський заколот

«Аврора» по-черкаськи

❙ Експрем’єр Володимир Гройсман та мер Києва Віталій Кличко: вся влада децентралізаційним радам!
❙ Фото з сайта pravda.com.

Цьому масштабному мерському заходу передував, за класикою жанру, гучний, майже як
у відомого крейсера «Аврора»,
постріл із Черкас.
Мер цього міста Анатолій
Бондаренко оголосив послаблення карантину після масових
звернень підприємців. Отже,
було вирішено в Черкасах повернути життя у магазини непродовольчих товарів, ресторани, перукарні, літні майданчики та ін.
Так просто Анатолію Бондаренку це не обійшлось — одразу ж прилетіла відповідь у вигляді жорстокої критики від
МОЗу. Також, на думку Києва,
мер Черкас викотився з правового поля, як футбольний м’яч
у ситуації «поза грою». Однак
Бондаренко в грі залишився,
бо важелів для кадрової управи, окрім відкриття щодо нього кримінального провадження, владна столиця не має.
Не секрет, що в Україні дедалі частіше виникають конфлікти між центральними органами влади та органами місцевого самоврядування. Але в даній
ситуації — стану війни на сході
держави — чомусь мало хто задумується про можливу проекцію цієї історії. Безвідносно до
бездарності урядових рішень
і бездумного бажання центру
нав’язувати волю регіонам, а також незалежно від репутаційного шлейфу, що тягнеться за Бондаренком — картині протистояння найбільше можуть радіти
фанати федералізації України.
Медведчук зокрема.
А прораховувати наперед,
тим більше такі зигзаги політики, в критичній та короно воєнній ситуації в Україні, звісно,
слід було б.
Ще одна суттєва деталь. За
умови, що вертикаль влади руйнується, слабкий центр і посилення регіонів у конфліктах зі
згаданим центром можуть відкрити шлях до реалізації плану в гіршому випадку — з розвалу держави, у кращому —
реалізації сепаратних історій.
Станеться це чи ні й наскільки швидко — питання, яке навіть не хочеться озвучувати,
але відсутність компромісів

Чи може центр протистояти ймовірному м’якому сепаратизму
регіонів?

центру з регіонами може знайти точки запуску цього процесу. Крім того, на поверхні очевидні викривлення: за нормальних взаємин державних структур усе повинно відбуватися
згідно із законом і без руйнації
принципів взаємодії. У нас чомусь процеси співпраці викликають аналогії розбірок пацанів
із 90-х. І тут уже побоювання в
тому, аби не було точних синхронів: як-от сіли й чухають потилиці, як це ми так один одного ледь не перестріляли. І в разі
чого подібними протистояннями уже восени, а то й улітку,
зможуть користуватися різні
російські пропагандисти.
Отже, зараз ми спостерігаємо або початок кінця сильного
центру, або його глибоку кризу,
проте однозначно на горизонті
майоріє амбіція м’якого регіонального сепаратизму, який невідомо коли і як може вистрілити. Оскільки продажність еліт,
на жаль, не пройдений нами
етап чи якась давня історія, а
наша реальність.

А чи здатні мери міст
на спільний політпроєкт?
Наразі серед засновників нового проєкту старих мерів називають міського голову Дніпра Бориса Філатова та двох колишніх прем’єр-міністрів —
Арсенія Яценюка і Володимира
Гройсмана.
Власний історичний досвід
вказує, що хода політичних
проєктів із відстоювання інтересів регіонів та місцевого самоврядування в нашій країні не новинка. Наприклад, ще в жовтні 1997 року було створено Партію регіонального відродження
України, яка наприкінці 2001
року стала Партією регіонів.
З одного боку, передвиборча агітпропаганда — процес
протиставляння місцевої влади центральній посилив вплив
місцевих еліт, проте, з іншого,
— подекуди сповільнив реформи, а подекуди народив спокусу центральної влади відіграти назад, особливо в питаннях
бюджетів; дехто просто вдав-

ся до улюбленої забави — популізму. Однак у підсумку протистояння регіонів і центру залишилось у політичному мейнстримі. Відтак на місцевих
виборах восени 2015 року це
дало можливість отримати мандати в радах цілій низці політпроєктів, які обрали своїм ос-

вимушеного єднання ще й порізаним бюджетом під карантинним приводом, ну й «поркою»
декількох неслухняних мерів,
що забажали дочасно припинити карантин. Про його послаблення у своїх містах заявляли в
меріях Черкас, Дніпра, Мукачевого.

На стадії самої ідеї через суттєві ідеологічні
розбіжності та зайву амбіційність учасників
успішність цього проєкту виглядає доволі примарною.
новним гаслом ідеологію захисту інтересів регіонів. Успішним
можна вважати проєкти партії
«Наш край» (по країні партія
отримала 156 місць на посадах
голів міст, селищ і сіл); в Одесі
— партія мера Геннадія Труханова «Довіряй справам» стала першою, в області — третьою; партія «Відродження» з
Геннадієм Кернесом стала першою у Харкові та області, а також в Ужгороді; партія, утворена Олександром Герегою «За
конкретні справи», перемогла на Хмельниччині; партія «Черкащани» стала другою в Черкаській області;
а «Вінницька європейська
стратегія» обійшла всіх на виборах до Вінницької міськради.
Тобто виборчі перегони 2015
року підтвердили, що місцеві
еліти не лише здатні до політичної мімікрії, уміючи пролізти у вушко ідеологічної голки, швидко змінюючи портрети
президентів у своїх кабінетах, а
й мають дієвий механізм самовиживання при будь-якій владі
на Печерських пагорбах.
От і тепер, за президентства Володимира Зеленського зі
своїми «слугами», місцеві еліти знову опинилися в ситуації
самовиживання, їх об’єднання
в спільний політпроєкт у такій
політичній позиції виглядає логічно. Особливо якщо врахувати наміри влади переписати Виборчий кодекс. Та й, крім цього,
сама влада підштовхує мерів та
інших регіональних лідерів до

Непоєднувані амбіції
та гешефт олігархів
Нагадаємо, в подробицях виборчого законодавства, що не тішать майбутніх учасників виборчих перегонів на місцях, насамперед йдеться про збільшення
прохідного бар’єра для партій до
5%; крім того, партії, які хочуть
балотуватися, мають це робити
одночасно на всій території України — на 2/3 виборчих округів.
Також зміни стосуються розмірів
грошової застави. Проти змін до
виборчого кодексу вже виступила низка позапарламентських
партій. У спільній заяві вони застерегли владу від партійної монополізації, назвали зміни антиконституційними і такими, що
суперечать Європейській хартії
місцевого самоврядування. Про
це «УМ» уже повідомляла.
Водночас, озвучуючи позицію монобільшості, голова партії «Слуга народу» і заступник
голови парламентської фракції
Олександр Корнієнко застеріг:
нововведення потрібні для того,
аби зменшити ризики місцевого
сепаратизму з боку локальних
партій та позбутися «феодалізму» в місцевих органах влади. У
його словах є резон, однак запропоновані новели вигідні передусім правлячій партії, до якої
тепер знову вишикується черга з бажаючих отримати мандати у місцевих радах, та рейтингових партій, представлених у
парламенті. А от політпроєкти містечкового штибу навіть
якщо й представлені фігурами

впливових мерів або «князьків», то ризикують залишитися при своїх сталих інтересах.
Однак разом протестувати проти карантинних обмежень, введених центральною владою, —
це одне, а засунути подалі свої
амбіції, обіцянки більш впливовим «дахам» і об’єднатися у
спільну партію — зовсім інше.
Так, входити в серйозну гру вже
з порогу потрібно з розумінням,
хто і що з неї матиме у підсумку. Особливо, коли йдеться про
реалізацію загальнонаціонального політичного проєкту. І тут
постає питання номер один:
хто очолить цей мерський проєкт. Можна спробувати створити керівний орган із кількох
людей, але цей шлях нікуди не
приведе. Є ще й електоральноідеологічна проблема і будьяке об’єднання мерів великих
міст призведе до електоральних
втрат, оскільки політично мери
різновекторні. Наприклад, від
союзу з Кличком можуть втратити Кернес і Труханов, оскільки виборці цих градоначальників певною мірою проросійські
й «совкові». З іншого боку, так
само втратить у Києві Кличко у випадку спілки з Кернесом і Трухановим. Можна обрати керівником і харизматичного мера Дніпра Філатова, але
який від цього зиск трьом вищезгаданим керівникам міст?
Ще один важливий момент,
що є серйозною завадою появі
конкурентного проєкту мерів,
— орієнтованість мерів на різні,
не поєднувані групи впливу. Скажімо, і Кличко, і Філатов, і Кернес із Трухановим перетиналися на своєму життєвому шляху
з Ігорем Коломойським. Перші
з цієї четвірки з ним не в ладах.
Двоє інших — в нейтралітеті.
Така сама історія буде, якщо взяти кожного з олігархів — із кимось у мерів стосунки, як то кажуть, ділові, а з кимось — конфронтація. Не врахувати у списках інтереси олігархів — такого
в українській політиці не буває.
І вітчизняні багатії повинні розуміти, які шанси на проведення своїх людей за списками цієї
партії до парламенту, на кого
ставити в разі президентських
виборів. І тому на стадії самої ідеї
через суттєві ідеологічні розбіжності та зайву амбіційність учасників успішність цього проєкту
виглядає доволі примарною.

Бульдозер зупинився на старті
Отже, враховуючи зростаючу
напругу у стосунках місцевої та
центральної влад, а також розмови про можливість введення
в дію змін у Виборчому кодексі
з обов’язковою «партизацією»
міських голів — це привело до
активних кулуарних перемовин
мерів. Утім на Банковій спрямували зусилля на гру на випередження. Глава президентської фракції Давид Арахамія та
керівник партії «Слуга народу»
Олександр Корнієнко спеціально зібрали брифінг, на якому заявили, що не встановлюватимуть бар’єри для партій на місцевих виборах, а також не буде
жодних обмежень для мерів —
вони можуть бути і безпартійними, і самовисуванцями .
Отже, по факту наразі маємо
те, що президент таки пригальмував бульдозерні процеси, що
могли б набути невідворотних
процесів уже зараз, навіть при
тому, що партія мерів має слабкі шанси на супервпливовий загальноукраїнський проєкт.
При цьому ні шаблею, ні навіть сувенірним виданням покаліченої, скрученої в трубочку Конституції президенту махати не довелось. ■
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Як відпочити після карантину
Нинішній літній сезон далекої дороги передбачає мало
Олег БОРОВСЬКИЙ
Якщо на початку весни у певної частини населення загострюються ностальгійні настої, то у травні більшу
частину людства охоплює вже цілком здорова пандемія мрій про літній відпочинок. Із морем, горами
чи незвіданими містами і країнами в уяві. І така цілком позитивна
пандемія змушує народи запитувати своїх урядовців: «Коли ж нам
дозволять поїхати до вимріяного?». Уряди відповідають: як тільки, то й одразу. Але часом таки заспокоюють травневі «напади» бажаючих прогнозами, запевняючи
при цьому, що вони є не точними, а
лише можливими. Втім, у відповідях урядів уже проглядається певна конкретика, яка може бути цікава
і українцям, готовим розправити затерплі в карантині крила та податися у якийсь південний вирій.

Іспанія
Іберійський півострів має найбільшу і найкращу в Європі (можливо, і світі) туристичну інфраструктуру. Щороку Іспанію відвідує близько 40 млн туристів із туманних британських островів, не кажучи вже
про мільйонні десанти з інших країн
Європи. Гідним конкурентом Іспанії
виступає Португалія, яка останніми
роками відкушує значну частину від
іберійського туристичного пирога.
Хоча й Іспанія, і Португалія перебувають у значній економічній кризі з
мільйонами безробітних, але уряд
Іспанії вирішив, що нехай краще
піддані його королівської величності будуть трохи безробітними,
ніж цілком мертвими. До послаблення карантинних заходів 4 та 11
травня навіть мешканцям континентальної Іспанії впаювали штрафи до
1500 євро за появу на пляжах.
Тепер уряд трохи послабив
«звірства», але — лише для співвітчизників. У Мадриді чітко заявили: цьогоріч іноземцям варто забути про поїздки до Іспанії. Зроблена
цілком виразна ставка на внутрішній туризм. Це чимось нагадує колишню расову сегрегацію у США з
табличками «лише для білих». Чи
з’являться біля іспанських пляжів
таблички «Лише для іспанців»?

Італія
В Італії крива захворюваності на коронавірус систематично спадає. Зменшується кількість смертей,
госпіталізацій та нових випадків зараження. Пацієнтів, які лікуються від коронавірусу, систематично зменшується, за добу з неділі на понеділок — на
півтори тисячі.
Баланс втрат італійського туризму лише впродовж трьох місяців цієї
весни вражаючий: 81 млн невикористаних готельних міць з причини
коронавірусу. Збитки цього сектору
італійської економіки вже обраховуються мільярдами євро. І більша частина прибутків мала надійти від закордонних туристів, яких тепер катма.
Італійські ЗМІ, у зв’язку з цим,
звертають увагу на слова прем’єрміністра країни Джузеппе Конті, який
у недільному інтерв’ю газеті «Кор’єре
делла Сера» закликав співвітчизників
провести цьогорічні відпустки у своїй
вітчизні. Уряд готує для цього фінансові заохочення. Одним із них буде спеціальний грошовий додаток у розмірі
500 євро для кожної родини, яка відпочиватиме в готелі чи пансіонаті Італії.
«Цього року ми поїдемо у відпустки, не проведемо літо на балконі. Краса Італії не залишиться на
карантині. Ми будемо милуватися
нашими морем та горами, захоплюватися нашими містами», — запевнив італійців прем’єр Джузеппе
Конте у згаданому інтерв’ю.

Греція і Кіпр
Греція виявилася в десятки
разів менш враженою пандемією
CОVID-19, ніж її середземноморські
сестри Італія та Іспанія. Тому уряди
Греції і тісно пов’язаного з нею Кіпру таки планують приймати туристів
уже починаючи з липня.
Грецькі та кіпріотські політики
озвучують потребу пошуку спільних
рішень Євросоюзу, які б дозволили
їм відповідно діяти у цей складний
період. І вже вигадують власні рецепти гарантування безпеки відпочиваючих на пляжах. На «еталонному» грецькому казкової краси туристичному острові Санторіні, який щороку відвідує близько двох мільйонів
туристів, уже почали встановлювати
приватні пляжні бокси з плексигласу,
які мають забезпечити мінімум кон-

❙ З порожніх аеропортів нікого не підвезуть на порожні пляжі
❙ раніше популярних європейських курортів.
такту з сусідами-пляжниками.
Ідея не належить грекам: подібними боксами вже заповнюють приватні пляжі найславетнішого італійського морського курорту Ріміні. Втім,
такий відпочинок «у боксі», можливо,
по кишені хіба що римським та грецьким богам. Бо звичайний полотняний
приватний балдахін у Ріміні в минулі
сезони обходився бажаючим у 40
євро з особи за добу. «Безпечний»
пластиковий потягне вже й на сотню.
У 2019 році Грецію відвідало 34
мільйони туристів. Грецький міністр
туризму Гаррі Теокарі вважає, що
цього року його країні дуже пощастить, якщо вдасться привабити хоча
б третину від цієї кількості. Грецька
готельна палата вже підрахували, що
цього року 65% її членів будуть змушені оголосити банкрутство.
Стосовно настільки близького етнічно та ментально до Греції
Кіпру, то на острові 20% населення
продуктивного віку працює у туристичній галузі. Перед ними вимальовується перспектива вимирання як
«острівних мамонтів».
Навіть якщо Греція і Кіпр фактично відчинять двері своїх готелів для
закордонних туристів, то це ще не означає, що ті відважаться приїхати.
Адже міністр Теокарі попередив, що
закордонних туристів піддаватимуть
замірам температури тіла та аналізам
крові. Відповідно, у разі виникнення
підозри на коронавірус — дорога на
карантин, а не на пляж.
Та й жодної упевненості щодо напрямку розвитку подій не існує. От у
Південній Кореї стався повторний

■ НА ПЛАВУ

Знову в ту саму річку
Новий уряд Ізраїлю присягне з прем’єром
Нетаньяху на чолі
Ігор ВІТОВИЧ
Новосформований уряд
Ізраїлю приведуть до присяги у четвер, 14 травня,
о 13:00, повідомляється
на сайті Кнессету Ізраїлю.
Попередньо передбачалося, що складатимуть присягу 13 травня, але спікер
місцевого парламенту Бені
Ганц переніс процедуру на
день, бо 13 травня до Ізраїлю прибуде держсекретар
США Майк Помпео, щоб
зустрітися з Нетаньяху та
Ганцом.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху
сформував новий коаліційний уряд 6 травня, після
семи тижнів переговорів,
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понад рік політичної кризи
та трьох дострокових парламентських виборів упродовж цього часу. Наявність
нового уряду оголошено
буквально за кілька годин
до того, як сплине остаточний термін, після якого довелося б проводити ще одні
дострокові вибори.
Довгоочікуваний уряд
відбувся завдяки тому,
що Нетаньяху вдалося перетягти на свій бік (до коаліції з партією «Лікуд»)
представників
правої
релігійної партії «Єврейський дім», аби у 120-мандатному Кнессеті нова коаліція таки мала більшість
в 61 мандат. Ціна домовленості (чи змови) — на-

дання представнику «Єврейського дому» Нафталі
Беннету дуже важливого в
Іграїлі портфеля міністра
юстиції. За 67 років своєї
історії Ізраїль ніколи не
мав однопартійного уряду, зазначає кореспондент
Бі-Бі-Сі в Єрусалимі. Зате
тепер матиме знову Нетаньяху, який очолить уряд
вчетверте і перебуватиме
на його чолі найдовше в історії єврейської держави.
Нова урядова коаліція
дуже строката, але єдина у своєму спротиві створенню палестинської держави, прибічником чого
був головний супротивник Нетаньяху в боротьбі за прем’єрське крісло

спалах захворюваності з закриттям
барів, ресторанів та інших громадських закладів. А 11 травня представник Єврокомісії заявив, що країнамчленам Євросоюзу варто готуватися
до можливого приходу другої хвилі
поширення COVID-19. Наразі є лише
надії, але немає жодної впевненості.

