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Передплатіть «Україну молоду» на другий квартал                                                                   стор. 3

стор. 7» стор. 12»

Пардон, 
Саркозі 

стор. 5»

Експрезидента 

Франції засудили 

за корупцію

Голова партії Олександр Корнієнко обіцяє усунути порушення у фінансовій звітності «слуг».
Фото з мережі Фейсбук.

❙
❙

Червоне й чорне на рушнику життя

стор. 5»

Група Bellingcat представить 

у березні першу частину 

фільму про зрив операції 

проти «вагнерівців»  

Олександра Білаша не зневірили 

слова про «відсутність слуху» 

— і він став знаменитим автором 

музики популярних пісень, опер, 

оперет і творів для симфонічного 

оркестру

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,000 грн 

1 € = 33,717грн

1 рос. руб. = 0,377 грн

Я не я, й валюта 
не моя? «Слуги народу» вивчають власні 

порушення, через які їхню партiю 
позбавили державного фінансування

Банкова «в багні»: 
скоро на моніторах 



СЕРЕДА, 3 БЕРЕЗНЯ 20212 ІнФорУМ
«З початку окупації Росія проводить злочинну політику колонізації й асиміляції півострова. Це здійснюється через системні 

порушення прав людини, жорстокі репресії проти всіх, хто має мужність протистояти окупації. Обмежуються національні, культурні, 

релігійні права етнічних українців та кримських татар, переслідується Православна Церква України».

Коментар МЗС України до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРОТЕСТ

Голодний 
страйк
Перекрили 
автомагістраль, 
аби нагадати про 
тримісячний борг
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Близько двохсот робітників 
«Електроважмашу» вишикували-
ся поперек Московського проспек-
ту, вимагаючи, аби до них вийшов 
керівник підприємства. І хоча ор-
ганізатори акції повідомили про 
неї заздалегідь, отримавши дозвіл 
у мерії, заводська адміністрація від 
діалогу з людьми відмовилася. Та-
ким чином, доля тримісячного бор-
гу iз зарплати й надалі залишається 
невідомою. 
 Проблеми в «Електроважмашу» 
почалися ще на початку минуло-
го року. У Харківській облдержад-
міністрації головною причиною фі-
нансових негараздів заводу вва-
жають непрофесійне управління 
підприємством з боку власника — 
Фонду держмайна. 
 «Цей орган на сьогодні має всі 
повноваження і зобов’язаний якнай-
швидше вирішити питання заванта-
ження цехів роботою й остаточно по-
гасити борг iз зарплати, — проко-
ментував ситуацію виданню Kharkiv 
Today начальник управління розвит-
ку промисловості ХОДА Володимир 
Міщенко. — Враховуючи той факт, 
що «Електроважмаш» — стратегічне 
для економіки та оборони підприємс-
тво, обласна держадміністрація зали-
шає за собою право звернутися з цьо-
го приводу до Кабміну, РНБО і безпо-
середньо до президента». 
 Виконуючий обов’язки директо-
ра підприємства Віктор Бусько по-
яснив проблему з боргом відсутніс-
тю обігових коштів. Мовляв, увесь 
рік завод розплачувався з банками 
за кредитами. І оскільки виробничі 
партнери, яким була раніше відван-
тажена продукція, не змогли вчасно 
перерахувати кошти, то адміністра-
ція пожертвувала не виробничим 
процесом, а «зарплатним» фондом. 
Утiм недавно керівництву вдалося 
реструктуризувати один iз кредит-
них займів, тому гроші потроху поч-
нуть виплачувати і робітникам. 
 До речі, такі ж проблеми наразі 
переживають не лише на «Електро-
важмаші». Як свідчить статистика, 
сьогодні великі підприємства облас-
ті заборгували співробітникам зага-
лом майже 500 мільйонів гривень. 
Гірша ситуація у всеукраїнському 
рейтингу лише на Донеччині. Ліде-
ром серед харківських заводів-борж-
ників i надалі залишається авіацій-
не підприємство, що, попри гучні 
обіцянки столичних високопосадов-
ців, і досі не працює. Заробітну пла-
ту минулого року перестали випла-
чувати вчасно і на заводі імені Ма-
лишева, який офіційно вважається 
таким, що продовжує працювати на 
оборонний комплекс. 
 Тримаються робітники своїх 
проблемних підприємств — не від 
хорошого життя. Багатьом із них 
вже далеко за сорок років і більше, а 
в такому віці знайти роботу сьогод-
ні надзвичайно складно. Єдине про 
що вони мріють, — допрацювати до 
пенсії і вийти на заслужений відпо-
чинок. ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Одразу 59 російських ар-
тистів, серед яких Філіп Кір-
коров, Ольга Бузова, Лоліта 
Мілявська, Діма Білан, Ва-
лерія, Сергій Лазарєв, Поліна 
Гагаріна та Світлана Ходчен-
кова, можуть більше не пот-
рапити в Ізраїль. Уродженець 
українського міста Конотоп 
та голова Асоціації ізраїльсь-
ких акторів «Маген» Дмитро 
Шатохін хоче, щоб російсь-
ким артистам, які незаконно 
виступали на анексованому 
півострові, заборонили в’їзд 
в Ізраїль або гастролі там. На 
його переконання, вони пору-
шують міжнародне право. 
 У коментарі «Радіо «Сво-
бода» Дмитро Шатохін, який 
працює під псевдонімом Дім 
Амор, додав, що російські ар-
тисти порушують закони в 
одній країні та збагачують-
ся в іншій країні. «Вони при-
їжджають в Ізраїль і виступа-
ють, наче й не було нічого, при 
цьому вони — пропагандисти 
окупації та крадіжки части-
ни України», — сказав голо-
ва асоціації акторів «Маген».
 Дмитро Шатохін уже звер-
нувся до Служби безпеки Ук-

раїни з проханням розпоча-
ти кримінальне проваджен-
ня щодо російських артистів, 
які приїжджали у Крим після 
анексії. Однак процедура цьо-
го процесу досить непроста. 
Адже спершу має вийти ух-
вала українського суду і вже 
після цього, якщо суд таки 
визнає, що зірки порушили 
закон, то асоціація акторів 
звертатиметься до міністерс-
тва внутрішніх справ та мініс-
терства культури Ізраїлю. На-
ступна процедура залежить 
лише від законів та рішення 
ізраїльської сторони. 
 Тим часом, поки меш-
канець Ізраїлю українсько-
го погодження Дмитро Ша-
тохін бореться з російською 
пропагандою, народний депу-
тат України Вадим Рабінович 
у Фейсбуцi опублікував кар-
ту України без Криму, таким 
чином визнавши територію 
російською. Користувачі соц-
мереж назвали зображення 
продуктом російської пропа-
ганди. Окрім того, що там не-
має українського півострова, 
ще відбувається спекулюван-
ня мовним питанням, акцен-
том на російській мові в по-
буті українців.

 

А в Кремлі вийшли зі свіжою 
заявою щодо вкраденого в 
України півострова. Крадії 
радять Сполученим Шта-
там і світу змиритися з фак-
том «возз’єднання» півостро-
ва з Росією. Таку заяву зроби-
ли в Кремлі після слів прези-
дента США Джо Байдена, що 
Вашингтон ніколи не визнає 
окупацію Криму й буде разом 
iз Києвом протистояти агресії 
Москви. 
 Хто б сумнівався, на дум-
ку прессекретаря Путіна, нія-
кої анексії не було: «Визнати 
анексію Криму справді немож-
ливо, ніхто про анексію Кри-
му не говорить, тому що її не 
було. Було возз’єднання Кри-
му з Росією в чіткій відповід-

ності до норм міжнародного 
права. Тут був бездоганний 
набір юридичних дій. Тому 
ніякої анексії не було, і не тре-
ба її визнавати. Треба просто 
визнати факт возз’єднання 
Криму з Росією і факт того, 
що Крим уже досить давно, 
слава Богу, має статус одного 
з регіонів Російської Федера-
ції», — повторює, як мантру, 
Дмитро Пєсков, прессекретар 
президента РФ.
 Нагадаємо, що депутати 
від української опозиції ви-
магають цього тижня негай-
но розглянути законопроєкти 
про кримінальну відповідаль-
ність за колаборацію і про бо-
ротьбу з російською пропаган-
дою. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Стало відоме ім’я морпіха, 
який загинув на Донбасі поб-
лизу Пищевика в останній день 
зими внаслідок ворожого об-
стрілу позицій ЗСУ зі стрілець-
кої та снайперської зброї — це 
боєць 36-ї окремої бригади 
морської піхоти ім. контрад-
мірала М. Білинського, 32-річ-
ний молодший сержант Сергій 
Моісеєнко з Херсона.
 Не обійшлося без НП і в 
перший день весни — непо-
далік Павлополя підірвалась 
на вибуховому пристрої ван-
тажівка з українськими вій-
ськовими: в результаті один 
військовослужбовець ЗСУ от-
римав бойове поранення, ще 
вісім воїнів — бойове травму-
вання. Їх доставили до шпита-
лю, де надали належну медич-
ну допомогу. На місці події 
керівний склад військової 
частини та робоча група вій-
ськової служби правопоряд-
ку з’ясовували обставини ін-
циденту.
 Згідно з повідомленням 
пресслужби Об’єднаних сил, 
на передовій 1 березня во-
рог сім разів порушив режим 
припинення вогню. У районі 
відповідальності оператив-
но-тактичного угрупован-
ня «Схід», неподалік насе-
леного пункту Водяне, що на 
Приазов’ї, окупанти відкри-
вали прицільний вогонь з ав-
томатичних станкових гра-
натометів, а біля Павлопо-

ля та Красногорівки — ще й 
зі станкових протитанкових 
гранатометів. Крім того, поб-
лизу Красногорівки загарб-
ники обстрілювали наші по-
зиції з великокаліберних ку-
леметів. Поблизу Невельсь-
кого окупанти вели вогонь у 
напрямку наших позицій зі 
стрілецької зброї.
 Поблизу Богданівки росій-
сько-окупаційні війська здій-
снили прицільний обстріл 
українських позицій з ав-
томатичного станкового та 
ручного протитанкового гра-
натометів. 
 У районі відповідальності 
оперативно-тактичного угру-
повання «Північ», поблизу 
населеного пункту Лугансь-
ке, збройні формування РФ 
двічі відкривали вогонь iз 
гранатометів різних систем 
та великокаліберних куле-
метів. На обстріли противни-
ка наші воїни відкривали во-
гонь у відповідь. 
 Основною метою дій росій-
сько-окупаційних військ за-

лишається провокування 
ЗСУ на відкриття вогню у від-
повідь iз подальшим звинува-
ченням у порушенні режиму 
припинення вогню. У кількох 
випадках противник обстрі-
лював наші позиції одночас-
но із запитом на тишу начеб-
то через обстріл iз боку ЗСУ. 
 Збройні формування РФ 
і надалі перешкоджають ро-
боті СММ ОБСЄ. Так, 28 лю-
того міні БПЛА Місії зазнав 
впливу (глушіння сигна-
лу) поблизу населеного пун-
кту Ясинувата. Під час пат-
рулювання непідконтроль-
них уряду України територій 
СММ ОБСЄ зафіксувала 12 
одиниць озброєння та війсь-
кової техніки, які розміщені 
з порушеннями встановле-
них ліній відведення та 16 
одиниць  ОВТ за лініями від-
ведення, але за межами виді-
лених місць зберігання.
 Українська сторона СЦКК 
укотре фіксує порушення 
 збройними формуваннями 
РФ вимог щодо заборони про-

ведення інженерних робіт у 
районі лінії зіткнення. Побли-
зу населеного пункту Троїць-
ке збройні формування РФ 
продовжують дообладнувати 
існуючі та будують нові ук-
ріплення в напрямку позицій 
ЗСУ.
 З метою недопущення ес-
калації конфлікту українсь-
ка сторона СЦКК звернулася 
до представників СММ ОБСЄ 
з проханням провести моніто-
ринг указаних районів та за-
кликати представників ОРЛО 
негайно припинити роботи. 
 Станом на 7-му годину 
ранку на фронті 2 березня об-
стрілів не зафіксовано. Росій-
сько-окупаційні війська на 
Донбасі продовжують зазна-
вати суттєвих втрат у живій 
силі та бойовій техніці. Так, 
лише за лютий, як повідо-
мив офіцер ЗСУ Сергій Не-
щадим, «іхтамнєти» втра-
тили 37 осіб: безповоротні 
(«200») — 19 (не бойові), сані-
тарні («300») — 18 (не бой-
ові 17, бойові 1). Також було 
знищено 12 одиниць  ворожої 
техніки (зокрема, йдеться 
про шість безпілотників, одну 
бойову броньовану машину і 5 
одиниць автомобільної техні-
ки).
 За період iз 27 липня 2020 
року по теперішній час втра-
ти противника становлять 
344 особи — 161 загиблий (не 
бойові 156, бойові 5) та 183 
поранених (не бойові 179, 
бойові 4). ■

ВІДЛУННЯ

Заробляють 
«підтанцьовуючи»
Коли хочуть заборонити виступи в Ізраїлі 
російських артистів, які гастролювали в 
анексованому Криму, Рабінович підігрує 
агресору

■

Крим — це Україна, навіть якщо сiм років тому його вкрала Росія.
Фото з сайта twitter.com.