Росія
У випадку зниження темпів
зростання розповсюдження коронавірусу можуть відкрити для внутрішнього туризму курорти Північного Кавказу та Краснодарського
краю, заявив 11 травня в ефірі телеканалу «Росія-24» віце-прем’єр
Росії Дмитро Чернишенко.
За його словами, внаслідок
пандемії галузь туризму як у Росії,
так і у світі зазнала найбільших
збитків. У зв’язку з цим уряд Росії
вніс її до переліку найбільш потерпілих галузей економіки. Чернишенко вважає, що тепер росіяни звертатимуть більше уваги на
російські курорти. «Обмеження дійсно спричинять те, що в країні розпочне формуватися власний туристичний продукт», — сподівається
Чернишенко.
Не варто ховати голову в пісок і
приховувати, що навіть після окупації Криму Росією до одного мільйона громадян України щороку відпочивають на півострові. Не виключено, що цього року вони правдами
і неправдами робитимуть спроби
потрапити на півострів та привезти
звідти якийсь коронавірусний сувенір. ■
Бені Ганц. До посталої минулого тижня коаліції, окрім «Лікуду» та «Єврейського дому», входять ще
три партії: центристська
«Кулан» та дві релігійні
ультраортодоксні «Шас»
і «Об’єднаний іудаїзм
Тори».
Ще один єврейський
екстреміст, глава партії
емігрантів з СРСР «Наш
дім — Ізраїль» та колишній міністр закордонних
справ Авігдор Ліберман,
відмовився увійти до складу нової коаліції, бо вона,
на його думку, недостатньо націоналістична.
Приведення до присяги
нового уряду стало можливим завдяки дозволу Верховного суду Ізраїлю. Судді минулого тижня одноголосно визнали, що висунуті
2019 року обвинувачення
генпрокуратури Ізраїлю на
адресу Нетаньяху в хабарництві, шахрайстві та обмані довіри народу не є достатньою підставою, щоб
позбавити його права очолити уряд. ■

Швидкі тести
Американська агенція контролю ліків і харчових продуктів (FDA) затвердила 9 травня новий тип швидких тестів на наявність коронавірусу. Антигенні тести, розроблені концерном Quidel Corp. з американського міста Сан-Дієго, дають результат за 15 хвилин, повідомляє агенція «Асошиейтед Пресс». Антигенні тести можуть діагностувати активні інфекції, викриваючи ранні сліди вірусу, а не його генетичний код,
і швидко виявляють фрагменти білків вірусу з мазків, узятих із носа,
повідомляється у заяві FDA. Це вже третій різновид тестів, на які агенція видала дозвіл. Досі єдиним способом діагностики активної інфекції Covid-19 було дослідження мазка з носа пацієнта на базі генетичного матеріалу вірусу. Такі тести вважаються дуже точними, але їх проведення може тривати багато годин і вимагає дорогого спеціалізованого обладнання, наявного головним чином у комерційних лабораторіях,
лікарнях та університетських клініках. Інший різновид тестів передбачає пошук у крові пацієнта антитіл, білків, які виробляються організмом
упродовж кількох днів чи тижнів після подолання інфекції. Дозволяючи дослідникам зрозуміти, як далеко хвороба поширилася в суспільстві, вони, втім, непридатні для діагностики інфекції в активній фазі. А
от нові антигенні тести здатні діагностувати активні інфекції через виявлення найбільш ранніх слідів вірусу. Як зазначає агенція «Асошиейтед Пресс», у США впродовж кількох останніх тижнів проводиться від
200 до 250 тис. тестів щодня. На думку експертів, відкриття шкіл, підприємств, церков та інших інституцій стане можливим лише за умови
щоденного проведення щонайменше мільйона тестів.

Коронавірусна «бронза» Росії
У Росії за добу зареєстровано 11 656 нових випадків зараження
коронавірусом. При цьому загальна кількість заражених там перевищила 221 тисячу осіб, а померло від Covid-19 уже понад дві тисячі
хворих. Про це 11 травня повідомив оперативний штаб у Москві. За
його даними, 46,5 відсотка виявлених за останню добу заражених не
мали клінічних проявів хвороби. За добу в Росії одужало 5,5 тисячі
осіб, а за весь період епідемії у країні — майже 40 тисяч. Таким чином Росія за кількістю випадків зараження обігнала Велику Британію,
де від початку пандемії Covid-19 зареєстровано 220,5 тисячі випадків,
та Італію з 219 тисячами хворих. Найбільше ж заражень коронавірусом у світі, за даними Університету Джонса Хопкінса, наразі зареєстровано у США: 1,3 мільйона випадків. На другому місці — Іспанія
(224 тисячі). Росія стрімко піднялася на третє місце. Загальна кількість заражень у світі вже перевищила чотири мільйони випадків.

Розстріляли власний корабель
На навчаннях, які військово-морські сили Ірану проводили в
Оманській затоці, в один із кораблів-учасників випадково влучила
ракета. Унаслідок інциденту загинуло 19 моряків, ще 15 осіб отримали поранення. Про це повідомило командування іранської армії. Інцидент стався 10 травня біля міста Джаск на півдні країни. За даними
військових, ракета влучила в допоміжне судно «Конарак», яке було
відбуксироване до берега. Триває розслідування обставин нещастя.
Як повідомляє агенція «Франс Пресс», Іран придбав «Конарак» у Нідерландах іще перед Ісламською революцією 1979 року. Судно завдовжки 47 метрів важить 447 тонн, на його озброєнні перебувають
крилаті ракети.

Віцепрезидент на карантині
Майк Пенс, віцепрезидент США, був змушений піти на каратин після того, як в одного з його радників виявили зараження коронавірусом,
повідомляє агенція «Асошиейтед Пресс». Минулої суботи наявність
SARS-Cov-2 виявлено в двох співробітників Білого дому: прессекретаря Пенса Кейті Міллер та її чоловіка Стівена Міллера, який входить до
числа найвпливовіших радників Пенса. Агенція посилається на одного
з чиновників Білого дому, котрий повідомив, що Пенс уже неодноразово проходив тести на наявність коронавірусу (востаннє — в неділю, 10
травня), і щоразу результат був негативним. Віцепрезидент усе ж вирішив дотримуватися процедур, обов’язкових при контакті з зараженою
особою, і піти на самоізоляцію, працюючи вдома. Минулої суботи карантину піддано трьох членів групи оперативної групи американського уряду з боротьби з коронавірусум, які також мали контакти з двійкою заражених співробітників Білого дому. До цієї трійки входять глава американського Національного інституту інфекційних захворювань
Ентоні Фаучі, директор Центру контролю запобігання захворюваності
Роберт Редфілд та глава Американської агенції контролю ліків і харчових продуктів Стівен Хан. Починаючи з понеділка,11 травня, президент
та віце-президент СШВ здаватимуть аналізи на коронавірус щоденно.

Карантинний «кайф»
Понад дві тисячі бездомних Сан-Франциско в американському
штаті Каліфорнія проходять карантин у порожніх готелях міста.
Більшість із них — залежні від наркотиків, алкоголю та тютюну.
Тож влада міста вирішила для попередження втеч із місць ізоляції доставляти їм задарма до готелів те, до чого вони призвичаїлися на вулицях. Мер Сан-Франциско Лондон Брід пояснив, що серед безхатченків особливо високий відсоток носіїв вірусу, а їх жорстка ізоляція
допоможе запобігти розповсюдженню пандемії. Директор громадського здоров’я Сан-Франциско Грант Колфакс запевнив, що роздача
«ліків» (наркотиків, алкоголю та сигарет) відбувається під наглядом
лікарів, щоб не доходило до передозувань. Департамент громадського здоров’я (DPH) наголосив в окремій заяві, що «постачання бездомним алкоголю сприяє збільшенню їх кількості в ізоляції і на карантині, завдяки чому зберігається здоров’я осіб, які в іншому випадку могли б потребувати лікарняної опіки». DPH також запевнив ЗМІ,
що поставки алкоголю та наркотиків бездомним фінансується з приватних фондів, а лікарі, які працюють із бездомними, також мотивують своїх пацієнтів до зміни стилю життя, але при цьому не застосовують примусових методів лікування, щоб ті не почувалися під тиском. Кількість бездомних у Сан-Франциско обраховується приблизно у понад 8 тисяч. Безкоштовний розподіл алкоголю та наркотиків
серед осіб, які перебувають на карантині, практикується і в інших містах Каліфорнії. По всьому штату Каліфорнія нараховується понад 50
тисяч осіб без постійного місця проживання. ■
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■ НАШІ ГРОШІ

Україна на короткому повідку
МВФ, ймовірно, виділить нам обіцяну суму траншу, але пригальмує
довготермінову співпрацю — через відсутність реформ
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Міжнародний валютний фонд змінює
умови співпраці з Україною. Михайло
Саакашвілі, який мав стати головним
посередником між офіційним Києвом та
штаб-квартирою Фонду, так і не отримав
обіцяної посади віце-прем’єр-міністра.
Тим часом змінився керівник представництва МВФ в Україні, а у ЗМІ з’явилася
інформація, що попередній очільник мав
доволі непрості стосунки з українським
президентом Володимиром Зеленським.

Мільярди від МВФ і «фактор Ситника»
Міжнародний валютний фонд і Україна переорієнтувалися із раніше погодженої 36-місячної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну
програму stand-by. Цю новину наприкінці минулого тижня повідомив офіційний
представник МВФ Джеррі Райс. У Міністерстві фінансів України заявили: не трапилося нічого страшного, а сума допомоги, на яку може розраховувати Україна,
залишиться колишньою: близько 5 млрд
доларів. Причому уряд Дениса Шмигаля планує завершити перемовини з МВФ
уже наступного тижня.
І хоча формально все правильно, існують, так би мовити, нюанси. І вони доволі
суттєві. «Програма EFF, яку ми обговорювали раніше, була розрахована на три
роки й означала отримання 8 млрд доларів: до кінця 2021 року ми планували
отримати від МВФ 5 млрд доларів і решту — 3 млрд доларів — у 2022—23 роках.
Тепер же упродовж наступних 18 місяців
ми отримаємо 5 млрд доларів», — пояснив представник України в МВФ Владислав Рашкован, зазначивши, що отримати ці гроші за програмою stand-by легше,
ніж за програмою EFF, оскільки її виконання не вимагає, як вважає Рашкован,
титанічних зусиль із просування структурних реформ.
За словами українського представника у Фонді, у сформованій глобальними
умовами невизначеності МВФ розуміє:
країнам-позичальникам, які сьогодні
опинилися у важкій фінансовій ситуації, дуже складно планувати структурні реформи на кілька років уперед. І ця
проблема, на думку Рашкована, — непростий виклик для багатьох урядів, не
лише для уряду Дениса Шмигаля. Тож
рішення зміни програми не є специфічним рішенням Фонду для України, наразі воно є загальною позицією Фонду в
багатьох країнах. «Позиція МВФ може
помінятися, але за останні два місяці
Олег ГАНСЬКИЙ
Через падіння нафтових цін у світі більшість країн отримали дешеве паливо. Дешевшає і газ в Україні. «Державна митна
служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення
під час ввезення на територію України в період із 1 по 30 квітня 2020 року, яка становить 3 318,6 грн, або 122,55 доларів за тисячу кубометрів», — повідомили у Міністерстві фінансів України. Це на 20,2% менше,
ніж було у березні 2020 року.
Знижуватиметься ціна і у платіжках.
Ціна поставки НАК «Нафтогаз України»
природного газу для потреб населення і
виробників тепла в квітні 2020 року становитиме 2,897 грн/кубометр, що на 14,7%
менше, ніж у березні 2020 року, коли ціна
становила 3,396 гривень за кубометр. У
порівнянні з січнем–2020 квітнева ціна
знизилася на 37,7%.
Як відомо, Україна взяла на себе
зобов’язання з 1 травня 2020 року повністю лібералізувати ринок поставок газу побутовим споживачам і забезпечити умови

❙ МВФ уже не вірить ні українським реформам, ні владі, яка обіцяє боротися з олігархами.
❙ Фото з сайта wz.lviv.ua.
МВФ не затвердив жодної нової програми EFF», — зауважив Рашкован.
...Тим часом напередодні вихідних
головний офіс Міжнародного валютного фонду змінив керівника місії в Україні: місце Рона ван Родена зайняла
Іванна Владкова-Голлар. Урядові інсайдери вбачають у цьому докази конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським та ван Роденом. Мовляв, у ексголови місії МВФ в
Україні були напружені стосунки з Зеленським. Ван Роден публічно виступив проти відставки директора НАБУ
Артема Ситника і пригрозив Зеленському скасуванням співпраці з МВФ.
Мовляв, саме через це його замінили
на Владкову-Голлар. У кулуарах кажуть, що конфлікт міг вийти в публічну площину: Зеленський міг звинуватити МВФ у спробах впливати і вказувати українській владі, як їм керувати.
Тож для МВФ це було б сильним іміджевим ударом. Вашингтонські фінансисти
зуміли вийти з-під удару. Але чи покращить цей момент стосунки між Україною і нашим головним донором — питання доволі непросте.

МВФ уже не вірить в Україну
Деякі експерти вже написали: своїми дивними кадровими та назагал управлінськими рішеннями президент Зеленський наступив на хвіст самому собі.
І страждати за це буде ціла держава.
«Назад до початку?» — написала у
своєму «Твіттері» Еліна Рибакова, заступниця головного економіста Міжна-

родного інституту фінансів США. Андрес Аслунд, економіст Атлантичної ради
США, прокоментував ситуацію доволі
обережно, вказавши на важливість виконання вимог МВФ наступного тижня
для збереження стабільності валютного
курсу в Україні.
«Наше фінансування від МВФ на цей
рік, імовірно, не зміниться, — прокоментував інвестиційний банкір Сергій Фурса. — Також Україна може отримати фінансову підтримку від ЄС: 600 млн євро
попередньої програми і ще 1,2 млрд євро
нової програми макрофінансової допомоги, а також підтримку Світового банку.
Щоправда, на бажання співпрацювати з
Україною того ж Світового банку може
вплинути відмова від медичної реформи,
і якщо для МВФ це ніколи не було критично важливим, то для Світового банку
може виявитися чутливим».
Але найбільша проблема, за словами
Фурси, що МВФ бачить: від України не
варто очікувати структурних реформ. «Це
виражається як відсутністю політичної
волі до реформ, що втілюється як у кадрових рішеннях, відкатом у багатьох реформах, це також спроба грати нечесно. Бо
якщо хтось в Україні думає, що вони найрозумніші і сьогодні проголосують зміни,
а завтра отримають транш, а післязавтра
все скасують, і це не очевидно розумним
людям із МВФ, то вони себе переоцінюють. Перспектива відіграти назад зміни
очевидна. І зрозуміло, що ніхто не хоче
відчувати себе обдуреним ідіотом. Тим
більше, так відверто обдуреним. І МВФ
підстраховується. Залишаючи Україну

■ СЕКТОР ГАЗУ

Час дешевого газу
Вартість газу для населення знижується третій місяць
поспіль. Держава тим часом активно нарощує обсяги
імпорту «блакитного палива»
для конкуренції у цьому сегменті. Уже з
січня нинішнього року головним індикатором є фактичні результати біржових торгів, які відбуваються з 1 по 22 число кожного місяця на найбільшому в Європі газовому хабі ТТF. Водночас із березня на внутрішньому ринку з’явився новий ліквідний
ціновий індикатор, — після проведення
ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» тендеру на закупівлю газу на
період поставки на березень-грудень 2020
року.
«При розрахунку ціни газу для населення на квітень «Нафтогаз», як і в бе-

резні, вибирав із двох можливих опцій:
розрахованої за постановою КМУ і середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на поставку газу «Оператора ГТС України». Незважаючи на рекордне здешевлення енергоносіїв на світових
ринках, найнижчими виявилися розрахунки, прив’язані до внутрішніх, а не зовнішніх індикаторів», — пояснили у «Нафтогазі», додавши, що зниження ціни на
газ третій місяць поспіль — безумовно, позитивний сигнал для людей. «Рахунки за
газ у квітні повинні знизиться і завдяки завершенню опалювального сезону, і завдя-

на короткому повідку», — каже Фурса.
І зазначає: хаос в управлінні державою
унеможливлює планування довгострокового співробітництва між Фондом та Україною. «Реформи, які були у програмі,
сьогодні саботують. Земельна реформа в
остаточному варіанті вихолощена і кастрована, а тому не тягне на структурну реформу. Атака на незалежність антикорупційних інституцій і НБУ не пройшла
непоміченою», — додає експерт, зазначаючи, що існує також велике питання, чи
будуть продовжені реформи на митниці і
в податковій, а це теж частина програми
МВФ.
«Називати ж «програму утримання штанів» програмою структурних
реформ якось негарно. І тому в МВФ
називають речі своїми іменами. Тож
у 2020 році Україна отримає той самий обсяг коштів, що і було заплановано. Але надалі для співпраці з Фондом
треба буде все-таки зайнятися структурними реформами. І, головне, доведеться виконувати взяті на себе раніше
зобов’язання. Ех, якби в Україні якась
сила так сильно хотіла реформ, як їх
хоче для України МВФ... Тоді б у нас
було набагато більше шансів наздогнати Польщу в найближчі 50 років. І якби
українські депутати також билися за
гроші українських платників податків,
як МВФ, який не хоче доплачувати Коломойському і вимагає, щоб за фінансові махінації в ПриватБанку олігархи
були покарані. І якби українці розуміли, як важлива незалежність Нацбанку, щоб не допустити гіперінфляції і повернення в 90-ті, то, може, і МВФ було
б простіше», — резюмував він. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Грошей вистачить на всіх!
Минулої п’ятниці Нацбанк провів перший тендер із надання довгострокового рефінансування банкам без обмеження по сумі: в аукціоні взяли участь 11 банківських установ, які загалом отримали майже 2,4 млрд грн на строк від 1 до 5
років.
«Така підтримка довгострокової ліквідності
банків із боку Національного банку дає їм змогу активніше здійснювати довгострокові інвестиції та надавати кредити реальному сектору економіки, який зазнав втрат під час глобальної кризи,
спричиненої пандемією коронавірусу, — повідомили в НБУ. — Ми створюємо умови, в яких бізнес може отримати за доступними ставками кошти не лише на короткострокові потреби, а й на
масштабні бізнес-проєкти, які потребують довгострокових вкладень».
У цей же день відбувся черговий тендер із
підтримання ліквідності банків строком до 90
днів. У ньому взяли участь чотири банки, які загалом залучили майже 457 млн доларів. «Банківська система України сьогодні має надліквідність — це близько 200 млрд грн. Якщо будьякий банк відчуває потребу в коштах, він може
отримати кредити від НБУ швидше і легше, —
сказав голова НБУ Яків Смолій. — Для того, щоб
маскимально вивільнити кошти банків для підтримки економіки, ми рекомендували банкам утриматись від виплат дивідендів».