❙
❙

НА ФРОНТІ

Запит на тишу
На Донбасі підірвалася вантажівка з 
українськими військовослужбовцями

■
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Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Днями Черкаському 
міському археологічно-
му музею Середньої Над-
дніпрянщини виповнило-
ся рівно п’ять років. Його 
колекція була сформова-
на в 2016 році на основі 
матеріалів Черкаської лі-
состепової археологічної 
експедиції.
 До дня народження 
музею підготували по-
дарунок відвідувачам 
— новий експонат у екс-
позиції музею. Це щой-
но відре ставрований гор-
щик зарубинецької куль-
тури (кінець ІІІ ст. до н.е. 
— середина І ст. н.е.), 
знайдений під час розко-
пок минулого літа в істо-
ричному центрі Черкас, 
у дворі будівлі по вулиці 
Байди-Вишневецького, 
2, розповіли «Україні мо-
лодій» науковці музею. 
 Саме тут, уточнюють, 
на пагорбі над Дніпром у 
часи Юлія Цезаря та Ісу-
са Христа існувало по-
селення наших дале-
ких предків. Адже біль-
шість учених вважають 
зарубинецьку культуру 
матеріальним відобра-
женням останнього ета-
пу існування все ще єди-
ного праслов’янського 
етносу, носія єдиної 
праслов’янської мови.
 Уже з середини І ст. на-
шої ери розпочалися істо-
ричні та етнічні процеси, 
що призвели до початку 
розселення слов’ян, розпа-
ду праслов’янської народ-
ності на окремі племена та 
формування на їх основі 
сучасних слов’янських на-
родів, нагадують в архео-
логічному музеї. І дода-
ють: нині автор розкопок 
Дмитро Павлович Кушт-
ан завершує опрацюван-
ня матеріалів iз мину-
лорічних розкопок у Чер-

касах, тож незабаром для 
експонування буде готово 
ще чимало унікальних ма-
теріалів iз ранньої історії 
та передісторії Черкас.
 До речі, за пройдешні 
роки науковці Черкась-
кого археологічного му-
зею можуть похвалитися 
чималими здобутками. 
Зокрема, в рік створен-
ня провели успішну по-
льову експедицію, здій-
снивши рятувальні роз-
копки на скіфському по-
селенні Панський Острів 
у селі Новоселиця Чиги-
ринського району та при-
везли звідти кількасот 
експонатів. Уже наступ-
ного літа організували 
16 археологічних розві-
док на території Черкас 
та в п’яти районах облас-
ті й отримали кілька ти-
сяч нових експонатів.
 Також у музеї було 
засновано археологіч-

не фондосховище, куди 
прийняли на зберіган-
ня 10тис. 330 експонатів, 
заклавши основи допо-
міжних музейних колек-
цій — палеонтологічної, 
етнографічної, нумізма-
тично-боністичної, черка-
сознавчої, антропологіч-
ної та палеозоологічної. 
Серед просвітницької ро-
боти науковців археоло-
гічного музею — майстер-
класи, виїзні заняття, іс-
торико-архітектурні екс-
курсії по місту та області, 
ілюстровані лекції з архе-
ології та багато іншого. 
  Наукові співробітни-
ки Черкаського міського 
археологічного музею Се-
редньої Наддніпрянщини 
за п’ятирічку стали авто-
рами 77 фахових науко-
вих публікацій в Україні 
й за кордоном, зокрема 
видали дві книги й захи-
стили дисертацію. ■

Світлана МИЧКО

 Про експеримент Укрпошти щодо 
впровадження в селах  так званих пе-
ресувних поштових відділень замість 
стаціонарних та те, як це вдарило по 
розповсюдженню преси у сільській 
місцевості, «Україна молода» вже 
писала. Нагадаємо лише, що старту-
вав він у травні 2018-го на Чернігів-
щині й навіть призупинявся судовим 
рішенням, однак Укрпошта вигра-
ла справу у Верховному Cуді. Відтак 
минулого року почала поширювати 
нову практику ще в кількох облас-
тях: Київській, Одеській, Херсонсь-
кій, Черкаській, Чернівецькій та За-
карпатській. І місцева преса це вже 
дуже боляче відчула.
 На Одещині ще наприкінці січ-
ня 17 редакторів підписали звернен-
ня до постійної депутатської комісії 
Одеської обласної ради з питань рег-
ламенту, місцевого самоврядування, 
депутатської діяльності, етики, прав 
людини, свободи слова та інформації, 
закликавши винести на засідання пи-
тання доступності населенню пошто-
вих послуг. У ньому йдеться про те, 
що «більше трьох місяців в Одеській 
області триває експеримент Укрпош-
ти щодо запровадження в населених 
пунктах iз кількістю мешканців мен-
ше 2 тис. осiб так званих «пересувних 
поштових відділень», які, за тверд-
женням поштовиків, нібито забезпе-
чать потреби населення в якісному 
поштовому зв’язку. 
 Графіки поїздок складено таким 
чином, що більшість видань достав-
ляються на 4-й, 5-й або навіть 6-й 
день після їх виходу з друку. В ок-
ремі села газети не потрапляють по 
два-три тижні. Змінено сталі графіки 
доставки і до великих населених пун-
ктів, що також негативно відбилося 
на терміни отримання передплатни-
ками видань», — констатували ре-
дактори. 
 Населені пункти обслуговують 
екіпажі, які виїжджають у села пев-
ної території (наприклад, колишній 
Захарівський район) iз трьох точок: 
Роздільної, Подільська та Ширяєво-
го. Стан доріг узагалі ніхто не вра-
ховував. Працівники без «розпізна-
вальних знаків», «чужі» в селах, не 

знають ані людей, ані місцевості. Від-
сутній будь-який зворотний зв’язок 
— передплатникам нема до кого звер-
нутися в разі надання неякісної пос-
луги, а таких фактів значно побіль-
шало за цей час. Тому всі їхні претен-
зії спрямовуються до редакцій, спра-
ведливо вимагаючи вчасної доставки 
видань. 
 Наслідком цього експеримен-
ту став той факт, що знищена систе-
ма доставки газет, яка десятиліття-
ми працювала чітко, а місцеві газе-
ти втратили третину тиражів. Люди 
відмовилися від газет, які їм достав-
ляють через тиждень. 
 «Більшість наших сіл розміщені 
в прикордонній зоні, — акценту-
ють редактори Одещини. — Для 
них є проб лемою якісний мобільний 
зв’язок, відсутній надійний прийом 
українського радіо, минулого року 
їх позбавили можливості перегляду 
більшості телевізійних українських 
каналів, а тепер їх залишають ще й 
без місцевих газет. Недолугі поштові 
реформи позбавляють людей їхньо-
го конституційного права на отри-
мання інформації щодо діяльності 
органів державної влади і місцевого 
самоврядування, що є неприпусти-
мим…»
 Голова Одеської регіональної ор-
ганізації НСЖУ Юрій Работін роз-
повів, що реакція на звернення була. 
Він особисто брав участь у засіданні 
комісії обласної ради, де розгляда-
лося питання. Нещодавно відбулася 
зустріч представників усіх зацікав-
лених сторін з головою Одеської обл-
держадміністрації Сергієм Грине-
вецьким. Разом iз редакторами всіх 
районних газет області на ній був 
присутній очільник Одеської дирек-
ції АТ «Укрпошта». 
 «В Укрпошти свій погляд на си-
туацію, — каже Юрій Работін, — і 
зрозуміло, що газети для них далеко 
не на першому місці. Але необхідно, 
щоб відомство несло відповідальність 
за те, що відбувається, бо газети по-
винні надходити до читачів вчасно. 
Вони пообіцяли, що будуть проводи-
ти логістику». 
 Для координації та оперативного 
виявлення проблем створено сторін-
ку в соцмережах. ■

ПРАІСТОРІЯ

Скарби Панського острова
Понад 10 тисяч експонатів із посудом часів 
Ісуса Христа в археологічному музеї

■

Відреставрований горщик зарубинецької культури 
(кінець ІІІ ст. до н.е. — середина І ст. н.е.).
Фото Черкаського археологічного музею.

❙
❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

 Служба безпеки Ук-
раїни викрила міжре-
гіональне угруповання, 
яке організувало проти-
правний механізм від-
шкодування з бюджету 
податку на додану вар-
тість (ПДВ). Оборудка 
дозволила ділкам от-
римати відшкодування 
з державного бюджету 
штучно створеного ПДВ 
на понад 8 мільйонів 
гривень. Про це «Ук-
раїні молодій» повідо-
мила Катерина Дрога з 
управління СБУ в Чер-

каській області.
 Слідчі органів без-
пеки встановили, що 
налагодив схему ме-
неджмент однієї з чер-
каських продовольчих 
компаній. В оборудці 
було задіяно три «фір-
ми-прокладки», зареєс-
тровані в різних регіо-
нах. «Через фіктив-
ні безтоварні операції 
продукцію нібито пе-
редавали на перероб-
ку комерційній струк-
турі, що входить до од-
ного з найбільших аг-
рохолдингів України. 
Отримавши відповідні 

сертифікати від струк-
тур агрохолдингу, чер-
каська компанія екс-
портувала продукцію», 
— розповідає Катерина 
Дрога.
 Під час обшуків в 
офісах у різних регіо-
нах України правоохо-
ронці вилучили фінан-
сову документацію, 
зразки штампу вироб-
ника м’ясної продукції, 
«чорну бухгалтерію» 
що підтверджує прове-
дення незаконних обо-
рудок. Наразі в межах 
кримінального провад-
ження за ч. 3 ст. 191 
(привласнення, розтра-
та майна або заволодін-
ня ним шляхом зловжи-
вання службовим стано-
вищем) Кримінального 
кодексу України трива-
ють слідчі дії для вста-
новлення та притягнен-
ня до відповідальності 
всіх осіб, причетних до 
протиправної схеми. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Порушені кордони безпеки 
і здорового глузду
Читачі та газетярі шести областей потерпають від 
експериментального свавілля Укрпошти

■

КРИМІНАЛ

«Трохи» заробили
Ділки «відшкодували» ПДВ на 
8 мільйонів гривень

■
Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на другий квартал

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

на квартал — 236 грн. 43 коп.,

до кінця року — 709 грн. 29 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяці — 197 грн. 62 коп.,

на квартал — 296 грн. 43коп.,

до кінця року — 889 грн. 29 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

на квартал — 89 грн. 76 коп.

до кінця року —269 грн. 28 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 

процедуру оформлення перед плати 

бере: на місяць — 4 грн. , на два–три 

місяці — 9 грн., на чотири–шість 

місяців— 11 грн., на сім–дванад-

цять місяців— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед-
платити «Україну молоду» з нового року, це 
можна зробити до 18 березня, щоб отримува-
ти газету з другого кварталу. Оформити пе-
редплату можна у відділеннях поштового 
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пун-
ктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua. Оформити передплату можна як 
за електронною версією Каталогу видань Украї-
ни «Преса поштою», так і за друкованим Катало-
гом видань України «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

Ще в минулому році чинного пре-
зидента Володимира Зеленсь-
кого назвали «розчаруванням 
року». Потреба суспільства на 
«нові обличчя» почала схиля-
тись у бік досвідчених. Знову на 
світ Божий — у медійний простір 
витягуються біографії «старих» 
бувалих політиків. 
І хоча рівень кредиту довіри до 
чинного президента Володимира 
Зеленського падає, однак останні 
соціологічні заміри вказують, що 
він усе ще залишається найрей-
тинговішим політиком в Україні.