ки зменшенню відпускної ціни «Нафтогазу». У підсумку, я сподіваюся, зменшиться навантаження на бюджети українських
домогосподарств, які відчувають наслідки карантинних заходів», — сказав голова правління НАК Андрій Коболєв.
Тим часом у січні-квітні 2020 року наша
держава наростила імпорт газу з ЄС на 59%
у порівнянні з аналогічним періодом 2019
року. «Загальні надходження природного
газу з країн ЄС склали 3,9 млрд кубометрів,
що на 1,4 млрд кубометрів, або на 59% ,більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Це
також на 26% перевищує середній показник у 2016-2019 роках», — повідомила пресслужба оператора ГТС України.
Так, за перші чотири місяці 2020 року
імпорт зі Словаччини склав 2,4 млрд кубометрів, що майже вдвічі більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
В Угорщині ми купили 0,9 млрд кубометрів, що на 26% більше, ніж торік, у Польщі — 0,6 млрд кубометрів, на 28% більше.
Ці обсяги включають також віртуальний
реверс, який уперше став доступний із початком нинішнього року в обсязі 0,38 млрд
кубометрів. ■

ТОПОНІМИ І ЛЮДИ
На околицях села Подільське на Черкащині височать скіфські кургани та козацькі могили. Його рівнинна місцевість красується від
райцентру Золотоноша менш ніж за десять кілометрів. Благодатна
земля, мов писанка, село…
Сільським головою Подільського кілька років тому став Артем Кухаренко, будучи ще студентом. Ініціативний й активний, у новому
статусі він навіть брав участь у кастингу телевізійного талант-шоу
— щоб привернути увагу до малої батьківщини, а може, й виграти
гроші для її облаштування. І найоб?єктивнішим коментарем глядачів
того досвіду було: співаків вистачає, гарний господар потрібніший.
Після більше як чотирьох років головування в Артема Кухаренка вже
менше оптимізму стосовно того, що швидко можна змінити сільське
життя на краще. Утім, він не полишає надії, що в Подільському буде
жити більше молодих людей. Тому і цей населений пункт підтримав
ініціативу «Купи хату на селі», яка повертає людей до господарювання на землі.
Перша збережена писемна
згадка про це поселення — власність Моцока — була залишена
267 років тому. Мине ще 34 роки,
і в «Описах Київського намісництва» 1787-го з’явиться назва «Подольской хутор». Документальні
джерела кінця XIX — початку ХХ
століття фіксують обидві назви —
Подільське і Моцоківка.
Роду Моцокiв приписують походження із балканських народів.
Його основоположник — Георгій
(Юрица,Юр’їця), дослужився до
полковника у 1676—1708 роках у
так званих компанійських (вільнонайманих) полках за гетьманів
Іванів Самойловича та Мазепи.
Син Моцока-старшого народився
близько 1700 року. Був кур’єром
та ад’ютантом гетьмана Війська
Запорозького Данила Апостола,
а згодом полковим хорунжим переяславським (1734—1765).
Архівні джерела свідчать, що
у 1775-му Григорій Георгієвич
Моцок, уже вдівець, проживав
у Золотоноші. Мав 85 підданих:
півсотні з них — у містечку мешкання, 25 — у Гельмязові, 10 — у
селі Велика Каратуль. Його син
Микола, народившись у 1744
році, службу розпочав 22 травня
1761-го полковим канцеляристом
і поступово просувався сходами
військових звань уже російської
імперської армії: був значковим
товаришем (1766—1768), полковим хорунжим переяславським
(1768—1772), а потім полковим
обозним переяславським (1772—
1780). Брав участь у турецькому
поході.
У 1782 році Микола Моцок
отримав 4 хати в хуторі поблизу
Золотоноші й 30 куплених душ
у селі Дворячне Золочівського
повіту Харківського намісництва. Другий син Григорія Моцока Семен (народився 1750 р.) —
прапорщик Азовського піхотного полку, підпоручик у відставці,
проживав у Великій Каратулі (це
за півсотні кілометрів від Подільського, нині Київська область), у
двох повітах мав 37 хат.
Подільському випало в історії бути і в складі Піщанської волості, про існування якої
на території нинішніх України
та Росії в XIX — першій чверті XX століття, пам’ятають не всі.
Переписом 1926 року Подільське зафіксоване як село, що належало Коврайській сільській раді
(така існувала до 2018-го, на відстані 10 км, а відтоді ввійшла в
новостворену ОТГ). Трохи не 100
років тому в Подільському було
108 дворів і мешкала 481 особа.

Курки несли золоті яйця
Нині Подільське схоже на частину райцентрів в Україні, де є й
кількаповерхові багатоквартирні
будинки. А все тому, що у 1960-х
було утворено племінний радгоспрепродуктор «Подільський». Господарство спеціалізувалося на
продукуванні яєць племінних курей м’ясних порід для бройлерних фабрик усієї України.
Уже в наступному десятиріччі
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Сліди гетьманських часів
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СЕРЕДА, 13 ТРАВНЯ 2020

збудували потужний птахокомплекс на 72 тисячі голів птиці. Прибуток підприємства тоді, пишуть,
перевищив мільйон карбованців,
тож розвивалася і соціальна сфера. Було збудовано дев’ять двоповерхівок, будинок культури, школу, дитсадок, фельдшерсько-акушерський пункт.
У 1978 році було утворено виокремлену Подільську сільську
раду. Бо до того населений пункт
належав Новодмитрівській сільській раді. Утім уже з 1990-х почався
господарсько-виробничий спад. Птахівництво вдалося відродити завдяки приватним
фірмам, які взяли в оренду пташники, але це зовсім інші масштаби. Якщо раніше виробництво
працювало у кількох десятках
приміщень, то нині діючими лишилися лише два. А решту напівзруйнували — напіврозібрали, обставивши кредитно-банкрутними схемами, що не може не
відлякувати від цих територій потенційних інвесторів. У 2017-му
Подільське втратило ще 30 робочих місць, тому що закрилася тваринницька ферма. Бо великі агровиробники, які орендують землі,
націлені на менш витратне і прибутковіше для себе виробництво,
яким є вирощування кукурудзи і
соняшника. Розвиток і добробут
сіл їм не часто болить.

Подільське з головою
Очоливши рідне село на Черкащині ще студентом, Артем
Кухаренко через понад чотири роки не зневірився у бажанні
зробити його кращим

❙ Артем Кухаренко (ліворуч) на форумі молодих лідерів на сході України. 2019 р.
❙ Фото з власного архіву.

Мрія про швейний цех
Хвацький і амбіційний — так
характеризували 22-річного Артема Кухаренка, коли він тільки
став сільським головою. У Подільському — близько 780 мешканців. За юного кандидата віддали
свої голоси 80 відсотків виборців.
Попередній очільник був на посаді 17,5 року, в останні перегони
не включався. Береться — хай робить, такою була позиція подільчан. «Якщо пообіцяв — маю зробити», — коментував Артем.
Через понад чотири роки у наймолодшого свого часу сільського
голови (трохи згодом його випередив 21-річний Віталій Дяків, що
очолив Давидів біля Львова) стало менше оптимізму, але його не
полишає надія зробити село комфортним місцем для життя і роботи молодих людей. Один із все ще
не реалізованих задумів — у приміщенні занедбаного садочка створити швейну майстерню на 15 робочих місць, де б виготовляли,
зокрема, еко-сумки, які би рятували довкілля від поліетилену.
Мама Артема Валентина Олександрівна за фахом педпрацівник,
батько Володимир Петрович — механізатор, депутат сільської ради,
громадський помічник дільничного інспектора та ще й грає на гармошці. Тож і вокальний талант
сина від початку мав підґрунтя. І
допоміг, у прямому значенні слова, наспівати на кілька добрих
справ, скажімо, облаштування дитячого майданчика.
Артем Кухаренко на власні
очі не раз бачив, як живуть у Європі. Був вражений побаченим у
6-тисячному німецькому містечку Каппельродек, куди возили на

❙ Аерофото села Подільське.
❙ Фото з «Вікіпедії». Власна робота Andr Datskiy.
❙ Протипандемічних заходів
❙ дотримуються і подільчани.
екскурсію його разом з іншими
учасниками міжнародного форуму «За Демократію-2016» у Страсбурзі. Той населений пункт займає таку ж площу, як Подільське, — 1700 гектарів. Утім річний
бюджет містечка — 15 мільйонів
євро, а українького села — 800 тисяч гривень, що було приблизно
28 тисяч євро. «Оглянувши тоді
інфраструктуру Каппельродека, його охайні, квітучі вулиці,
затишні житлові будинки з контейнерами для роздільного сортування сміття, я подумав: курс
гривні до євро цілком відповідає
реаліям. Ми у 28 разів живемо
гірше, ніж європейці...»
Ще одне незабутнє враження
тієї поїздки — шок у Страсбурзі
іноземців, коли вони ознайомилися з опублікованими саме перед
тим деклараціями наших «верхів». Співрозмовники-європейці
не приховували свого здивування. Вони просто не могли втямити: як у бідній країні, що просить
грошей по всьому світу, можуть
бути такі багаті чиновники?!
До молодого колеги з Польщі Патріка Бланьє за свою каденцію Артем Кухаренко двічі їздив
і двічі приймав його у Подільському, зокрема, коли у них виступала Ніна Матвієнко. Не раз Артем
бував і на сході України, де ділився досвідом лідерства.

❙ Подільське чекає.
Власними силами зробити
косметичний ремонт у Будинку
культури, провести освітлення
на центральній вулиці, трохи підлатати дороги, осучаснити школу
— усе це, каже Артем, більше нагадує роботу завгоспа. Та й односельців не так багато активних,
як би хотілося. Тому ще не визначився, чи хоче знову претендувати на посаду сільського голови. Роздумує про роботу за фахом
— учителем історії, утім, точно у
своєму селі.
***
«Село Подільське радо зустріне кожного! — каже Артем Кухаренко. — Будинків та квартир вистачить для всіх бажаючих. А гостинність та доброзичливість моїх

односельчан нікого не залишать
байдужими. Запрошую усіх до
нашої дружньої Подільської громади!» У розпалі сезонні роботи на
присадибних ділянках. «І, звісно,
моя родина —не виняток, — каже
молодий сільський голова. — 60
соток землі, можливо, й не багато, але вистачить, щоб забезпечити всю сім’ю найнеобхіднішим
для повноцінного життя в умовах
незвичайної та складної ситуації,
яку зараз переживає наша країна.
Психоз закінчиться, коронавірус
ми подолаємо, а економіку країни, на жаль, буде підірвано. Тому
саме зараз ми маємо працювати на всю силу». Контактний телефон: 04737-65142. Подільське
чекає! ■

Підготовлено за сприяння ініціатора руху «Купи хату на селі»
Віталія СКОЦИКА, лідера політичної партії «КРАЇНА».
Редактор сторінки Валентина САМЧЕНКО.
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Віталій МАМАЛАГА,
старший науковий співробітник
Національного історикокультурного заповідника
«Гетьманська столиця»
Батурин

Дем’яна Ігнатовича, який гетьманував в Українській козацькій державі у 1668-1672 роках, внаслідок
заколоту було заарештовано та
відіслано до Москви. Там гетьмана
жорстоко катували та бездоказово
засудили до страти.
Щоправда, в останній момент,
коли вже кат розмахнувся над
Дем’яновою головою своєю сокирою, смертну кару було змінено
на довічне заслання. Гетьмана з
родиною та його найближчих соратників традиційно відправили
до Сибіру (про це «Україна молода» писала, випуск №35 від 22
квітня 2020 р.)
Ні катування, ні моральні знущання не змогли зламати Дем’яна
Ігнатовича — на засланні він прожив ще тридцять років і навіть
там не загубився. Про цей період
життя гетьмана наша сьогоднішня
розповідь.

Грибович повертався
дикою місцевістю —
2,5 тисячі кілометрів
До Тобольська — тодішньої
столиці сибірської каторги доправили Дем’яна, його дружину Анастасію з трьома малими
дітьми (гетьман мав двох синів і
доньку, двом молодшим ще не виповнилось і трьох років), молодого гетьманового племінника Михайла, брата Василя із синами. А
ще — двох найближчих соратників гетьмана, колишніх генеральних осавулів Матвія Гвинтовку з
сином та Павла Грибовича, який
не мав сім’ї та дітей.
Остання обставина зіграла
значну роль у подальшій долі всіх
названих людей. Швидше за все, з
дозволу чи навіть з благословення
гетьмана, не зв’язаний сімейними
обставинами Грибович вирішив
втекти і повернутись до України.
Не варто особливо пояснювати, наскільки це було небезпечною справою на той час… Пройти самому дві
з половиною тисячі кілометрів дикою місцевістю, за наявності людей ще більш небезпечних, аніж
дикі звірі, — це був справжній
подвиг. Мало кому подібне вдавалося, але Грибович, мабуть, був
іще той козарлюга. Приблизно за
рік, живого і здорового ми вже бачимо його на Запорізькій Січі.
Потім царській уряд «скрипів
зубами», погрожував страшними
карами, вимагаючи видати Грибовича, але січове товариство —
на те й січове товариство, щоб не
звертати увагу на всяких царів з
їхніми боярами.
До речі, не лишень героїчна
втеча Грибовича з Тобольська робить його біографію достойною цілого роману, а й його роль як соратника гетьмана Ігнатовича. Під
час арешту останнього Грибович
перебував із посольством у Москві, та якби був у Батурині, то все
могло б піти зовсім по-іншому.
Недарма потім заколотники розповідали московським чиновникам про те, що обрали вдалий
час через відсутність Грибовича у
гетьманській столиці. Казали, що
той завжди знав про все, що відбувається в Батурині, обходячи місто та вивідуючи всі відомості, тобто був у гетьмана кимось на кшталт керівника контррозвідки.

Найпомітніший слід —
у Забайкаллі
Втеча Грибовича не могла не
ускладнити становище його патрона. Не маючи змоги дотягнутись до втікача, мстивий московський уряд відігрався на решті ув’язнених. Ухвалили рі-

■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Засланий за любов до свободи й України
Віхи тридцяти років гетьмана Дем’яна Ігнатовича у російському вигнанні

❙ Пам’ятний знак, присвячений
❙ Дем’яну Ігнатовичу, встановлений
❙ на Забайкаллі.
шення вислати їх ще далі на схід,
та ще й розділити. Гетьманового
брата Василя із синами доправили до Красноярська, племінника
Михайла — у Якутію, а Дем’яна
із сім’єю — на Байкал. В Іркутській в’язниці гетьман проведе багато років.
Цікаво, що до нашого часу
дійшли відомості про те, як місцеві жителі характеризували
причини, через які Ігнатович
опинився в їхніх краях: був «засланий туди за любов до свободи
і Малоросії».
Точно не відомо, скільки часу
Ігнатовича тримали під вартою,
але загалом не менше десяти
років. На щастя, і це випробування не зламало нашого героя.
Треба пам’ятати, що в Сибіру людей бракувало завжди. Тому часто було так, що в моменти скрути оточені з усіх боків «не надто
дружнім» до колонізаторів місцевим населенням російські укріплені пункти, так звані «остроги», гостро потребували додаткових оборонців. Військова вправність та досвід Дем’яна були
дуже потрібними, тому його вимушено і звільнили з-під варти
та записали в місцеве московське військо.
Ігнатовича зарахували до так
званих «дітей боярських українних міст». Це був найнижчий
чин тодішньої московської «служилої» верстви. Але гетьман і тут
не розгубився й швидко став дуже
впливовою в регіоні особою та залишив по собі суттєвий спадок в
історії краю.
Найпомітніший слід Ігнатовича — у Забайкаллі. Більшу частину періоду свого заслання йому
довелося провести у місті Селенгінську, військовим комендантом
та фактичним керівником якого
він був не один рік.
Повоював Дем’ян з бурятами та монголами. Місцеві народи
Москва завойовувала в основному руками каторжан, таких як і
колишній гетьман. У тих глухих
місцях постійно тривала «мала
війна», не проходило й місяця
без кровопролиття. Взаємні набіги, розвідка, конвоювання обозів,
облаштування засідок, допомога тим, хто потрапляв до засідок,
обопільний грабунок, просто випадкові сутички — в таких сурових умовах, що не дуже відрізнялись від тодішнього українського
«Дикого поля», колишній гетьман
проявив себе якнайкраще.
Іноді траплялися і масштабні війни. Так, наприклад, на початку 1688 року під Селенгінськ

❙ Дем’ян Ігнатович. Бронзове втілення у скульптурній композиції
❙ «Гетьмани. Молитва за Україну» (м. Батурин). Квітень 2020 р.
❙ Фото Наталії РЕБРОВОЇ.

❙ Іллюстрація з твору Івана
❙ Багряного «Тигролови».
підступило величезне, як для
тих країв, кількатисячне військо монголів і оточило місто. В Селенгінську під командуванням
Дем’яна Ігнатовича було всього
294 особи, серед них — просто озброєні купці та міщани. Зв’язок
було повністю припинено, припаси обмежені, сподівань на допомогу не лишалося. Проте Дем’ян був
справжнім українським гетьманом! Він наважився на вилазку і,
використавши ефект несподіванки та сконцентрованість удару,
зміг сплутати монгольські бойові
порядки та навести паніку в їхньому таборі, так що супротивник
був змушений тікати. Розгром
був повним. Дем’ян зі своїм загоном переслідував монголів долиною, яка після цих подій отримала назву «Падь убієнних».

Герой дипломатії і билини
Помітний слід Ігнатович залишив і на дипломатичній ниві.
У 1687-1689 роках тривав політико-дипломатичний процес,
який призвів до підписання московсько-китайського, так званого «Нерчинського», договору. Тепер зоною діяльності колишнього гетьмана стало все Забайкалля. Найчастіше він брав участь
в облаштуванні та забезпеченні військової охорони московсько-китайських з’їздів для ведення перемовин. Але є непоодинокі
відомості і щодо участі Дем’яна
безпосередньо у дипломатичній
роботі. Загалом у загальному великому звіті керівника перемовин Федора Головіна його ім’я
зустрічається сотні разів. Поряд із батьком завжди були його
сини, особливо часто згадується
старший — Петро.
Життя та діяльність Дем’яна
та його синів у Забайкаллі
були настільки яскравими, що
знайшли навіть відбиток у місцевому епосі. Зокрема, Петро
Дем’янович є героєм справжнь-

ої «богатирської» билини, а самого Дем’яна народна фантазія
в одному з творів навіть звела у
дружбі із самим протопопом Аввакумом, лідером «старовірів» та
найяскравішим російським опозиціонером XVII століття. Звісно, вони ніколи не зустрічалися в
реальності, але показовим є виділення цих двох персонажів як
найбільших «страждальців» за
правду та борців проти царської
сваволі.
Слід в історії, що залишив
Дем’ян, можна зустріти в найнесподіваніших місцях. Наприклад, під час однієї із сутичок
його загін захопив у полон малого монгольського хлопчика на
ім’я Бароно. В полоні хлопця охрестили та дали нове ім’я — Михайло Сердюков. Через багато
років уже в Петербурзі він став
унікальним для свого часу інженером-гідротехніком та видатним підприємцем. Вийшов такий собі подарунок від гетьмана
імперії.
1691 року, розгромивши півтисячний загін монголів, що
вкотре підійшов до Селенгінська,
Дем’ян отримав численні важкі
поранення. Цього ж року колишній гетьман втратив обох своїх
синів. Старший Петро загинув
під час походу вже московських
колоністів до Монголії. Молодший син Яків помер того ж року
(можливо, також загинув) за невідомих обставин. Від 1691 року
ім’я Дем’яна Ігнатовича починає
поступово зникати з документів,
а 1701 року, за давнім козацьким
звичаєм, старий гетьман постригся у монахи.
1703 року на чужині завершилося земне життя видатного українського гетьмана. Але
пам’ять про нього житиме, ледь
жеврітиме (головним чином через те, що історію України наступні триста років після смерті гетьмана писатимуть її загарбники), але житиме. І от за двісті
років Іван Багряний використає
образ Дем’яна Ігнатовича, зробивши головним героєм свого
роману «Тигролови» (події якого відбуваються на Далекому
Сході) — умовного далекого нащадка гетьмана. А справжні нащадки гетьмана, можливо, й досі
живуть у тих краях. Зокрема, достеменно відомо, що його дочка
Олена мала дітей у шлюбі з Іваном Бейтоном, сином такого ж,
як її батько, засланця, полоненого польського офіцера.

Російський агітпроп дивує
Несподіваним чином образ
Дем’яна Ігнатовича вже у наш час
намагаються використати російські пропагандисти. Одиниці забайкальських краєзнавців (зокрема, Едуард Дьомін) уже багато
років приділяють увагу долі нашого героя. Написано декілька
справді цікавих робіт, відкрито
невідомі епізоди з його забайкальського життя. Подякуємо їм за це!
Але по-справжньому згадали про
Дем’яна Ігнатовича на Забайкаллі тільки після початку новітньої
російсько-української війни.
Не могли пропагандисти пройти повз його непересічну біографію — почали ліпити з
гетьмана «правильного хохла».
Нещодавно на місці однієї з його
переможних битв навіть встановили пам’ятний знак — під
акомпанемент гасел: «Верой и
правдой служивший России» та
«слуга царю — отец солдатам».
Пам’ятник чомусь обмотали «колорадськими» стрічками — тими
самими, що висіли на грудях солдатів Петра Текелі, котрі руйнували Запорозьку Січ у 1775 році,
і тими самими, які як розпізнавальні знаки використовують зараз російські гібридні окупаційні війська на Донбасі.
Щиро здивувався б такій
«честі» Дем’ян Ігнатович! Адже не
за власним бажанням він опинився за 5 тисяч кілометрів від Батьківщини! Справді, ув’язнений він
був за любов до свободи та України, як зауважили деякі його сучасники-забайкальці. Змушений обставинами та прив’язаний
сім’єю, він захищав її та свою
хату. Робив це віддано та ефективно, навіть героїчно, тому що
не вмів по-іншому. Його доля на
Забайкаллі разом із долею в більшості таких самих, як і він, засланих, швидше, схожа на долю
в’язнів ГУЛАГу або на долю бійців штрафних батальйонів, що також «вірою і правдою служили»
російській нелюдській державі.
Місця ж найбільшої
Дем’янової слави знаходяться
в Україні, яка завжди була єдиною його Вітчизною. Зокрема,
пам’ять про видатного гетьмана зберігається в Батурині —
місті, яке він власною волею обрав собі за столицю, яке стараннями гетьмана увійшло у велику українську історію! Тут, до
речі, стоїть і єдиний на тепер у
світі пам’ятник Дем’яну Ігнатовичу. ■
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■ ПОВАЖАЛИ БІЛЬШЕ, НІЖ ДОКТОРА

Зцілювала суспільство і людей
Софія Окуневська — перша
жінка-лікарка Буковини й Галичини,
яка започаткувала боротьбу
з онкохворобами методом
Марії Склодовської-Кюрі
Наталія ОСИПЧУК

Так склалося, що поняття «емансипація жінок» у різний час
мало різне значення. У XIX-XX століттях воно означало боротьбу жінок за рівні з чоловіками права. Жінки, які мали
сміливість випереджати час, були наділені інтелектом та
європейським мисленням, не обмежувалися відведеній їм
ролі домогосподарки. Ольга Кобилянська, Марія та Ольга Устияновичі, Леся Українка — ці відомі особистості не
лише випереджали час, а й сміливо творили майбутнє. У
цьому гроні гідних жінок спалахнула яскрава зірка Софії
Окуневської-Морачевської (1865—1926) — першої лікарки на Буковині й у Галичині, однієї з перших українок, яка
здобула університетську медичну освіту.

Треба писати не по-німецьки,
а для свого народу —
по-українськи...
Життя Софії Окуневської —
суцільний виклик, спроба плисти проти течії за найнесприятливіших умов. Вона народилася
в сім’ї священника Атанаса Окуневського 12 травня 1865 року
в селі Довжанка — нині це Тернопільський район однойменної
області, а тоді був Тернопільський повіт Австрійської імперії.
Батько Софії був особистістю непересічною. Він походив із
давнього роду Окунів, був добрим священником, проте завжди прагнув здобути медичну освіту. Після закінчення Віденського медичного університету
став доктором медицини. Працював повітовим лікарем у містечку Сторожинець, а згодом —
лікарем у містечку Кімполунг,
на Південній Буковині (нині це
Румунія). Софійка залюбки бувала у батька, вчилася в нього
милосердя до недужих людей.
До медицини тяжів і Софійчин
дядько Кирило Окуневський,
який одним із перших українців здобув вищу фармацевтичну освіту.
Після смерті матері Софія виховувалася в родині тітки й дядька Озаркевичів разом із двоюрідною сестрою, майбутньою письменницею та емансипанткою Наталією Кобринською. Двоюрідна
сестра мала значний вплив на
становлення Софії як майбутньої громадської діячки.
У 18 років Наталія вийшла
заміж за священника УГКЦ, талановитого хормейстера, фольклориста Теофіла Кобринського
(1848—1882). Чоловік виявився
«щирим повірником» із ніжною
душею, надійним другом. Подружжя жило в мирі та злагоді,
тому справжнім ударом долі для
Наталі стала смерть чоловіка після тяжкої хвороби. Красуня Наталія Кобринська відрізала пишну косу і поклала чоловікові до
труни, тим самим засвідчивши
подружню вірність.
Світогляд юної Софії формувався в прогресивному середовищі. За спогадами сучасників, ніхто не міг залишитися байдужим
до розумної, самодостатньої дівчини.
Відома письменниця Ольга Кобилянська (1863—1942) в «Автобіографії» (1903) так описала їхню
першу зустріч: «Заговорила до
мене українською мовою, переконуючи — мені треба писати не понімецьки, а для свого народу — по-

❙ Софія Окуневська-Морачевська.

українськи, навчила фонетикою
писати, надавала українських
книжок...Якщо можна порівняти молоду дівчину з квіткою, то
Софію можна порівняти з лілією.
Біла бездоганна цера (колір обличчя. — Авт.) з очима русалки
задумливого погляду знизу вгору, темними бровами і волоссям
барви старого золота. Поважна і
пориваюча усміхом своїм, коли
бувала дотепною і повною природного гумору. Фанатична поклонниця природи, їзди верхи, бігання лижвами, фехтування і такого іншого в той час допустимого «спорту». Загартована фізично,
мала естетично розвинутий смак,
прекрасно грала на фортепіано. Її
улюбленим музичним твором стала «Місячна соната» Людвіга ван
Бетховена.

Йти проти течії
У 1884 році дівчині вдалося
отримати дозвіл на складання іспитів за гімназійний курс та блискуче впоратися із завданням. І
хоча Софія була настільки блискуче підготовлена, що їй міг позаздрити будь-який юнак, проте тогочасні погляди на жіночу освіту
лишалися консервативними. Програма жіночих шкіл у Галичині не
передбачала грецької та латини.
Дівчата не допускалися також до
державного іспиту на атестат зрілості. Скільки сил пішло на те,
проте Софії вдалося виклопотати
собі дозвіл на складання екзаменів
за гімназійний курс!
Так і жила — йшла проти
течії, проте мети досягала. Резонанс у галицькій пресі був нечуваний. Під час складання іспиту на атестат зрілості у 1885 році
аудиторія гімназії була переповненою. На неї прийшли, зокрема Іван Нечуй-Левицький, Олександр Кониський, Іван Белей та
Іван Франко.
Одним із учителів гімназистки став брат майбутньої письменниці Ольги Кобилянської, викладач класичної мови та літератури
Юліян Кобилянський (1859—
1922). Він був у захваті від своєї
учениці: «Якби мої хлопці-гімназисти бути такими відомими учнями філології, як Софія Окуневська, я був би гордий за них».
З дипломом гімназії можна
було вступати до університету,
але жінка в Австро-Угорщині не
мала такого права. Змушена була
їхати на навчання до Швейцарії,
де жінка мала більше прав. Медичний факультет Софія Окуневська закінчила у 1895 році.
Талановита в усьому, Софія

мала літературні здібності. У
1887 році навіть брала участь в
організації видання першого жіночого альманаху «Перший вінок», де були зібрані найкращі
літературні сили того часу. Зі
сторінок «Першого вінка» залунали жіночі голоси — Ганни Барвінок, Дніпрової Чайки,
Уляни Кравченко, Олени Пчілки, Ольги Франко, Лесі Українки, Софії Окуневської. У цьому
альманасі Софія представила
оповідання «Пісок, пісок», а також розвідку «Родинна неволя
жінок в піснях і обрядах весільних». Нагадаємо, на світогляд
Софії впливала її двоюрідна сестра Наталія Кобринська.
Дівчата-емансипантки мали
свій погляд і на особисте життя.
«У нас не такі спокійні вдачі,
що можуть розкошувати в своїх
почуттях, — пояснювала Софія
Окуневська Ользі Кобилянській. — Як хтось так пристрасно
любить, як ми, то це нещастя, а в
таке не треба кидатися. Як прийде біда, то що робити. Але шукати її не треба».
Однак ці погляди не завадили
Софії мати достойну пару. Красуня-емансипантка познайомилася з поляком, майбутнім медиком Вацлавом Морачевським.
Варшав’янин не приховував своїх
сентиментів до української справи, тож молоді люди заприязнилися. У листопаді 1890 року Софія Окуневська стала дружиною
Вацлава.
Освічене подружжя мало
вплив і на письменника Василя
Стефаника, який писав у «Автобіографії» (1942): «Я познайомився з Вацлавом Морачевським
і з його жінкою Софією з Окуневських. Вони приїхали з Цюріха,
обоє високоосвічені, і від них я
користувався широким європеїзмом». Василь Стефаник не приховував своєї симпатії до Софії:
«Це знайомство було чи не найважливішою подією моєї молодості».
Тим часом життя Софії та Вацлава наповнювалося новими здобутками. Попри блискучу наукову кар’єру, Софія лишалася турботливою дружиною та матір’ю
двох дітей — Юрія та Єви.

Від неї йшло світло...
У 1896 році Софія Окуневська-Морачевська написала докторську дисертацію про зміни
в крові під впливом анемії, а згодом отримала ступінь доктора
наук. Для багатьох жінок Софія
стала символом мудрості та надії.

❙ Юрій Морачевський, Марія Морачевська, їхня донька Софія
❙ та Вацлав Морачевський. 1934 рік.
❙ Фото з сайта photo-lviv.in.ua.
Надії на кращі зміни в житті жінки. Ольга Кобилянська писала
про товаришку з захопленням:
«Від неї пішло мені те світло, за
яким я тужила, так тужила...»
Здавалося, перед обдарованою
жінкою-лікаркою мали відчинитися усі двері. Проте зустрічала на своєму шляху суцільні перепони. Ні в Цюриху, ні в Кракові роботи за фахом подружжя
не знайшло. Згодом Морачевські
замешкали у Львові, нострифікувавши в місцевому університеті свої документи.
Софії й надалі довелося виборювати право на медичну практику. Після численних формальностей лише 15 березня 1900 року
на засіданні сенату Краківського
університету відбулася нострифікація диплома Софії ОкуневськоїМорачевської. Лише тоді доктор
медицини здобула офіційне право на самостійну лікарську практику. Подружжя Морачевських
планувало працювати у Кракові,
але перед Софією постали нові
виклики. Знову довелося повернутися в Галичину.
З великими труднощами у
жовтні 1903 році Софія Окуневська-Морачевська розпочала працювати у добродійній приватній
«Народній лічниці» імені Митрополита Андрея Шептицького.
Патріотично налаштовані лікарі
надавали допомогу хворим, піклуючись про їхнє здоров’я. За доброту та милосердя недужі дякували лікарці, називаючи її «святою
Софією».
Софія разом із братом Наталії Кобринської Євгеном Озаркевичем вперше в Західній Україні організували курси для
сестер милосердя, згодом — курси акушерів. Вечорами лікарка працювала над створенням
словника української медичної
термінології. Тим часом у житті Вацлава з’явилася інша жінка. Ініціатором розлучення став
саме він... У 1914 році Вацлав
виконував обов’язки гарнізонного лікаря у Лінці, а Софія до
1919 року працювала лікарем у
Гмінді та Сватобожіцах, в таборах для українських виселенців.
Звісно, вона розуміла, що цим самим ставить під загрозу свою лі-

карську кар’єру, проте українська патріотка на це не зважала.

І не буде мати серце спокою...
Софія стала першим лікарем у Західній Україні, яка використовувала променеву терапію у боротьбі з онкологією, започаткувавши лікування гінекологічних хвороб методом Марії
Склодовської-Кюрі. Проте негаразди особистого життя підточували здоров’я Софії, впливали на її психіку. Різдво 7 січня
1919 року принесло біль і втрати. Страшна звістка надійшла з
Цюриха — з життя добровільно
пішла її 20-річна донька Єва. Талановита дівчина могла повторити шлях своєї самодостатньої матері, ставши першою українською архітекторкою, але...
До слова, самогубство доньки
боляче вразило батька, амбітного
Вацлава Морачевського. До кінця
своїх днів він носив при собі урну
з прахом доньки. Проте щасливого подружнього сімейного життя
було вже не повернути.
Софія мешкала у Львові навпроти собору Св. Юра. Працювала лікарем у «Народній лічниці»
Євгена Озаркевича. Усі, хто бував в оселі лікарки, були вражені
оберемками лікарських трав, у
цілющу силу яких вона вірила.
Стверджувала, що цей перевірений метод лікування в Україні
незаслужено забутий. Часто повторювала: «По німцях та Швейцаріях таких спеціалістів багато,
і з них там не сміються, а поважають більше, ніж доктора, який лікує хімікаліями».
Софія Окуневська, попри біль
втрат, знайшла в собі сили повернутися до громадського життя,
мала чимало планів. Проте того
трагічного дня з лікаркою трапилася біда. Коли в неї сталося запалення апендикса, ускладнене
перитонітом, поряд нікого не виявилося. Лікарку, яка рятувала
чужі життя, не змогли врятувати... Софія Окуневська пішла з
життя 24 лютого 1926 року, похована на Личаківському цвинтарі у Львові. Її син Юрій присвятив мамі рядки: «І не буде мати
серце спокою, доки навік не спочине при Тобі...» ■
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Василь БІЛОУС,
кулеметник Другої світової,
політв’язень
Умань, Черкаська область
Мешканці добре відомого
в Україні міста Умань 10 березня 2019 року відсвяткували 75 років визволення від
гітлерівської окупації. На 93му році свого життя я запитав
себе: а що можуть знати сучасні школярі, студенти і навіть
80-річні дідусі та бабусі про перебіг Другої світової, яка руйнівним валом двічі прокотилася Україною, що лише в лавах
Радянської армії втратила вбитими 7 мільйонів чоловіків віком від 17 до 50 років? Із яких
джерел сучасники черпають
інформацію про минулу війну? Джерела: художні та документальні фільми, шпальти газет, друковані, а тому ретельно
цензуровані спогади учасників боїв, мемуари полководців-переможців, цензуровані
вірші та художня проза нашого письменства, і чи не найбільше — з уст обвішаних безліччю
латунних медалей з образом генералісимуса Сталіна (здав гітлерівцям європейську частину
СРСР, аж по Волгу). Учасників
війни, які всі повоєнні роки ходили до учнів шкіл і з великою
помпою розповідали довірливим дітям брехню про «масовий
героїзм радянських воїнів на
полях битв». Хто вони, ті безкорисливі, але настирливі брехуни, які вкладають у дитячі голови псевдоправду про війну?
У часи війни обмундировані у військові строї чоловіки ділились на фронтовиківокопників та постачальників
усього необхідного для ведення боїв. Фронтовики обзивали
цих постачальників «тиловими крисами». Але і постачальники гинули під час обстрілів
чи авіанальотів. Була ще й
третя категорія обмундированих чоловіків, які взагалі «пороху не нюхали», всі 5 років
прожили в тиші, але отримали статус і привілеї учасника
війни нарівні з фронтовиками. Хто вони? Відомо, що Гітлер, розпочинаючи війну проти Радянського Союзу, мав
запевнення від Японії про на-