Маятник пішов на посадку 
 Отже, якби зараз за прези-
дентське крісло боролись Воло-
димир Зеленський, Петро По-
рошенко та Володимир Бойко, 
то в другому турі останній про-
грав би і Зеленському, й Поро-
шенку. 
 «Другий тур президент-
ських виборів» змоделювали 
київський міжнародний інсти-
тут соціології (КМІС) та центр 
«Социс». Картина виглядає 
так: якби в другому турі зуст-
рілись Володимир Зеленський 
і Петро Порошенко, то з резуль-
татом 56,4% переміг би чинний 
президент України. А якби в 
другому турі опинились Юрій 
Бойко та Петро Порошенко, то 
з результатом 52,7% виграв би 
Петро Порошенко. А в парі Зе-
ленський — Бойко перший от-
римав би 61,3% голосів. 
 Зімітовані вибори президен-
та України зробили заміри й за 
одиночною шкалою. Отже, якби 
вибори відбулись у другій поло-
вині лютого, то найбільшу кіль-
кість голосів у першому турі — 
18,3% — отримав би Володи-
мир Зеленський. На другому 
місці в рейтингу — Петро По-
рошенко з результатом 13,8% 
голосів, на третьому — Юлія 
Тимошенко з 8,3%, на четвер-
тому — Юрій Бойко з результа-
том 8% голосів. 
 Вочевидь показові кроки в 
бік патріотизму принесли Зе-
ленському свої бонуси, бо ще на 
початку лютого соцопитуван-
ня, проведене КМІСом, показа-
ло, що серед тих, хто визначив-
ся і пішов би на вибори, за чин-
ного президента проголосували 
б 22,7%. 
 І хоча це не ті 40%, що мав 
Зеленський на початку мину-
лої осені, але три відсотки при-
росту за два тижні в нинішній 
ситуації Володимира Зеленсь-
кого мали б порадувати. Однак 
ця цифра незрівнянна зі старто-
вими позиціями гаранта. І його 
електоральний кредит довіри, 
хоч і коливається, як маятник, 
від дослідження до досліджен-
ня закономірно зменшується. 
 Нагадаємо, на старті в Зе-
ленського були достатньо висо-
кі показники. Через два міся-
ці після того, як він приступив 
до своїх посадових обов’язків, 
у липні 2019 року, йому довіря-
ли 65% виборців. Не довіряли — 
27%. 
 За цим показником він тоді 
залишив далеко позаду всіх 
своїх конкурентів. Наприклад, 
друге місце в рейтингах соціо-
логів займав тоді Святослав Ва-
карчук з 25%. 
 Майже до кінця 2019 року 
рівень довіри до глави держави 

ріс, іноді падаючи на декілька 
пунктів. Через рік президентс-
тва, в травні 2020-го, Зеленсь-
кий втратив частину підтримки, 
але все-таки залишався політи-
ком, котрому довіряли найбіль-
ше. Крім того, одне з опитувань 
групи «Рейтинг» нагородило 
його унікальністю: мовляв, він 
був єдиним представником вла-
ди з позитивним балансом дові-
ри (57% проти 37%).
 Кардинально ситуація помі-
нялась до кінця літа минулого 
року. І у вересні, незважаючи 
на лідерство, Зеленський отри-
мав негативний баланс. Тоді, за 
висновками соціологів, гаранту 
довіряли 44%, а не довіряли — 
51%. 
 У цілому, ситуація збері-
галась до кінця року — прези-
дент залишався лідером, але ба-
ланс недовіри зростав. У грудні 
Київський міжнародний інсти-
тут соціології обнародував усьо-
го лиш 32,8% довіри й 59,6% 
тих, хто не довіряє. 
 Водночас центр Разумко-
ва тоді ж зафіксував нових лі-
дерів. На перше місце вирвав-
ся спікер парламенту Дмитро 
Разумков (відповідно, 35% та 
52%), на друге — мер Києва Ві-
талій Кличко (30% і 59,5%). 
Володимир Зеленський опинив-
ся на третьому місці — йому не 
довіряли 64%. Щоправда, інші 
соцопитування настроїв вибор-
ців на початку цього року пока-
зали більш оптимістичний для 
Зеленського результат — згід-
но з дослідженням, що їх про-
водив «Рейтинг» з 2 по 4 січня 
2021 року, Зеленському не дові-
ряють 54%, і за лютий цей по-
казник не змінився.

Коли довжина має значення
 Усе на поверхні: динаміка 
свідчить про втрату гарантом 
своїх позицій, але, як запевня-
ють затяті зелеботи, на фоні фі-

нальних результатів поперед-
нього президента вони вигляда-
ють відносно оптимістично. На-
гадаємо, в лютому 2019 року, за 
місяць до першого туру прези-
дентських виборів, результат 
опитування центру Разумко-
ва (названого на честь покійно-
го батька чинного спікера пар-
ламенту Дмитра Разумкова — 
Олександра Разумкова) видав 
«на-гора», що президенту Пет-
ру Порошенку не довіряли май-
же 71% респондентів. Щоправ-
да, все тоді вимальовувалося 
для електорату так, ніби закла-
далось у підсвідомість: Поро-
шенку не слід довіряти. Тож чи 
варто зважати на ті заміри — 
це питання. Наразі за свій без-
відповідальний вибір уже по-
каялось чимало, навіть із чис-
ла тих, хто колись ледь не не-
притомнів від самого образу 
Зеленського. Але час втрачено. 
 Щодо показника довіри, то 
науковий керівник Фонду «Де-
мократичні ініціативи» про-
фесор політології Києво-Моги-
лянської академії Олексій Га-
рань зазначив, що на нього за-
кривати очі не можна — він 

має значення. Політолог вва-
жає, що всі політики орієнту-
ються на рейтинги, які, в під-
сумку, намагаються конверту-
вати в результат на виборах. 
 Ми ж знаємо, що конверта-
ція може бути реалізована різ-
ними способами, й чималою 
мірою маніпулятивними. Вис-
ловлювання «результат виборів 
залежить не від того, як прого-
лосують виборці, а як пораху-
ють у виборчкомах» актуальне 
і досі. 
 А політика від «справжньо-
го державного діяча», за сло-
вами Гараня, якраз і відрізняє 
можливість пожертвувати рей-
тингом заради досягнення пев-
ної мети. 
 «Наприклад, коли потріб-
но провести непопулярні ре-
форми. Можемо згадати при-
клад експрем’єр-міністра Ве-
ликобританії Маргарет Тетчер 
— вона проводила реформи, які 
викликали невдоволення насе-
лення. Було скорочено соціаль-
ну підтримку, закрито нерента-

бельні шахти. Але потім ці дії 
дали результат. Вона перемог-
ла. Щоправда, потрібно мати 
бачення результатів упровад-
жуваних змін. І силу, щоб за-
раз проводити непопулярні ре-
форми, котрі дадуть результат 
потім. В Україні таких політи-
ків дуже мало, в історії країни 
не так багато було подібних при-
кладів», — каже політолог. 
 Як український приклад 
він назвав непопулярні рефор-
ми після 2014 року, що нега-
тивно відбились на рейтингах 
і експрем’єр-міністра Арсенія 
Яценюка, і експрем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана, і пре-
зидента Петра Порошенка. Зе-
ленський же дуже залежний від 
рейтингу, і це чітко прослідко-
вується за боротьбою з COVID-19 
— влада після першого каран-
тину не зважилась продовжити 
жорсткі заходи, злякавшись, 
що це вдарить по її позиціях пе-
ред місцевими виборами. 
 І не лише президент Воло-
димир Зеленський, а й міністр 
охорони здоров’я Максим Сте-
панов, міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков і навіть 

мери міст... Ніхто з них не за-
хотів іти на жорсткі обмежен-
ня, оскільки не хотів жертву-
вати рейтингом.