Я ВАМ ПИШУ...
■ НА ВЛАСНІ ОЧІ

Хто не за патріотів
— той за Путіна,
за ярмо і Голодомор!
Спогади і роздуми очевидця
пад на Приморський край, а
Туреччина захопить кавказькі республіки. СРСР вимушений був утримувати на кордонах із цими державами великі
контингенти військ, які застерегли Японію та Туреччину від
нападу на СРСР. Мені, кулеметнику у війні з Німеччиною
та Японією, довелось нести
службу на Руському острові,
що біля Владивостока. Влітку
1945р. я з юнацькою цікавістю
розглядав крейсери «Калінін»
та «Каганович», які були пришвартовані до бетонного пірсу
і замасковані величезною сіткою. Ці кораблі у війні ні разу
не відійшли від пірса, ні разу
не пальнули зі своїх потужних
гармат. Командування боялося
підставити крейсери під торпеди японських підводних човнів.
Понад 2 тис. екіпажу крейсерів
були нагороджені медаллю «За
побєду над Японієй» і всіма наступними ювілейними медалями. Третю категорію учасників
війни не можна звинуватити в
ухиленні від війни — вони виконували наказ командування,
але саме ця категорія ветеранів
найбільш запопадливо засмічувала мізки двом поколінням
радянських школярів про масовий героїзм воїнів на полях
битв із гітлерівцями. За майже
тридцять років із часу відродження держави Україна багато
комуністичної брехні спростовано. Нема ціни правді, що
більшовики, очолювані Леніним, вчинили не революцію,
а контрреволюцію з поверненням рабської праці за колючим

дротом незлічимих таборів, а в
селах запровадили кріпацтво
під назвою «колгосп».
Декомунізація держави Україна відбулася зовні, але має
притулок у душах мільйонів
громадян країни. Саме їм я адресую правдиві свідчення про
перебіг Другої світової війни. Диктатор із московського Кремля Сталін продумано занизив радянські втрати
«живої» сили і назвав цифру
20 мільйонів. У квітні 1933го померла від голоду моя рідна дворічна сестричка Ніна. У
тому ж фатальному лише для
українського селянства році я
назавжди втратив рідну матусю
Марію. Мачуха не мама — Москва не столиця України. Батько Кузьма у квітні 33-го віддав
мене у дитячий притулок міста
Ленінград і таким чином врятував мене від голодної смерті. У
Ленінграді я на власні очі спостерігав, як «страждали» ленінградці від ожиріння, а ломові
візники різали на скибки хліб і
годували коней. Доля повернулася бумерангом до ленінградців блокадним голодомором у
1942-му, коли заблоковані гітлерівцями містяни пізнали і
трупоїдство, і людожерство.
Сталін не зарахував 900 тис.
блокадників до людських втрат
у ту війну.
Численні диверсійні загони, закинуті Москвою в тили
німецьких окупантів і названі
згодом «героїчними партизанами», дошкуляли фашистам і
провокували їх на вбивство тисяч безневинних українців або

на повне знищення сотень сіл
разом із жителями. Ці втрати
також не враховані. Останні дослідження фахівців оперують
цифрою втрат СРСР у тій війні
— 30 мільйонів. Ця арифметика — суха цифра, а ми надаймо
кожній убитій людині пів метра простору і поставмо всіх їх у
шеренгу від Лондона через Європу — Україну — Сибір аж до
Токіо. Лише у художніх фільмах після пострілу жертва падає і не ворушиться. Насправді
убиті агонізують, мучаються годинами, а то й добами. Я фронтовик із передових окопів і не
один раз чув мученицький зойк
смертельно пораненого: «Братци, добєйтє!».
Нагороджений трьома орденами, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» і дійницею
різних ювілейних медалей, завоював право висловити головну правду про війну. Не заперечую факти сотень свідомих,
патріотично героїчних вчинків хоробрих воїнів за обставин «або ти вб’єш ворога, або
ворог уб’є тебе». Я спростовую
твердження комуністичних
брехунів про масовий героїзм
радянських воїнів. Не було
масового героїзму, а було масове, свідомо продумане московським кремлем безжальне
вбивство молодих чоловіків.
Сталін поділив засоби війни на
дві категорії — жива сила і техніка. У війні на мені було таке
спорядження: фляга, патронташ і саперна лопатка, речовий
мішок із пайком, махоркою

«Вергун» та двома гранатами
Ф-1 (фенька), скатка шинелі,
на голові — сталева каска, на
плечах — станок кулемета
«Максим» вагою 32 кг. Моя зелена гімнастерка завжди була
білою від солі, що вийшла з
потом. Москву не турбувала
«жива сила», вона дорожила
технікою, тож я не котив станок на коліщатках, а носив на
плечах. І на 93-му році життя
іноді кидаюсь уві сні від звірячого окрику: «Впєрьод! Нє отставать! Застрєлю!».
Німеччина воювала на кількох фронтах і втратила «живою силою» 9 мільйонів, тобто втричі менше, ніж СРСР
(якщо наші втрати підраховано правильно). Чому так? Категорично стверджую: за три
роки окупації українці не бачили п’яного німецького солдата чи, тим паче, п’яного офіцера. На період війни Гітлер
увів «сухий закон», заборонивши вживати алкоголь. Для радянських же військ вживання
«ста граммов наркомовскіх»
було обов’язковим. Можливо,
я тому й обійшовся лиш осколочним пораненням у живіт,
що не пив горілки. Але надмірні втрати через вживання
горілки не були вирішальними. Не зроблю великої похибки, стверджуючи, що третину
«живої сили» вбили не німці,
а «свої» — «за нєвиполнєніє
пріказа командіра — расстрєл
на мєстє». Командири розстрілювали підлеглих; відділи
«смерш» убивали наших вояків, виконуючи «план» відлову шпигунів; кулеметники
вогнем убивали тих своїх, які
не витримували бою і відступали без наказу командування. Убивали своїх військові
трибунали. Убивали третину,
щоб дві третини виконували
накази командирів без вагань
і роздумів.
Відомо з багатьох джерел,
що при звільненні Умані від
окупантів 10 березня 1944 року
військами маршала Конєва
було захоплено понад 14 тисяч
одиниць німецької техніки.
Сучасні школярі, молодь, навіть старші люди не скажуть,
де розмістилася така кількість
військової техніки. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Консультант
Микола ЦИВІРКО
Київ
Завсідником тусовок Бабуїна
був і, напевне, є пан Крокодилов.
Водичкою свяченою й кадилом
повинна б обробити Україна
цю дурості і люті мішанину,
яку російська дійсність породила...
І от, відомо стало: цей м...ло
«консультував» був цілу, бач, країну
і референдум там спровокував,
щоб не пустити нас до євролав!..
Дивує королівства того вибір:
Скабєєву, яка змінила стать,
у консультанти?
В Амстердамі сплять,
не бачать, хто із конопельок вибіг?

Цей рік не припиняє дивувати нас своїми «сюрпризами» — аномально тепла і суха зима, несподівана пандемія, увесь світ — на карантині.
Проте, як кажуть, війна війною, а обід — за розкладом. Тож, незважаючи на карантин по всій країні, аграрії України виходять на своє поле
«битви», щоб країна була цьогоріч із хлібом.

СМАЧНЕ ЖИТТЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 13 ТРАВНЯ 2020

■ СОЛОДКИЙ СТІЛ

«З першого разу не вдалося —
спробуй ще раз!»
Майстер-клас Марії Цимбалістої з естетичної випічки
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Сьогодні у нас намітилася цікава, естетична і
смачна програма: пишні торти — з випічкою і без
неї, з кремом і безе, з горішками, з галяреткою, з
фруктами. І вони обов’язково будуть весняними,
з квітами, думками та смаком, що навіюють весну навіть узимку. Цьому нас навчить Марія Цимбаліста — кулінарна майстриня з Івано-Франківська.
Так інколи буває на конкурсах кулінарних досягнень: спостерігаєш торти такі, ніби вони з обкладинок кулінарних журналів — барвисті, високі,
пишні, кремові, з різноманітними прикрасами.
Так от у Марії Цимбалістої — точно такі торти, і я
особисто у таких випадках починаю сумніватися,
чи змогла би подібний створити навіть за великого бажання.
Кулінарка відразу розвіює мої сумніви, переконуючи, що будь-кому, хто забажає, цілком до снаги
створити подібний кулінарний шедевр.
«Я вам розкажу, як я почала пекти, може, трішки вас посмішу, — каже Марія. — Свій перший кулінарний шедевр я створила у 10 років,
але про нього мені батьки зі сміхом згадують
дотепер. Це мав бути арахісовий пляцок із дорогих продуктів. Звісно, я могла би вибрати

Весняний настрій — торт
із барвами весни!
Впевнена, що такий торт
створить весняний настрій і в
найморознішу зиму. Інгредієнти до нього доступні незалежно
від сезону.
Діаметр випічки — 20 см.
Потрібно: йогурт — 3 шт. по
350 мл (брала «Молокію»), галяретка — 2 п., полуниця, персик, 10 г желатину, вода, цукор
(100 г — до желатину, а до галяретки не додавала. Пробуйте на свій смак (усі уточнення
авторки рецептів Марії Цимбалістої. — Ред.), крекер шоколадний і вершковий, трубочки
білі й шоколадні (200 г).
Перший шар (і всі наступні — так само): розвести у 150
мл гарячої води галяретку,
дати їй охолонути і з’єднати з
йогуртом (350 мл). Залити перший шар у форму (дно вкрити харчовою плівкою, щоб йогурт не виливався). Після цього викладаємо крекер, змочений у гарячу каву. Чекаємо,
щоб цей шар застиг.
Кожний наступний шар готуємо так само.
Білий шар: 10 г желатину і
100 мл води розмішати до набухання. Поставити у «мікрохвильовку», імпульсами довести до 60 градусів, щоб желатин
не втратив своєї сили, а тільки
розчинився. Додати цукор (100
грам) і добре розвести з йогуртом. Залити наступний шар,
після цього викласти трубочки. І знову — в холодильник.
Третій шар: розводимо у
150 мл гарячої води галяретку, дати їй охолонути,з’єднати
з йогуртом (350 мл). Виливаємо цю (третю) масу на всі інші й
викладаємо крекер. Залишаємо торт у холодильнику на ніч
— до повного застигання. Вранці акуратно витягуємо з форми
і влаштовуємо свято!

Молочне суфле —
довершена ніжність
Цей торт навіть їсти не
відразу зважишся — настільки

щось дешевше, та де там! Знайшла рецепт у
маминому зошиті. Але це тепер записують, при
якій температурі випікати, скільки потрібно
для цього часу. А там був перелік продуктів,
і все. Скільки часу я його випікала, не пригадую, але «шедевр» вдався ще той! Арахіс сам
по собі твердий, а тут ще і корж такий самий.
Дала спробувати батькам, а вони його не те що
відкусити — відламати не можуть. Але хтось
же має оцінити випічку! Дали собаці — не захотів, дали курчатам — і ті навіть клювати не
хотіли. Але я не полишала мрії навчитися гарно пекти. Перейшла на варіант солодощів без
випікання. А вже десь з 14-річного віку почала
пекти. Моє кредо: якщо з першого разу не вдалося — спробуй ще раз!».
«У житті я вважаю, що потрібно всього вчитися, а
головне дружити з книжками, а також з інтернет-ресурсами (читаючи чужі ідеї, приходять і свої, нові)»,
— додає вона.
Вчитися, судячи з усього, Марія любить, бо, маючи дві
вищі освіти (педагогічні), вчиться і паралельно навчає
всіх бажаючих.
Якось на днях пише: «Вранці от так спонтанно народився у мене торт. Ще навіть назви не знаю, але впевнена, що він буде дуже смачний!». От ніби у воду дивилася! Спечіть і ви цю весняну смачну ідею Марії.

він гарний: легкий, аж повітряний, дуже ніжний, з нотками
смаків, що запам’ятовуються з
дитинства: молочних, пінних.
Марія Цимбаліста розповідає детально, як готується таке
молочне диво.
Корж: 3 яйця, по склянці
цукру та борошна, ч. л. розпушувача, дрібка солі.
Білки відділяємо від жовтків, збиваємо жовтки приблизно 30 секунд до появи пухирців. Поступово додаємо
цукор, не припиняючи збивати — має вийти світла пишна
маса. Затим додаємо борошно
і розпушувач, добре перемішуємо. Окремо збиваємо білки із сіллю в пишну масу, акуратно вводимо їх у тісто і перемішуємо лопаткою, щоб обсяг
не впав. Випікаємо при температурі 170 градусів 23-25 хвилин. Готовність перевіряємо
шпажкою.
Молочне суфле: 300-350
мл молока, 0,5 п. галяретки (у
мене вишнева), пакетик ванільного цукру, 7 г желатину (з 25
мл води), 100 г цукру.
Молоко підігріти до гарячого і всипати галяретку, цукор, ванільний цукор і розведений желатин (попередньо
підігрітий до 60 градусів).
Після цього вилити суфле
(коли почне легенько густіти)
на бісквіт у роз’ємну форму і
залишити у холодильнику до
застигання.
Верх: 0,5 п.галяретки, 250
мл води.
У гарячу воду всипати галяретку. Дати їй вистигнути до
легенького загустіння (але не
перетримати) і залити на молочний шар. Поставити знову
в холодильник на 6 годин або
на ніч.
Після цього вийняти з форми
торт і декорувати його розтопленим шоколадом (помістити
шоколад у кондитерський мішок, зробивши в мішку маленький надріз). Буде дуже
гарно і неймовірно смачно,
печіть!

❙ Марія Цимбаліста.

❙ Родинний кекс.
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Шоколадний корж: 3 яйця,
ст. цукру (200 мл), ст. борошна
неповний (200 мл), ч. л. розпушувача, 2 ст. л. какао, дрібка
солі.
Білки відділяємо від жовтків, збиваємо жовтки близько 30 секунд до появи пухирців. Поступово додаємо цукор,
не припиняючи збивати — вийде світла пишна маса. Додаємо
борошно і розпушувач, добре
перемішуємо. Окремо збиваємо білки з сіллю в пишну масу,
акуратно вводимо їх у тісто і перемішуємо лопаткою, щоб маса
не впала. Випікати при температурі 170-180 градусів 30-35
хвилин.
Крем-суфле: 4 білки, 250 г
цукру, 60 мл води (щоб легенько накрила цукор), 50 г білого
згущеного молока, 100 г масла,
10 г желатину (у 100 мл води
замочити, щоб набух, потім у
мікрохвильовій печі довести
до 60 градусів, щоб розчинився).
Воду з цукром доводимо до
кипіння і варимо до 120 градусів 5-7 хвилин. Поки вариться сироп, збиваємо білки
до м’яких піків, не перестаючи
збивати, вливаємо тоненькою
смужкою сироп і ще збиваємо
10 хвилин, щоб маса була кімнатної температури. Після цього вливаємо желатин. Тоді по
ложці вводимо масло зі згущеним молоком (мають бути кімнатної температури і попередньо збиті). Якщо маса починає
розшаровуватися, збільшити швидкість міксера. Зібрати
торт за своїм уподобанням, на
власний смак.

Родинний запашний кекс
Пані Марія каже, що до нього можна додавати все, що любить ваша родина: горіхи, вишні, родзинки тощо. Печеться
швидко, на смак — особливий
кекс. Спробуйте за її рецептом.
Збити 3 яйця з 200 г цукру ,
додати пакетик ванільного цукру, ч. л. соди, погашеної оцтом,
4 ст. л. кефіру або сметани, 100
г маргарину (чи топленого масла), 400 г борошна. Усе разом
збити. Додати родзинки, горіхи
або вишні. Пекти при температурі 180 градусів до готовності
(приблизно 35-40 хвилин).

Безе — смачна невагомість!

❙ Ніжне безе.

❙ Білковий торт.
Білкове чудо
Цей торт також не потребує
коментарів, хоча, дивлячись
на нього, можна писати такому творінню оди — дуже гарний, сказано ж: чудо!
Марія Цимбаліста також
детально розповідає, як його
спекти. Каже: «Коли у голові
бурлять і киплять ідеї, неодмінно щось так і вийде». Треба вміти творити чудо власноруч. Ось її варіант чуда, долучаймося!
Стакан — 250 мл.
Інгредієнти: 4 яйця, ст. цук-

ру, 3 ст. л. теплого молока, 3 ст.
л. окропу, 3 ст. л. олії, 1,5 ч. л.
порошку для печива, 1,5 ст. борошна (просіяне).
Яйця збити з цукром у пишну масу. Додати молоко, легенько влити олію з окропом. Вимішуємо масу вже лопаткою, але
все акуратно, щоб маса не впала. Затим за 3 підходи додати
борошно з порошком для печива. Усе гарно вимішати лопаткою. Випікати при температурі 170-180 градусів 30-35 хв.
Коли охолоне, розрізати на дві
частини.