Президент — NEXT?
 Аналітики розділилися в 
думках щодо того, чи підштов-
хне така солідна втрата довіри 
та розчарування Зеленським в 
обійми вже відомих політиків. 
 Наприклад, директор інс-
титуту соціально-політичного 
прогнозу «Діалог» Андрій Ми-
селюк вважає, що таке повер-
нення неможливе. 
 «І навіть повний провал на-
вряд чи відіб’є бажання україн-
ців бачити зовсім нові обличчя 
на політичній арені. Ключовим 
тут є поєднання факторів но-
визни та компетентності. Тому 
більш виграшні позиції будуть 
у «нового» й компетентного, 
аніж у «старого» з тим же рів-
нем навичок»,— вважає Андрій 
Миселюк. 
 Утім журналістські будні по-
казують інше: не бачачи на гори-
зонті нових і завзятих, у середо-
вищі українського суспільства 
почали оглядатись на давно дію-
чих політиків. І справді, части-
на електорату орієнтуватиметь-
ся на «старих коней, котрі бо-
розни не зіпсують». Зрозуміло, 
це не стосується тих політиків, 
котрі будуть асоціюватись з ча-
сами Кучми та Кравчука. 
 Утім декотрі політики мо-
жуть зараз спробувати провести 
більш-менш успішний римейк. 
Наприклад, цим активно зай-
мається експрем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман. Водночас у 
команді Зеленського вже давно 
проявились люди, котрі мають 
бажання претендувати на спад-
щину чинного гаранта, і, в пер-
шу чергу, це найближчий конку-
рент, спікер парламенту Дмитро 
Разумков. А зважаючи на те, що 
під час останньої сесії Вінниць-
кої облради підприємці мітин-
гували зі зверненням-претен-
зією до Разумкова, то, ймовір-
но, римейк у підкилимних іграх 
із президентом у сьогоднішньо-
го вінницького істеблішменту 
може бути успішним. От тіль-
ки історія сходження одного з 
українських мерів на високі де-
ржавні позиції вказує на дах і 
горб п’ятого президента Петра 
Порошенка. На якійсь сходин-
ці заграли власні амбіції колиш-
нього мера одного з подільських 
міст. А ще — представник на 
Вінниччині вертикалі Зеленсь-

кого — голова ВОДА — колись 
також займав не останню посаду 
в канцелярії адміністрації пре-
зидента Порошенка. Тобто ви-
користати й викинути — це так 
політично-сучасно... 
 Отже, якщо розібратись у 
тому, з чого складався рейтинг 
Володимира Зеленського, то 
слід згадати, що 73%, які він 
отримав у другому турі виборів, 
були проявом протестного голо-
сування проти Петра Порошен-
ка. Тому в цьому питанні кра-
ще орієнтуватись на 30%, котрі 
Зеленський отримав у першому 
турі виборів. 
 Директор департаменту 
внутрішньої політики Міжна-
родного центру перспективних 
досліджень Ігор Петренко вва-
жає, що наразі рейтинг прези-
дента тримається у межах ядра 
електорату першого туру — на 
рівні 26%. Якщо ж рейтинг га-
ранта впаде нижче 15-20%, то 
виборець шукатиме альтерна-
тивні варіанти. 
 Отже, популярність Воло-
димира Зеленського падає, на-
томість поволі зростає рейтинг 
його найближчих опонентів — 
досвідчених політиків — Юрія 
Бойка, Петра Порошенка, Юлії 
Тимошенко. І чим далі, тим 
більше поляризуються позиції 
політологів щодо «старих — но-
вих» облич у політиці. 
 Скажімо, за словами Іго-
ря Петренка, за умови, що Во-
лодимир Зеленський не піде на 
другий тур, більш імовірним 
претендентом може знову бути 
якийсь «джокер», котрим став 
у свій час чинний президент. 
 На думку ж Олексія Гара-
ня, люди вже зараз починають 
сумніватись у концепції ново-
го політика. І розчарований 
Зеленським електорат перехо-
дить, з одного боку, до Поро-
шенка, а з іншого — до сил на 
кшталт «Опозиційної платфор-
ми — За життя». 
 Водночас Зеленський поки 
що залишається найпопуляр-
нішим політиком. Важко в цій 
каламутній грі хоч приблизно 
проаналізувати, як усе скла-
датиметься надалі. Але точно 
— проблема не в позиції «но-
вий—старий політик». Адже 
це протистояння штучно було 
нав’язано на президентських та 
парламентських виборах у 2019 
році. Питання у якості: погани-
ми, як і хорошими політиками 
можуть бути й старі, й нові. 
 То хто наступний? ■

ГЛАС НАРОДУ

Лабіринт електоральної зневіри
ЗЕрейтинг: від злету до стрімкого падіння

■

Спікер Разумков президенту Зеленському: «Напевне, люди здогадались — кіна не буде».
Фото з сайта parlament.ua.