Чомусь ці хрумкі ніжні печивка мені уявилися поряд із
мискою полуничок. Утім невдовзі вже й полунички будуть.
Отже, таку смачну і гарну мрію
можна буде втілити на практиці. Тож повчимося в Марії
Цимбалістої пекти безе.
Потрібно: 100 г білків (приблизно із трьох яєць), 200г
цукру.
Ставимо на водяну баню і
доводимо білки до 50-60 градусів (цукор має добре розійтися). Після цього знімаємо з
бані і добре збиваємо міксером
до твердих піків. Сушимо безе
при температурі 70-80 градусів
приблизно 2 години (залежить
від розміру безе).
Кулінарка Марія Цимбаліста радить у ситуаціях бачити
гарне. «От настав такий зараз
час — час карантину. Знайдіть
в цьому щось добре. Я, наприклад, знайшла для себе позитивну нотку, бо маю можливість постажуватися на випічці, — каже вона. — Печу
хліб, булочки, печиво, при цьому вчуся чогось нового і балую
свою рідню. Моя сім’я залюбки
ласує моєю випічкою. Готуйте
з любов’ю і все у вас неодмінно
вдасться!».
Нехай вдається! Смачного! ■
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
газета «Україна молода»
Під патронатом Київської міської державної адміністрації
Костянтин РОДИК

Лавреатом «Книжки року’2016» серед літератури успіху стала книжка Дена Сенора та Сола Синґера «Країна стартапів. Історія
ізраїльського економічного дива» (К.: Yakaboo publishing). Торік те
саме видавництво випустило книжку Аві Йоріша «Нехай будуть з вами
інновації. Як ізраїльська винахідливість рятує світ». Обидві — про те
саме, про «виживання через успіх» (Сенор, Синґер). Для України такий вектор думання — критично важливий. Але нинішній український уряд думає собі геть інакше — про виживання коштом «миру» на
умовах капітуляції. Авжеж, книжок «зелені» не шанують...
Перша зі згаданих книжок
вийшла в Америці 2009-го; успішно спродана й 2011-го перевидана.
У країнах з динамічною економікою — в Сінгапурі та Індії — стала бестселером, і нарешті її «самопідсилювальний цикл позитиву»
сягнув України: це тринадцятий
переклад «Країни стартапів».
Книжка Аві Йоріша вийшла в
нью-йорксько-єрусалимському видавництві 2018-го й позиціонувалася як продовження-розширення-поглиблення. Новинка — не конкурент
Сенору/Синґеру, а радше така собі
«група підтримки». Але й самодостатня: якщо ви навіть не читали
«Країну стартапів» — «Нехай будуть
з вами інновації» захопить й обдарує
відкриттями.

Так, у Йоріша структура простіша: історії комерціалізації проривних ідей. Викладено водночас
фахово й дохідливо. Аналітику
живить досвід експертної роботи
у мінфіні та міноборони США, регулярні публікації у Wall Street
Jornal, Foreign Affairs та Forbes.
А ще він бажаний автор найпопулярнішої у світі газети New York
Times.
Зрештою, такого рівня бізнес-хроніки пишуть уже і в Україні. Почалося пару років тому:
«10 успішних українських брендів» (Брустури: Discursus); Тімур
Ворона, «Стартап на мільйон»
(Х.: Віват) — рецензію дивіться в
«УМ» від 24.01.2018. В останній
«Книжці року» два подібні видання — Яніцький і Томчук — очолили рейтинг. Єдина посутня різниця в тому, що для вітчизняних
авторів капіталізовані винаходи
(стартапи) усе ще лишаються екзотичною самоціллю оповіді, а
для західних мета дослідження
перемістилася у царину вияснення ментальних джерел успіху.
Як-от, приміром, у Йоріша.
Звісно, на передньому плані винахідники і бізнес-ментори. Та
аби їхній шлюб став плідним, потрібна звідниця-держава. Ось простий, як схема, приклад: сонячні
батареї для обігріву житла спроєктували в Ізраїлі й задля суспільної користі уряд ухвалив закон,
за яким кожен новий будинок мусив мати такі пристрої. Втілення
стартапу заощадило громадянам
мільйони шекелів за оплату електроенергії. А тепер глянемо за українське вікно: під час карантину
споживання електрики різко впало — разом із прибутками енергобарона Ахметова. Й рідненький
уряд хутко взявся шукати допомоги потерпілому олігархові: планують скасувати «зелені тарифи» й
підвищити плату за користування електрикою. Краще з ізраїльським досвідом не порівнювати —
дах може поїхати.
Аві Йоріш розповідає про інший стартап, з котрого зараз користають в усьому світі: система
запобігання зіткненню літаків
із птахами. А почалося все з осмислення суто воєнної проблеми: «Птахи завдали ізраїльським літакам більшої шкоди,
ніж усі ворожі арабські армії разом». Воєнні реалії навіяли й інший винахід: екзоскелет ReWalk,
котрий нині повертає до активного життя тяжкопоранених вете-

ранів бойових дій. Наш автор акцентує: більшість ізраїльських
стартапів виникла з потреби державного виживання в агресивному арабському середовищі,
котре перманентно провокує війни, через що «мало хто має якісь
ілюзії щодо миру». В Україні ж
отруйні ілюзії щодо миру пообіч
Росії рясно бур’яніють у нинішньому уряді — чи не тому ми досі
молимося на американські «джевеліни» чи ті самі ізраїльські
кровоспинні бандажі замість винаходити-виготовляти власні антиросійські засоби?
У цій бізнесовій книжці часом
натикаємося на, здавалося б, геть
далекі від її теми розмисли — скажімо, таке: «Якби хтось опублікував банківську інформацію нацистського режиму 1936 року, чи
світові держави перекрили б їм
фінансові потоки...». Направду,
це не вправи з альтернативної історії, а профілактична аксіома
для усіх, хто читає хіба що «Твіттер». Не лише для українських
книжкових невігласів, а й світових. Бо інакше ані Гітлера не допустили би до влади, ні Лєніна зі
Сталіним. І сучасних українських
політичних мутантів не було б.
Аві Йоріш не вважає свій
Ізраїль ні зреалізованою утопією,
ані раєм на землі. Але буквально
вірить у метафору, якою позначають його батьківщину, — «народ Книги». Він розповідає про
те, наскільки живою в сучасному
ізраїльському соціумі є мудрість
давніх юдейських равинів. Деякі
сиві висловлювання побутують
там чи не нарівні з конституційними формулюваннями. Найчастіше згадують два риторичні
парадокси: «Ти не зобов’язаний
виконувати це завдання, але й
не вільний ухилятися від нього»
та «Якщо я не буду сам за себе, то
хто буде за мене? Але коли я сам
за себе, то що я тоді? І якщо не зараз, то коли?»
Родинне виховання, засноване на такій філософії індивідуальної відповідальності, не може минутися безслідно. Автор книжки
принагідно згадує побутовий епізод: ввечері дружина розповідає
прикрий денний випадок, коли
п’ятирічний син зустрів безхатька й ні сіло, ні впало сказав тому
— «Ти поганий». Аві-батько будить дитину, зодягає і йде з ним
шукати того чоловіка. Дорогою
розмовляють про сторонні нібито
речі, аж ось зупиняються: « — Які
п’ять правил діють у нас удома?
Він на хвильку замисливсь і схвильовано проторохтів: — Бути
людиною, робити світ кращим,
старатися, ніколи-ніколи не здаватись і радіти життю». За ближчим рогом вони бачать того безхатька і син без спонуки підходить
і вибачається.
Оті п’ять домашніх правил —
випливає з усієї книжки — і є ґрунтом, на якому вродило ізраїльське
інноваційне диво. Утім у книжці
«Нехай будуть з вами інновації»
такі констатації лежать на периферії — у центрі таки розповіді
про здійснення винахідницьких
мрій під впливом відповідального
бізнесу і далекоглядного уряду. У
«Країні стартапів» теж не бракує

■ НОМІНАНТ

Незалежність
і невігласи

захопливих описів технологічних
дивовиж, і зроблено це також майстерно: Ден Сенор — політичний
радник американського уряду та
Пентагону; Сол Синґер — аналітик комітету закордонних справ
конґресу та комітету банківської
діяльності сенату США; обидвоє
регулярно публікуються у провідних ділових та політичних медіях
світу. Та передовсім співавторів
другої книжки цікавить макроекономіка: у який спосіб ізраїльська «економіка зросла вдвічі
більше у відносних показниках,
ніж американська. І все це на тлі
п’ятикратного збільшення населення і трьох воєн. Нічого порівнюваного в економічній історії світу
не було». Дослідження феномену
веде їх до того самого висновку,
що і Йоріша: традиційна «економіка знань» породжує касту «євангелістів сфери високих технологій» і ті демонструють «дев’яносто
п’ять відсотків науки і п’ять відсотків праці».
Корені знов-таки відшукуються у ментальних характеристиках,
зафіксованих іще у Талмуді. Ключове поняття — «хуцпа». На побутовому рівні — «це нахабство,
безсоромна зухвалість, пащекування, неймовірна відвага, безапеляційність плюс зарозумілість

такого ступеня, який неможливо адекватно висловити жодним іншим словом жодною іншою
мовою». На рівні соціологічному
— «культура незгоди і дебатів...
Антиієрархічний етос, яким просякнуто кожен аспект ізраїльського суспільства... Наполегливість радше ніж нахабство;
критичне мислення радше ніж субординація; амбітність і візія радше ніж зухвалість». Результат —
«перевинайдено цілі сфери нашого
життя».
А далі про стартап-культуру — відкритим текстом: «Підприємницький талант, який
виплекали культура та армія».
Чому саме армія? Бо «в армії недостатньо відповідати вимогам сьогодення; треба відповідати вимогам завтрашнього дня».
А у завтрашньому дні тверезі
тель-авівські політики не бачать
миру. На відміну від Зеленського,
котрий уздрів «бажання миру» в
очах Путіна. А ситуація ж у нас
і в Ізраїлі — майже тотожна. І
над нами, й над ними нависають
цивілізаційно чужі-ворожі світи, що живляться з однакових
джерел, що «фінансують міжнародний тероризм і нестабільність» — з нафти і газу. Поза тим
— майже дикість: «Безнафтова
частка ВВП, що експортується
усім арабським світом — з населенням 250 мільйонів осіб, — менша за експорт Фінляндії, яка має

5 мільйонів населення». І сподівань на зміни, вважай, немає —
й тому, зокрема, що «кількість
книжок, щорічно перекладених
арабською мовою в усіх арабських
країнах разом узятих, складає
одну п’яту від кількості книжок,
що їх перекладають грецькою мовою у Греції».
Політична історія Ізраїлю улягає мужній формулі: «Екзистенційна війна за незалежність».
Але ж це так само є ознакою українського способу буття впродовж століть. Та печерські держстрауси не годні цього бачити
— воліють означувати московську
агресію боязкими абревіатурами
чи й висувати блазенські ініціативи щодо «дев’ятотравневих»
дзвонів на честь вигнання з України одного окупанта іншим. І,
звісно, нічого не роблять, аби відповідати вимогам завтрашнього
протиросійського дня.
Так, ізраїльське економічне
диво почалося зі створення власної, ні на кого не схожої армії. І
цей перший і головний їхній стартап запліднив, по суті, всі інші.
Авжеж, «якщо ви маєте досвід
розробки технології пошуку терористів — коли на кону життя багатьох невинних людей,
— то пошук злодіїв стає доволі
легкою справою», — описують автори один з ізраїльських винаходів, без якого нині не обходиться жодна система комп’ютерної
безпеки у світі. Саме армія стала інкубатором «технологічного
чарівництва, якому ізраїльтяни
навчаються в елітних військових підрозділах і державній оборонній індустрії».
«Страх втрати часто виявляється сильнішим, ніж сподівання щось здобути», — описують специфіку ізраїльського
інноваційного духу автори «Країни стартапів». Здобувають, аби не
втратити незалежність. І «шлях
вгору — це шлях винахідництва».
Як свідчить статистика, праці вчених Тель-Авівського університету
нині мають більше наукових посилань, аніж їхніх колег з Оксфорду чи Кембріджу. А починалося
це, либонь, понад сто років тому,
коли «до першого складу наглядової ради Єврейського університету увійшли Вайцман, перший президент Ізраїлю, а також Альберт
Айнштайн, Зиґмунд Фройд і Мартін Бубер». ■

■ НОМІНАЦІЯ «ОБРІЇ»
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Аві ЙОРІШ. Нехай будуть з вами інновації. Як ізраїльська винахідливість рятує світ. — К.:
Yakaboo publishing, 272 с.(п)
Слава КУРИЛОВ. Сам в океані. — К.: Час майстрів, 248 с.(п)

5.

50 книг, щоб стати успішним в бізнесі. — К.: Український Бізнес Хаб, 173 с.(п)

28,22

6.

Джесіка ГЕЙҐІ. Мистецтво війни в ілюстраціях. — Х.: Фабула, 252 с.(п)

27,78

7.

Шон БАЙЗЕЛ. Щоденник книгаря. — К.: Наш формат, 304 с.(п)

26,33

8.

Девід ОҐІЛВІ. Про рекламу. — Х.: Клуб сімейного дозвілля, 288 с.(п)

22,00

9.

Зіг ЗІГЛАР. Секрети укладання угод. — Х.: Фабула, 416 с.(п)

21,00

10.

Ліендер КЕНІ. Тім Кук. СЕО, що вивів Apple на новий рівень. — К.: Наш формат, 312 с.(п)

20,44

11.

Адам ҐРАНТ. Давати і брати. Революційний підхід до успіху. — К.: Yakaboo publishing, 432
с.(п)
Памела ДРАКЕРМАН. Дорослих не буває. Життя після 40. — К.: Yakaboo publishing, 288 с.(п)

18,78

Бет КОМСТОК. Вперед за мрією. Відвага, креативність і сила змін. — К.: Yakaboo publishing,
448 с.(п)
Ідріс МУТІ. Брендинг за 60 хвилин. — Х.: Фабула, 256 с.(п)

13,22

2.
3.

12.
13.
14.

47,11
41,78
30,89
28,78

14,11

12,00

*номінувалося 37 видань
**Правий стовпчик — рейтинг видання: кількість набраних балів, поділена на кількість експертів, що голосували
*** Про книжки «Приватна історія» та «50 книг, щоб стати успішним в бізнесі» читайте в «УМ» від 06.12.2019
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■ НА ВЛАСНІ ОЧІ

Пролітаючи над пірамідами...
Каїр — місто, де зберігають вічність
Володимир КОЛОДЯЖНИЙ

«Для наших повітряних гігантів Земля
навіть замала — їм хіба-що Юпітер під
силу», — сказав про «Руслан» і «Мрію»
відповідальний працівник авіакомпанії
«Авіалінії Антонова» Костянтин Лушаков.
Кілька годин льоту — і на горизонті
з’являється Каїр. Тут дозаправка «Руслана» і відпочинок екіпажу. Перед посадкою літака встигаєш помітити древні
піраміди й величного Сфінкса, оповитих
легендами та сміливими гіпотезами вчених. Навіть із відстані кількох десятків
кілометрів, що залишилися до посадкової смуги, помітні чималенькі черги мандрівників із різних країн — вони приїхали помилуватися творіннями древньої
цивілізації єгипетських фараонів.
Щойно «Руслан» приземлився в
Каїрському аеропорту, як біля нього
зібрався чималенький натовп. Люди зачудовано розглядали український літак.
Якийсь спритний єгиптянин, жваво жестикулюючи, показував на «Руслан» так,
ніби це його власність. Як виявилося, чоловік організував екскурсію і робив свій
бізнес, демонструючи наш літак. Потім
екіпаж «Руслана» розповідав нашій знімальній групі: таких спритників неодноразово доводилося бачити у різних куточках планети. Адже «Руслани» і «Мрії»,
створені під керівництвом видатних українських авіаконструкторів Олега Антонова і Федора Балабуєва, вже десятки
років не мають рівних на світовому ринку
перевезення повітрям великогабаритних
надважких вантажів. Вони транспортували жирафів в Австралії, тепловози з
Європи в Індію, фрагменти старовинних
європейських палаців до США, великогабаритні частини французької космічної ракети «Аріан» на космодром до Латинської Америки. І навіть унікальну історичну реліквію Ефіопії: перед Другою
світовою війною Італія захопила цю африканську країну й вивезла до Рима стелу-обеліск довжиною до 50 метрів і вагою
кількадесят тонн. Уже в наші дні ЮНЕСКО змусила Рим повернути ефіопську
святиню на батьківщину...
Під час одного з таких унікальних перельотів «Руслана» у складі знімальної групи в Каїрі вдалося побувати й мені.

Туризм тут — бог!
Взагалі є щось символічне в цих двох
чергах екскурсантів — мандрівників з
усього світу: до нашого українського літака, що випередив свою епоху, і водночас до пірамід і Великого Сфінкса — безсмертних пам’ятників монументальної
архітектури давньої цивілізації, яка щезла в мороку тисячоліть. А кажуть, збудоване на піску недовговічне...
Каїр — 15-мільйонний мегаполіс,
«місто тисячі мінаретів» і «ворота Сходу». З Каїром фактично зливається третє
за чисельністю — після столиці й Александрії — місто Гіза. Саме в ньому, на
піщаній рівнині, ви й побачите знамениті піраміди і Сфінкса.
Видатні знахідки ювелірного мистецтва, дивовижні сюжети фрескового і вазового живопису, загадкові зображення
та письмена на теми давньоєгипетської
релігії , які можна побачити нині у відкритих для відвідування приміщеннях
пірамід та експозиціях єгипетських музеїв. Вони і зараз не дають спокою сучасній археологічній науці, та не лише їй, а
й астрономам, фізикам. Сьогодні солідні
вчені працюють над розгадками таємниць тих далеких епох. Вони не бояться висувати найнеймовірніші гіпотези. Та ми
ще повернемося до цієї теми...
Каїр водночас — і цілком сучасне місто XXI століття. Тут зосереджена чверть
промислового виробництва Єгипту: підприємства харчової і машинобудівної
промисловостей, паперової і взуттєвої,
хімічної і поліграфічної. Є метрополітен,
академія наук, театри, музеї.
Нове місто — це широкі проспекти,

великі площі, бульвари та сади. Тут —
будівлі державних установ, готелі і посольства.
Старе місто — лабіринт вузьких звивистих вулиць зі своїм незвичайним колоритом і галасливі різнобарвні ринки,
де можна придбати все, що виробляє і вирощує екзотичний арабський світ.
Величний Ніл розділяє місто, і неквапно пливуть по ньому багатопалубні
білосніжні річкові судна. Туризм тут —
бог! І він приносить Єгипту величезний
прибуток.