❙
❙

Проблема не в позиції «новий—старий політик». 
Поганими, як і хорошими політиками можуть бути й 
старі, й нові. 
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Дедлайн 
для 
слідства 
Офіс генпрокурора 
і СБУ виявилися не 
здатними завершити 
справу Татарова і 
передати її до суду
Іван БОЙКО

 Гучна справа щодо ймовірних 
корупційних дій, вчинених ниніш-
нім одіозним заступником глави 
офісу президента Олегом Татаро-
вим, схоже, завершується пши-
ком. Що й казати, якщо 1 березня 
сплив термін, коли, за рішенням 
Шевченківського райсуду Києва, 
слідчі мали завершити слідство у 
цій справі.
 Зокрема, у Службі безпеки за-
значили, що після відмови суду 
продовжити строки слідства про-
курор був зобов’язаний протягом 
п’яти дній вчинити одну з дій: за-
крити кримінальне провадження; 
звернутись до суду з клопотанням 
про звільнення особи від кримі-
нальної відповідальності; зверну-
тись до суду з обвинувальним ак-
том/клопотанням про застосуван-
ня примусових заходів медичного 
або виховного характеру.
 Утiм прокурор нічого з пере-
ліченого не зробив до 2 березня. 
А в офісі генпрокурора лаконічно 
повідомили, що «дії щодо завер-
шення розслідування... на сьогод-
нішній день не вчиняються». При 
цьому прокуратура запевняє, що 
подала апеляційну скаргу на рі-
шення суду, який не продовжив 
строки слідства.
 Але ж у тому то й справа, що 
в ухвалі суду першої інстанції за-
значено, що вона не підлягає ос-
карженню!  А рішення суду набуло 
чинності одразу. Аргумент слідс-
тва — у справі ще триває експер-
тиза. Втім цей аргумент Феміда не 
почула. 
 Адвокат одного з підозрюва-
них у справі Максима Микитася — 
Артур Габрієлян пояснив у комен-
тарі «УП», що 25 лютого суд уже 
не продовжив строки розслідуван-
ня справи Татарова. 
 «Але чомусь у п’ятницю слід-
чий Служби безпеки України та 
заступник генпрокурора повтор-
но подали клопотання на продов-
ження. І їм удруге відмовили. 
Чому вони подали вдруге — не-
зрозуміло, оскільки закон не пе-
редбачає право повторного звер-
нення до суду з одним і тим же пи-
танням», — повідомив захисник 
Микитася. 
 Нагадаємо, у грудні 2020 року 
НАБУ і Спеціалізована антико-
рупційна прокуратура оголоси-
ли підозру пану Татарову в посе-
редництві під час передачі хабара 
експерту. Йдеться про справу за-
будовника Максима Микитася, в 
якого Татаров працював юристом. 
Сам Татаров заперечує, що є підоз-
рюваним, мовляв, не було дотри-
мано юридичної «чистоти» проце-
дури оголошення підозри. 
 24 грудня стало відомо, що офіс 
генпрокурора передав справу, в 
якій фігурує Татаров, з НАБУ в 
СБУ. Тож не дивно, що керівниц-
тво НАБУ закидає офісу генпроку-
рора безпрецедентне в історії Ук-
раїни втручання в розслідування 
бюро. ■

■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Партія влади — «Слуга на-
роду» не розуміє, які саме по-
рушення вони допустили, що 
в кінцевому підсумку призве-
ло до зупинки державного фі-
нансування політсили. Але 
готові їх вивчати та усувати. 
 Днями голова НАЗК Олек-
сандр Новіков наказав зупи-
нити державне фінансуван-
ня партії «Слуга народу» у 
зв’язку з виявленими пору-
шеннями. 
 Зокрема, Національне 
агентство з питань запобі-
гання корупції виявило озна-
ки кримінальних правопору-
шень у звітах «Слуги народу» 
— за ст. 159-1 (порушення по-
рядку фінансування політич-
ної партії), ч. 5 ст. 366 (служ-
бове підроблення) та ч. 5 ст. 
191 (привласнення, розтра-
та майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання служ-
бовим становищем).
  Утім подібні порушення 
виявленні не лише у прези-
дентської партії, а ще й у зві-
тах «Конгресу українських 
націоналістів» i «Блоку Віл-
кула «Українська перспекти-
ва». Загалом НАЗК знайшло 
порушення порядку подання 
фінансового звіту в 11 партій, 
серед яких також «Рух нових 
сил Михайла Саакашвілі»; 
«ВО «Свобода»; «Важли-
вий кожен»; «ВАРТА»; «Со-

ціал-патріотична асамблея 
слов’ян»; «Нова демократія»; 
«Громадська сила»; «Коман-
да Андрія Балоги».
 Наразі агентство напра-
вило до суду адміністративні 
протоколи щодо керівників 
цих партій.
 Керівництво «слуг» вия-
вилося не здатним пояснити 
скандал щодо державного фі-
нансування. Адже порушен-
ня виявили не в якоїсь пар-
тії з низькими рейтингом, а в 
партії влади, яка ще має мо-
нобільшість у Раді. 
 Голова партії «Слуга на-
роду» Олександр Корнієнко 
в коментарях ЗМІ спромігся 
лише заявити, що вони «вив-
чають повідомлення НАЗК 
про зупинку державного фі-
нансування через ознаки по-
рушення порядку подання 
фінансового звіту партії про 
майно, доходи, витрати й 
зобов’язання фінансового ха-
рактеру».
 «Ми розбираємося зараз. 
Хочемо почитати, що вони 
кажуть нам, і будемо тоді ре-
агувати. Треба зрозуміти, як 
це працює: є зупинка, є скасу-
вання. Скасування — це якщо 
партія не надала пояснень, не 
виправила ситуацію, тоді на 
наступний квартал вони мо-
жуть скасувати. А наразі вони 
пишуть, що призупинено про-
цес фінансування», — проко-
ментував він ситуацію «Радіо 

«Свобода». 
 І додав, що «слуги» вже 
отримали виділені державою 
кошти на перший квартал 
поточного року, тому й при-
пускає, що рішення НАЗК 
може стосуватися другого 
кварталу. Тож пан Корнієн-
ко обіцяє, що всі порушення 
буде усунено. 
 Зауважимо, що наприкін-
ці лютого стало відомо, що ко-
жен місяць в інтересах пар-
тії «Слуга народу» на раху-
нок американських лобістів 
Finsbury Glover Hering пере-
раховується 50 тисяч доларів. 
За це компанія має надавати 
«стратегічне консультуван-
ня та підтримку», зокрема 
«Слузі народу», — з метою 
«налагодження відносин Ук-
раїни зі Сполученими Штата-
ми та країнами ЄС».
 При цьому жоден iз пред-
ставників верхівки «слуг» не 
виявився здатним пояснити, 
хто ж саме щомісяця сплачує 
50 тисяч доларів американ-
цям. Мовляв, партія не най-
мала лобістів безпосередньо. 
А контракт із ними в лютому 
2021 року підписала громад-
ська організація, засновника-
ми якої є помічники депутатів 
від «Слуги народу». ■