Каїрський таксист
Він під’їхав до нас, щойно ми вийшли
з місцевої цілком комфортабельної «маршрутки», на якій зробили свою першу
ознайомчу поїздку містом. Таксист миттєво зрозумів, хто ми, і звернувся англійською, вказуючи на телекамеру:
«Професійна? Я Мустафа і покажу вам
найцікавіші місця Каїра, там, де не бувають звичайні туристи».
Ми повірили, хоча був ризик... І не пожалкували! Мустафа виявився прекрасним співрозмовником.
У нього — двоє синів і дві доньки. Свою
дружину, незважаючи на пристойну англійську, таксист на французький манер
називав мадам. І сказав, що вона у нього
дуже гарна. В розмові він згадав про свій
заробіток — 600 доларів за день...
Наш новий знайомий добре знав свою
справу — зупинявся у найцікавіших місцях. Тут усе пропахло історією: і Ніл, і
будівлі червонуватого кольору та старовинні палаци, і фортеці мамелюків, які
вже у пізньоєгипетську добу правили
країною. Ближче до околиці пішли бідніші квартали.
Привертає увагу в єгипетській столиці і цитадель Салладіна – одна з найстаріших фортець у світі. З неї відкривається
незабутня панорама міста. Цей видатний
арабський полководець вже за нашої ери
вщент розгромив європейських лицарівхрестоносців.

Нерозгадані таємниці гробниць
фараонів
Піраміди... Ось вона і велич часу, і
непереможна тяга земної цивілізації до
його пізнання. Вони виростають із пекельних пісків під палючим єгипетським
сонцем і, терплячи черги, покірно чекають щасливої миті свого нового пізнання.
Дочекались її і ми...
Але спершу побачили довжелезний
паркан, за яким височили піраміди з Великим Сфінксом на передньому плані.
До древніх творінь єгипетських фараонів
під’їжджали автобуси, набиті туристами. Мустафа незворушно вів автомобіль
далі... Ми злегка захвилювались, але
водій заспокійливо посміхнувся. Ще якихось 300-400 метрів — і таксист звернув
убік. До нас підійшов єгипетський поліцейський і дав знак йти за ним. Мустафа
сказав, що чекатиме нас за кілька годин.
Ми йшли за стражем закону довгенько: праворуч тягнулася огорожа, зліва
довжелезні ряди могил. Було їм за сотні
років –невблаганний час наклав свій відбиток на мусульманські та коптські могили. Усі віри були рівними під невблаганним єгипетським сонцем.
Раптом охоронець зупинився і вказав
на малопримітний прохід в огорожі. За
ним простягалась пустеля і зовсім поруч...
з’явилися піраміди. Зненацька, як у кіно.
І як у кіно, раптово піднялась хмара піску,
а з неї виринув справжнісінький бедуїн на
красені коні. Без будь-якого вступу, він
запропонував знятися поруч із ним... за 20
доларів. Ми ввічливо відмовились.
Щойно підійшли до першої піраміди
— могутнього фараона Хеопса — і торкнулися її руками, як з нової хмари піску виринув у повній екіпіровці ще один
бедуїн. Але-вже на двогорбому верблюді.
Та і з ним фотографуватися бажання не
було. Бо ж наша мета — піраміди!
Зведені за велінням богів-фараонів

❙ Єгипетські піраміди — вартові часу.
❙ Фото з сайта tut-cikavo.com.
потом та кров’ю сотень тисяч рабів, вони
вже більше шести тисячоліть звеличують
своїх царів. Це найграндіозніші з усіх існуючих на світі поховань. І, мабуть, найбагатші. «Склепи» фараонів заповнювали безцінними скарбами: предметами
домашнього вжитку і зброєю із золота та
благородних металів, прикрашених лазуритом і самоцвітами. Цар, навіть мертвий, залишався царем.
Далеко не всі таємниці пірамід ще відкриті, не всі хитромудрі схованки, створені майстрами-будівельниками, відомі
й зараз.
Професія грабіжників пірамід-усипальниць фараонів — така ж древня, як
і самі піраміди. І прокляття фараонів невблаганно переслідують тих, хто порушив їхній вічний спокій. До наших часів!
У схованках, засипаних піском і уламками, з підступними пастками, археологи
знаходили кістки шукачів золота: сучасні методи досліджень вказували на те, що
нещасні загинули ще тисячі років тому...
Тяга до золота і коштовностей була сильнішою за страх смерті.
Крім піраміди Хеопса, на піщаній рівнині поблизу Каїра височать ще 67 пірамід. На будівництво найбільшої пішло 2,5
мільйона кам’яних блоків. Сто тисяч рабів
довгих двадцять років зводили цей неймовірний монумент. Він значно вищий за
собор святого Петра у Римі — найбільший
християнський храм у світі. Площа піраміди — понад 54 тисячі квадратних метрів. Кам’яні плити вирізали у каменоломнях поблизу Ніла і звідти доставляли до
місця будівництва. Та ще й піднімали на
таку висоту. Неймовірно...
А ось ці неймовірно точні зображення
зоряного неба на внутрішніх приміщеннях пірамід... Астрономи тієї сивої давнини володіли навдивовижу глибокими
знаннями науки, осягнути яку неможливо без сучасних приладів. Багато відомих
сучасних вчених схильні вірити в те, що
задовго до давньоєгипетської цивілізації
та інших цивілізацій на нашій планеті існували ще древніші цивілізації та могутніші. Навіть за сучасну. Не відкидають дослідники і гіпотезу про піраміди, як маяки для інопланетян...

Там зберігають вічність
Піраміди Єгипта і Великий Сфінкс —
унікальний і вічний музей просто неба. Та
Каїр пишається й іншими своїми музеями,
які дбайливо зберігають вічність... У них є
безцінні речі, що свідчать про високу художню майстерність їхніх творців — звичайних
ремісників епохи фараонів. І в цьому неабияка заслуга Франції наполеонівської
доби. Свого часу на кораблях полководця
до Каїра прибули 175 вчених: астрономів,
хіміків, мінералознавців, технічних фахівців. Були в наполеонівській експедиції й
художники, письменники та шифрувальники. Декотрим із них судилося розшифрувати давньоєгипетські тексти.
На подвір’ї знаменитого Каїрського національного музею встановлено пам’ятник
французу Марієтту. Він був директором
музею і припинив безглузде розграбування
і жадібне колекціонування рідкісних древ-

ніх раритетів, створивши спеціальний контрольний пункт. За заслуги Марієтта його
тут і поховали — на подвір’ї музею.
Каїрський інститут папірусу розкриває численним мандрівникам таємницю
древнього способу виготовлення «давньоєгипетського паперу». Неподалік інституту до нас підійшов якийсь єгиптянин і,
таємниче оглядаючись, вийняв із кишені
старовинного вигляду папірус з якимись
текстами. При цьому він енергійно показував у бік далеких пірамід... 100 доларів, 50, 10...
Наш каїрський таксист голосно розсміявся і посадив знімальну групу в автомобіль. Там він коротко сказав: «Халтура»...
Два дні пролетіли, як мить. І знову під
крилами літака — величні творіння країни фараонів — Сфінкс і піраміди. І ще не
одне покоління сучасників захоплюватиметься ними та міркуватиме над їхніми
таємницями... ■

■ ГІПОТЕЗИ
Прокляття фараонів
Узимку 1926-1927 років було відкрито поховання фараона Тутанхамона. Це була наукова сенсація ХХ століття. За золотою стіною зберігалась його мумія. Дослідники вперше подивилися
в обличчя тому, хто тридцять три століття був недоступний для смертних. Там збереглися навіть
стружки дерева і... квіти тієї епохи. Вони майже
не втратили своїх барв. А дорогоцінних прикрас
дослідники нарахували аж 101 групу.
Фараон помер у 18 років. Золота маска зберегла вираз ніжного юнацького обличчя з чітко
окресленими вустами. «Смерть швидкими кроками наздожене того, хто порушить спокій фараона», — було викарбувано на гробниці... Мине
зовсім мало часу і до 1930 року з усіх учасників англійської археологічної експедиції вченого Говарда Картера в живих залишиться лише він
сам. Спочатку помер компаньйон керівника експедиції лорд Карнарвон, потім фотограф Арчибальд Рейд, від невідомої лихоманки загинув Артур Вейгалл, пішли з життя інші члени експедиції... Містика чи справді помста фараонів?
Припускали, що археологи могли «підчепити»
якийсь давній вірус, який віками спав у гробниці.
А чому б і ні?
У 70-х роках минулого століття при будівництві однієї з ліній київського метро раптово почали руйнуватися деталі, які з’єднували залізобетонні тюбінги — найважливіші елементи тунелю.
А зверху — тиск тисяч тонн грунту... Про це свого
часу знаменита студія «Київнаукфільм» створила науково-популярний фільм «Ворог нізвідки».
Мені пощастило бути автором сценарію.
Тунель ледве не зруйнували бактерії, що спали мільйони років. При будівництві використовували кесонний метод проходки — із застосуванням кисню. Вчені Інституту мікробіології АН України з’ясували причину: кисень розбудив бактерії, які почали вживати... вкраплення сірки, що
були в навколишньому грунті. Продуктом життєдіяльності невидимого ворога була сірчана кислота, що руйнувала надважливі деталі. Вчені порадили будівельникам змінити спосіб проходки
тунелю — і все налагодилось...
Чи десь не звідти міг прийти й СОVID-19, який
посадив під замок чи не все людство? ■
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Катерина БАЧИНСЬКА

Олександру — 25. Працювати над здоровим і міцним тілом він почав шість
років тому. Тоді він важив 65 кілограмів і не думав, що спорт кардинально
змінить його життя. Зараз вага Саші
95 кілограмів, він професійний тренер і експерт із правильного харчування. Щоранку його можна зустріти
у спортивній залі, де він тренується і
вдосконалює своє тіло, а вже опісля
проводить персональні тренування. У
соціальних мережах він розказує про
здоровий спосіб життя своїм підписникам та аргументує, чому так важливо займатися спортом. За шість років
занять йому вдалося кардинально
змінити своє життя. Саморозвиток,
кар’єра тренера та прагнення допомагати іншим «прийти у спорт» мотивують його і надалі розвиватися у цій галузі, переконує хлопець. Як не боятися
змін, чому людям необхідно займатися спортом та які основи раціону для
спортивного тіла — у розмові з тренером Олександром Калініченком.

ЗДОРОВ’Я
■ ДОСВІД

Від ботана до Аполона
Щоб мати тіло атлета —
потрібно не лише
відвідувати
тренажерну залу,
а ще й споживати
здорову їжу

«Перші результати у мене
з’явилися після трьох місяців
тренувань»
■ Сашо, в кожної людини, яка приходить у спорт, є «свій шлях» до змін.
Яким був твій і що він змінив у твоєму
житті?
— Ще в студентські роки друзі мені
запропонували відвідати тренажерну
залу. Це було шість років тому, в 2014
році. Після кількох занять я почав
«втягуватися», почав цікавитися цим
більш професійно. Не як аматор, а саме
як людина, яка хотіла б удосконалюватися у цій галузі. У підсумку, під впливом силових тренувань з’явилися думки про здорове харчування. Уже за три
місяці були перші результати і з цього
почалося моє спортивне життя. Через
пів року тренувань я вирішив спробувати себе на змаганнях, це давало мені
ще більшу мотивацію до спорту. Зараз
це вже не просто хобі, а робота і спосіб
життя.
■ Досить часто на шляху до здорового і красивого тіла в людей трапляються зриви, розчарування або ж бажання
все кинути на початковому етапі. Чи
спіткала тебе така історія?
— Моє перше розчарування
з’явилося після перших змагань. Будучи зовсім «зеленим» у спорті, я спробував себе в пауерліфтингу. І, скажу відверто, це був повний провал для мене.
Але я не розчарувався. Тому, відпочивши декілька місяців, знову повернувся
до зали і почалася друга частина мого
спортивного життя. Я почав цікавитися бодібілдингом. Це мене мотивувало
до спорту ще більше.
■ Які основні принципи бодібілдингу?
— Щоб мати великі м’язи потрібно добре харчуватися, дотримуватися
дієти та режиму. Інколи бувають психологічні зриви саме в харчуванні. Набрати необхідну кількість білків, жирів
і вуглеводів на день дуже важко, частіше всього немає апетиту. Так, це складно, але мене це не зупиняє. Як би це банально не звучало, але я бачу ціль і йду
до неї.

«Зриви бувають, але це проходить,
коли потрапляю в залу»
■ Чи отримуєш задоволення під час
тренувань, чи для тебе це більше необхідність, щоб тримати себе у формі?
— Я не просто отримую задоволення
під час тренувань, я кайфую від тренувань. Я живу спортом, не уявляю своє
життя без нього. Звісно, інколи бувають
зриви, розчарування, але це проходить
відразу, як тільки потрапляю до тренажерного залу.
■ Що стає мотивацією, стимулом у
самому процесі занять?
— Атмосфера в залі і процес тренування. Я обожнюю відчуття, як працюють мої м’язи. Коли на останніх повторах робиш через силу і відчуваєш, як
вони печуть. Ось це і є для мене стимул.
■ Розкажи детальніше, чому необхідно займатися спортом і споживати здо-

❙ Олександр до і після регулярних тренувань спортом.
«Якщо в організмі не вистачає
якоїсь групи вітамінів, починаються
проблеми зі здоров’ям»

❙ Під час роботи, тренування клієнтів.
рову їжу? І які твої аргументи — що це
краще, аніж їсти бургери і пити колу?
— У здорову тілі — здоровий дух. Це
основа. Займатися спортом — це мати
здорове тіло. Але тут я мушу зазначити: щоб мати тіло атлета — потрібно не
тільки відвідувати регулярно тренажерну залу, а ще й споживати здорову
їжу. Переглядаючи телевізор за смачним бургером, результату не отримаєш.
Шкідливе харчування тягне за собою
проблеми зі здоров’ям.

«Маючи бажання займатися спортом
можна будь-де»
■ Людині, яка читає цей матеріал і
хоче з чогось почати, що порадиш?
— Почніть із самого себе. Займатися спортом можна як удома, так і на
стадіоні, на спортивному майданчику,
будь-де. Якщо ж ви хочете більшого результату, йдіть до тренажерної зали.
Найпоширенішою проблемою новачків
тренажерного залу є страх «я неправильно виконую вправу, що про мене
думають інші, як вони на мене дивляться». На перших етапах я раджу займатися з тренером. Він допоможе вам із
програмою тренування, виконанням
вправ та розповість про правильний раціон харчування. Але якщо у вас на це
немає змоги, коштів — можна займати-

❙ Олександр під час тренуванн
❙ у спортивній залі.
ся і самому. Допомогти в цьому може й
інтернет.
■ Який раціон харчування має бути
у людини, яка тільки починає тренування і хоче не лише схуднути, а й мати
структуроване, підкачане тіло?
— Раціон харчування спортсменів чи
людей, які починають тренування, повинен бути збалансований. Це головне.
Він відрізняється від раціону звичайної
людини. Чому? Є декілька факторів,
які впливають на зміну раціону харчування. Перше, ми витрачаємо на тренуванні більше енергії, друге — підвищена пітливість під час тренувань і третє
— необхідність нарощування м’язів та
відновлення після тренувань. Перший
та третій фактор пов’язані між собою.
Основним джерелом енергії є вуглеводи, а фундаментом для формування
м’язів є білки. Отже, для того щоб мати
необхідну кількість енергії та збільшити м’язи, потрібно вживати більше вуглеводів та білків. Розділяйте прийоми
їжі на п’ять або шість разів на день, це
важливо. І також раджу вживати більше овочів та фруктів, адже нашому тілу
потрібні вітаміни.

■ От ти заговорив про вітаміни. Чи
радиш ти вживати вітаміни з аптек,
бади та штучні добавки?
— Якщо в організмі не вистачає якоїсь
групи вітамінів, починаються проблеми зі
здоров’ям. Краще всього отримувати вітаміни, вживаючи їх природним шляхом, зі
звичайною їжею. Що важливо - це вживати саме сезонні овочі та фрукти. Особисто я раджу споживати, наприклад, протеїнові коктейлі. Вживаючи їх, ви зможете
заповнити добову норму білка. Це не тільки корисно, а ще дуже смачно.
■ Скільки разів потрібно тренуватися
на тиждень?
— Ефективні тренування — це тренування, в результаті яких наш організм
переживає стрес, а якщо говорити точніше — ми пошкоджуємо волокна м’язів.
Після кожного тренування потрібно відпочивати, дати час, щоб наші волокна
відновились. Загалом відновлення волокон проходить за 14 днів, за сім днів вони
відновлюються на 80 відсотків. Є окремі
групи м’язів, у яких процес відновлення
проходить швидше. Найоптимальніше
кожну групу м’язів тренувати один раз
у тиждень. Тепер розподілимо наше тіло
на основні групи — це ноги, спина, грудні та м’язи живота, плечі та руки. Зазвичай я компоную декілька груп м’язів. Наприклад, перше тренування — це спина/біцепс/м’язи живота, друге — ноги/
плечі і третє — грудні/тріцепс/м’язи живота. Отже, найоптимальніше — це тричі на тиждень, щоб тримати своє тіло в тонусі.
■ Що особисто для тебе стало мотивацією на шляху до вдосконалення власного тіла?
— Від самого початку до сьогодні моєю
мотивацією і є моє тіло. Мені подобається спостерігати, як воно змінюється, як
змінюються форма та об’єм м’язів. Звісно, це дуже важкий шлях, дотримуватися програми тренувань та норми білківжірів-вуглеводів на день не завжди виходить. Але, як говорив Арнольд Шварценеггер: «Ти можеш говорити, що в тебе
погана генетика, поганий обмін речовин,
а можеш просто підняти свої сідниці з
дивану і почати працювати над собою,
задати собі мету і вірити в себе». ■
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Андрій Котельник
президент федерації боксу Львова,
ексчемпіон світу за версією WBA в першій
напівсередній вазі
Григорій ХАТА

Спортивний світ поступово виходить зі сплячки, в яку його у
березні занурив коронавірус.
І хоча бажання максимально
швидко повернутися до старого
змагального ритму реалізувати
не вдалося — більшість спортивних господарств наразі лише
готується до рестарту, складаючи оновлені змагальні календарі,
— окремі представники спортивної індустрії вже пішли в бій.

Особливий підтекст
Нехай і за порожніх трибун,
але в американському містечку
Джексонвіль, що в штаті Флорида, минулих вихідних відбувся 249-й за ліком турнір Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), на який безпосередньо відреагував президент США
Дональд Трамп. «Вітаю очільника UFC Дена Уайта, у них великий вечір. Нам це подобається.
Давайте повернемо спортивні
ліги, давайте грати», — заявив
господар Білого дому.
«Бої без правил» — як часто
називають Абсолютний бійцівський чемпіонат за його різнобарв’я
бойових технік та обмежену кількість заборонених прийомів —
користується серйозною глядацькою увагою в усьому світі. Подейкують, що у світових телевізійних рейтингах Абсолютний
бійцівський чемпіонат навіть випереджає бокс.
Водночас в Україні UFC лише
набирає своєї популярності. Відсутність в «октагоні» (восьмикутному ринзі, обнесеному сіткою) успішного вітчизняного
бійця, думається, дещо стримує
зростання рейтингів цього змагального виду в Україні.
Хоча, не так давно, до Києва приїздив колишній чемпіон
у напівлегкій та легкій вазі
UFC — зірковий ірландець Конор Мак-Грегор. І своїм візитом
він, без сумніву, додав трохи залікових балів до рейтингу Абсолютного бійцівського чемпіонату в Україні.
При цьому не виключено, що
в найближчому майбутньому в
Григорій ХАТА
Із кожним новим днем усе
більше національних урядів у
Європі наважуються на послаблення карантинних обмежень,
введених близько двох місяців
тому через пандемію коронавірусу. Можливість повернутися до
тренувань отримали футболісти, відтак не за горами й відновлення чемпіонатів. Планується,
що значна частина національних
європейських турнірів поновиться на початку літа, хоча, приміром, у першій німецькій бундеслізі рестарт баталій офіційно
призначений на 16 травня.
При цьому футболістам доведеться звикати до нової реальності, в якій найближчим часом
проходитимуть офіційні змагання. Один із її атрибутів — проведення матчів без глядачів. Як
ідеться в заяві міністерства праці Німеччини, в таких умовах (за
порожніх трибун) можна буде
значною мірою забезпечити дотримання норм охорони праці
гравців, тренерів та персоналу
німецьких футбольних клубів.
Іще одне нововведення, котре
найближчим часом матиме місце
в посткоронавірусному футбольному світі, це можливість виконання однією командою упро-

«Мені здається, поки йде війна, з участю в таких фільмах або
висловлюваннях на тему братнього народу Усику та Ломаченку можна
було б почекати або не говорити про це публічно. Виглядає трохи дивно».

■ ЄДИНОБОРСТВА

За межами «класики»
Вітчизняний борецьвільник викликав
на дуель без
правил свого
співвітчизника, котрий
професіонально
знається на боксі
Україні в рамках «боїв без правил» може відбутися серйозне
протистояння за участі колоритних представників вітчизняних
єдиноборств — вільної боротьби
та боксу.
Щоправда, історія, котра
змусила бронзового призера чемпіонату світу-2018 зі спортивної
боротьби у віковій категорії до
23 років — уродженця Шепетівки Богдана Грицая — викликати на очний бій колишнього абсолютного чемпіона з профі-боксу
у важкій вазі кримчанина Олександра Усика, має особливий підтекст і значною мірою виходить
за межі класичного спорту.

Правила «октагону»
За словами борця-вільника,
його вивело з рівноваги й обурило відео, в якому Усик привселюдно обіцяє відправити в нокаут своїх критиків, якщо ті помилково «відчинять не ті двері»,
тобто втручатимуться не в свої
справи й не слідкуватимуть за
своїми висловлюваннями.
«Це неприпустимо. Я не витримав, адже раніше такого не бачив, щоб професійний спортсмен
займався залякуванням простих
людей. Саме тому я й запропонував опоненту вийти зі мною в
«клітку». Нехай покаже, на що
здатен, а не лякає», — заявив
Грицай, додавши, що для ньо-

❙ Абсолютного ексчемпіона світу з профі-боксу в першій важкій вазі
❙ Олександра Усика викликали на бій без правил.
❙ Фото з сайта sportarena.com.
го є неприйнятною позиція його
можливого візаві, котрий не помічає агресії РФ на сході України й на цьому тлі говорить про
дружбу слов’янських народів.
Водночас не виключено, що
скандальне відео, зняте Усиком та його тренером Сергієм
Лапіним, мало адресний характер. Змайструвавши нетривалий «повчальний» відеоролик, боксер та його наставник,
котрі, до слова, представляють
Крим, погрожували «нокаутом»
не простим людям, а намагалися передати до США персональний привіт вітчизняному боксеру-професіоналу Івану Редкачу,
котрий незадовго до цього інциденту порадив Усику виключити
зі своєї команди Лапіна, у котрого, за словами Редкача, начебто
є російський паспорт.
Спочатку здавалося, що
представники боксерської еліти намагалися в публічній площині, за посередництва соціальних мереж, вирішити якийсь
локальний конфлікт. Однак у
багаття несподівано підкинули
хмизу, й протистояння перейшло в зовсім іншу площину...

Запрошення до рингу
...Разом зі своїм зірковим товаришем Василем Ломаченком
Усик нещодавно знявся в спільному документальному проєкті
Києво-Печерської лаври та одного з російських монастирів,
де на камеру хлопці заявили,
що, попри війну на сході України, продовжують спілкуватися
зі своїми друзями з Росії й вважають, що українці, білоруси,
росіяни — це один народ.
У результаті боксери опинилися в розділі «Чистилище» сайта «Миротворець», автори якого
визначають осіб, котрі, на їхню
думку, можуть становити загрозу основам національної безпеки України й, поміж іншого,
займаються маніпуляцією суспільно значимої інформації.
Там заявили, що боксери легко стали інструментом російської пропаганди. У Росії, звичайно ж, спробували скористатися
ситуацією, й генеральний секретар федерації боксу цієї країни Умар Кремльов натякнув, що
Російська Федерація готова надати своє громадянство Усику
та Ломаченку. Утім промоутер

Олександра Усика Олександр
Красюк миттю відреагував: «Не
маєте взагалі права згадувати
імена українських боксерів».
Загасити конфлікт спробувала жінка. Знана у минулому
майстриня боксу, ексчемпіонка світу Аліна Шатернікова переконливо стверджує, що Усик
та Ломаченко люблять Україну, тільки по-своєму. «Так,
Олександр і Василь не ідеальні,
як і кожен з нас, вони можуть
помилятися, як і кожен з нас,
вони можуть бути далекі від
реалій подій на сході України.
Та, врешті-решт, вони можуть
бути піддані впливу адептів Радянського Союзу. Вони ж просто люди», — каже боксерка.
При цьому Шатернікова закликає українців припинити поділ
на своїх та чужих і подивитися на світ не очима ненависті, а
очима любові.
Натомість інший ветеран вітчизняного профі-боксу
— колишній чемпіон світу за
версією WBA у першій напівсередній вазі Андрій Котельник,
який нині очолює федерацію
боксу Львова, висловлює протилежну думку: «Мені здається, поки йде війна, з участю в
таких фільмах або висловлюваннях на тему братнього народу Усику та Ломаченку можна
було б почекати або не говорити
про це публічно. Виглядає трохи дивно».
Хай там як, а Усик доволі
швидко відповів на пропозицію Грицая, заявивши, що
приймає виклик. Але при цьому пропонує свої умови — бій у
боксерському рингу. «Я сповідую правила, боксую за правилами, живу за правилами. Тож
ласкаво прошу до рингу. Потрібно домовитися, де і коли ми
будемо боксувати, на яких умовах. А бої без правил? Це не моя
стихія, хоча і в ній можна спробувати», — зауважив Усик.
При цьому він наголосив,
що ніхто не зможе його вигнати з України. «Я тут живу, я тут
народився й виріс. Я — українець, моя країна — Україна»,
— додав боксер. ■

■ ФУТБОЛ

Поправки нового часу
У ФІФА дозволили командам робити по
п’ять замін і не заперечуватимуть проти
тимчасової відмови від використання
суддями системи ВАР
довж матчу п’яти замін, тоді як
раніше вийти на поле по ходу гри
могли лише троє нових гравців.
Як ідеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті
Міжнародної федерації футбольних асоціацій, дана поправка поширюватиметься на змагання,
котрі вже розпочалися або незабаром розпочнуться й триватимуть до кінця 2020 року.
Подібна новація — це результат домовленостей ФІФА
та футбольних юристів із Міжнародної ради футбольних асоціацій, де слідкують за дотриманням законодавчої бази у
сфері трудових відносин гравців та їхніх роботодавців. Там
наголошують, що потреба внести правку в правила виникла

у відповідь на особливий характер догравання сезону, котрий
проходитиме в пришвидшеному темпі та в специфічних погодних умовах. А це, на думку
юристів, може мати вплив на
здатність футболістів забезпечувати свій економічний добробут. Іншими словами, грати по
два матчі на тиждень у спекотну пору — доволі виснажливо й
травмонебезпечно, тож у ФІФА
пішли назустріч футболістам,
дозволивши внести тимчасову
поправку в футбольне законодавство.
Дізнавшись про нововведення, дехто з футбольних наставників припустив, що окремі команди зловживатимуть правом
на п’ять замін, затягуючи, у разі

❙ До кінця 2020 року команди матимуть можливість проводити по п’ять
❙ замін за матч.
❙ Фото з сайта footballua.tv.
потреби, час. Проте в ФІФА наголошують, що для виконання замін за новими правилами
у кожної з команд буде по три
можливості впродовж матчу.
При цьому зауважують, що виконувати ротації можна буде й у
перерві гри.
Водночас, аби футбол узагалі
не позбувся своєї динаміки, перетворившись на суцільну «паузу», на період «посткарантинних» новацій у ФІФА дозволили
національним федераціям призупинити використання системи ВАР. Щоправда, відмовити-

ся від «відеоасистента» рефері
чемпіонати зможуть лише за
наявності консенсусного рішення щодо цього питання. А, скажімо, в англійській прем’єр-лізі
відзначають, що відмова від ВАР
після проходження трьох чвертей дистанції разом із ним поставить під сумнів цілісність змагального процесу, що абсолютно неприйнятно. Цікаво, яке рішення приймуть в українському
футболі, де застосування системи ВАР розпочалося лише з початком другої (весняної) частини сезону? ■

Читайте
в наступному
номері:

16

Скрипт для супутників
Український школяр у домашніх умовах на карантині розробив програму для Європейського космічного
агентства

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 13 ТРАВНЯ 2020

■ СІМЕЙНІ ПУТА

Гостинна Демі Мур
День матері як час возз’єднання
Історії одружень-розлучень голлівудських зірок уже давно стали
чи не основними темами «глянцю».
Проте, як зуміти закопати сокиру
війни чи непорозумінь і продовжити спілкування заради дітей, — ще
те питання. Та, здається, колишнє
подружжя акторів Вілліс-Мур таки
зуміло знайти на нього відповідь.
Так, днями «Інстаграм» поповнився фото ідилічного святкування Дня
матері цього зіркового сімейства, на
якому були колишня дружина Брюса — Демі Мур — та нинішня, Емма
Хемінг-Вілліс, а також купа їхніх
дітей. Дивлячись на фото, видно, що
така незвична родина непогано ладить. Нагадаємо, у «Міцного горішка» від шлюбу з Демі троє дорослих
доньок — Татула, Скаут та Румер.
У другому шлюбі він виховує також
доньок — Мейбел та Евелін. І ось тепер усе це жіноче «царство» зібралося під одним дахом маєтку Брюса в Айдахо, який тепер належить
його колишній дружині. З фото вид-

но, родина непогано проводить час на лоні природи (довкола маєтку — ліс,
де можна збирати гриби,
а біля будинку є чудовий
ставок).
Нагадаємо, що донедавна Вілліс був в Айдахо
без Емми, адже їй довелося залишитися в Лос-Анджелесі — молодша донька
наступила в парку на голку,
тож довелося провести медичний огляд і різноманітні дослідження, а невдовзі відмінили авіаційне сполучення, тож сім’я на
певний час виявилася в розлуці. Тепер уже все позаду і батько з доньками та дружинами — колишньою
та теперішньою —
чудово проводить
вимушену самоізоляцію. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №40

❙ Демі Мур.

■ «ДЄДОВОЄВАТЄЛЬНЕ»

Хтось плаче, а хтось і скаче
Людство відзначило закінчення Другої світової
Варка ВОНСОВИЧ
У цілому світі день завершення
найкривавішої війни людство відзначало вшануванням пам’яті всіх
полеглих і подякою за мирне небо
впродовж цих 75 років. Проте є
країна, яка понесла найбільші людські втрати у цій бійні, проте святкує це як найбільше досягнення в
житті своєї держави. Поряд із різними проявами «побєдобєсія» росіяни ставлять ще й дивні рекорди з абсурдності. Так, до Дня перемоги 11річна жителька Єкатеринбурга про-

стояла одну годину й 17 хвилин... на
цвяхах, присвятивши цей безглуздий рекорд цьому пам’ятному дню.
Ще безглуздішу акцію провели
до дня завершення Другої світової
війни в місті Орел. Там два водолази у повному спорядженні та з портретами загиблих у цій війні (заламінованими, щоб не пошкодила вода)
вийшли з річки Ока на берег, де їх
уже очікували волонтери з квітами,
георгіївськими стрічками та масками на обличчі (все ж таки карантин!), а також знімальна група. Що
цікаво, ні «іхтіандри», ні волонтери

не знали, що ж робити далі і як завершити цю абсурдну процесію.
Та подія, яка відбулася в Ростовській області, якнайкраще ілюструє слова класика російської літератури «умом Россию не понять...».
У Кам’янському районі співробітники міністерства з надзвичайних
подій Росії до 75-річчя закінчення
ІІ світової встановили прапор перемоги... на дно водойми. Тобто нижче
опуститися у своєму «побєдобєсії»
вже не можна. Хоча Єжи Лєц запевняв, що з-під дна ще можуть постукати... ■

■ ПОГОДА
14 травня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, часом дощ, місцями гроза. Вiтер південний, 7-12 м/с. Температура вночi +7...+9, удень
мінлива
+12...+14.

хмарність

Миргород: часом дощ. Уночi +4...+6, удень +18...+20.
Вінниця: часом дощ. Уночi +6...+8, удень +22...+24.
Одеса: без опадів. Уночi +9...+11, удень +17...+19.

Захід

+4…+9
+13…+18

+4…+9
+13…+18
Схід

хмарно

Центр

12 травня температура води в Чорному та Азовському морях становила 14-18 градусів, в районі Одеси — 10 градусів, у
Дніпрі біля Києва — 14.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ. Трускавець:
уночi +6...+8, удень +13...+15. Моршин: уночi +5...+7, удень
+15...+17.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Північ

+4…+9
+18…+23

+1…+6
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дощ
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+22…+27
дощ,
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По горизонталі:
1. Президент Туреччини. 6. Філософська категорія, яку часто шукають у вині. 7. Обмежувальні заходи з метою недопущення поширення
хвороби. 8. Тварина, яка, за давньогрецькими міфами, своїм молоком
вигодувала Зевса. 9. Невеличкий
парк. 11. Порядок розміщення літер, з якого розпочинають навчання
читанню. 12. Одна з кісток людського скелета. 15. Горизонтальна гірнича виробка в шахті. 17. Крива турецька шабля. 18. Зброя, за допомогою якої Давид здолав Голіафа.
19. Музичний жанр, характерний
для джазу. 21. Давня назва жіночої
прикраси, кулон, підвіска. 22. Найбільша річка України. 23. «А що росте без коріння, а що сходить без ...»
(народна пісня).
По вертикалі:
1. Жартівлива назва лікаря. 2.
Людина, що керує оркестром під час
виконання твору. 3. Магазин, де продаються ліки. 4. Ніж, який кріпиться до рушниці. 5. Пташиний дім, де
вони висиджують пташенят. 6. Теле-

канал, який культивує День перемоги в радянському стилі. 9. Польська крамниця. 10. Дохід від здавання землі чи житла в оренду. 13. Нідерландський мореплавець, який
відкрив Острів Пасхи. 14. Незаконне захоплення чужої території. 15.
Давня британська розмінна монета.
16. Життєвий принцип. 17. Плазун,
якого фея перетворила на лакея для
Попелюшки. 20. галицький суп. ■
Кросворд №38
від 5 травня

■ ПРИКОЛИ
У понеділок приходить на роботу власник великої фірми. Знаючи
любов шефа до коньяку, секретарка
питає:
— Іване Петровичу, вам каву з
коньяком?
— Навіть не нагадуй.
— А що так?
— У п’ятницю повернувся з
відрядження, дуже втомився, тож
вирішив залишитися вдома: прийняв душ, пірнув під ковдру і... випив
пляшку коньяку.
— Для вас це — звичайна справа.
— Тільки мене потім у трьох
ресторанах бачили в тій ковдрі.
***
На фермі захворів кінь. Ветеринар і каже:
— Якщо вранці не встане, я його
всиплю.
Уранці кінь не встав. Поруч ле-

жала свиня:
— Будь ласка, вставай, інакше
ти помреш.
Кінь устав, а фермер каже:
— Це диво треба відсвяткувати,
з такої нагоди заріжемо свиню.
Мораль: ніколи не лізь не в свою
справу.
***
— А мене Василь на риболовлю
запросив.
— Обов’язково зроби гарну зачіску і вдягни нову сукню.
— А я черв’яків накопала.
***
Учителька запитує Вовочку, чи
знає він Ціолковського, Кулібіна, Попова?
— А ви знаєте Сірого, Зубатого
і Діму Великого?
— Ні.
— Ну так і не треба мене своєю
бандою лякати.
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