Василь ТАВР

 Розслідувальна група Bellingcat, яка 
наразі розслідує справу про зрив масш-
табної операції українських спецслужб із 
затримання бійців російської «ПВК Ваг-
нера», готує вихід першої частини філь-
му вже в березні. Тоді як весь фільм про 
так званий «Вагнергейт» група розсліду-
вачів на чолі з автором Христо Грозєвим 
планує представити влітку. 
 Терміни виходу фільму, вочевидь, не 
дають спокою окремим «героям» розсліду-
вання на Банковій. За даними журналіс-
та Юрія Бутусова, пану Грозєву нещодав-
но особисто дзвонив глава офісу президен-
та Андрій Єрмак і обговорював, як мож-
на пояснити свою позицію, дізнатися, що 
буде в документальному фільмі. 
 «Його почули, але на терміни виходу 
фільму це ніяк не вплине», — стверджує 
пан Бутусов, який спілкувався з колегою 
Грозєвим з цього приводу.
 Раніше розслідувач Грозєв розпові-
дав у коментарях низці українських 
ЗМІ: «Ми побачили, як хороша частина 
вашої військової розвідки разом iз хоро-
шою частиною СБУ придумали план, як 
обдурити, розіграти ГРУ, ФСБ та «ваг-
нерівців». Цим же методом скористав-

ся Навальний, коли змусив ймовірного 
співробітника ФСБ зізнаватися у спро-
бі його вбивства. Але я був здивований, 
коли українська влада почала заявляти, 
що не причетна до операції».
 Автор фільму, який не має сумнівів, 
що операція, огляду на велику кількість 
доказів була з (попри заперечення Банко-
вої), наголосив: «Я ніколи не бачив ситу-
ації, щоб був хороший проєкт, який зро-
бив із російських спецслужб посміхо-
висько, клоунів, а потім держава відмо-
вилася від цього виграшу. Це було дуже 
дивно».
 А доки автори фільму завершують над 
ним роботу, на Банковій вдалися до дріб-
ної помсти за небажання окремих розроб-
ників спецоперації проти «вагнерівців» 
мовчати про її ганебний зрив: нещодав-
но президент Володимир Зеленський на-
казав зняти охорону з колишнього керів-
ника Головного управління розвідки Мі-
ноборони Василя Бурби.
 Саме генерал-полковник Бурба свід-
чив про зрив операції, тож його не лише 
позбавили охорони (хоча він є носієм ін-
формації особливої державної важли-
вості), а й виселили разом із сім’єю без 
попередження з будинку в охоронювано-
му селищі Конча-Заспа. Тож наразі єди-

ним захистом екскерівника ГУР є маши-
на, надана посольством США. Адже аме-
риканці готові підтримати розвідника на 
добровільних засадах, бо для Білого дому 
боротьба з російськими терористами зна-
чить більше, ніж для Банкової. 
 Пан Бутусов стверджує, що Зеленсь-
кий наказав змусити замовкнути свід-
ків провалу спецоперації із захоплення 
російських терористів, яку проводило 
ГУР Міноборони України спільно зі спец-
службами США і Туреччини в липні 2020 
року. Саме тому Бурбі пропонували «від-
ступні»: призначення послом України в 
Австралії, в обмін на публічне спросту-
вання скандалу з «вагнерівцями», від-
мову від інтерв’ю і будь-якої співпраці з 
розслідувачем Христо Грозєвим тощо.
 Але пан Бурба відмовився від такої га-
небної угоди й одразу був фактично вики-
нутий на вулицю без охорони. ■

ПАРТАКТИВ

Я не я, й валюта 
не моя?
«Слуги народу» вивчають власні 
порушення, через які їхню партiю 
позбавили державного фінансування

■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 Партія «Слуга народу» проведе 
з’їзд 13 березня, на якому, серед ін-
шого, розглянуть питання змін у сис-
темі управління партією, які покли-
кані «зробити політсилу більш су-
часною, яка реально об’єднає людей, 
котрі прийматимуть політичні рішен-
ня — як на місцях, так і в централь-
ній владі».
  У з’їзді візьмуть участь народ-
ні депутати, депутати місцевих рад 
від «СН», делегати від кожної з об-
ластей. З’їзд буде проведено з пов-
ним дотриманням карантинних обме-
жень.
 На порядку денному організацій-
ні та програмні питання: обговорен-
ня нової редакції Статуту партії та 
проведення виборів до керівних ор-
ганів на його основі. А також обгово-
рення нового документа — Доктри-
ни політичної партії «Слуга народу», 
яка поєднає в собі засадничі та прак-
тичні питання майбутньої діяльності 
партії.
 За словами голови партії Олек-
сандра Корнiєнка, депутати Верхов-
ної Ради, міністри, а також понад 7 
тисяч місцевих депутатів усіх рівнів, 
голів ОТГ, мерів «готові разом руха-
тись уперед для втілення принципів 
та ідей президентської та партійної 
програм».

■

Позбавлені державного фінансування «слуги» збираються 
на партійний з’їзд. 

❙
❙

СКАНДАЛ

Банкова в «в багні»: 
скоро на моніторах 
Група Bellingcat представить у березні першу частину 
фільму про зрив операції проти «вагнерівців»

■

Розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв.❙
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Олег ГАНСЬКИЙ

Підсумки «коронавірусного» 2020 
року виявилися не такими проваль-
ними, як прогнозували раніше. Так, 
економіка України обвалилася, але 
не більше, ніж економіки навіть 
розвинутіших держав світу. Втім 
головне тут — наші подальші пер-
спективи. А вони, на думку міжна-
родних аналітиків, доволі хороші: 
цьогоріч ми відновлюватимемося, 
причому доволі швидко. 
Щоправда, тут можливі нюанси. 
Перший — це наші стосунки з МВФ, 
другий — корумпованість вітчизня-
ної влади, яка суттєво заважає над-
ходженню до України інвестицій. 

Стрімке зростання ВВП?
 Валовий внутрішній продукт 
України після спаду на 4,2% в 
2020 році при інфляції 5% цьо-
горіч зросте на 4,1% при зростан-
ні інфляції до 6,9%. А в наступ-
ному році відновлення економіки 
сповільниться до 3,8% при зни-
женні інфляції до 5,3%
 «Ми прогнозуємо зростан-
ня ВВП на 4,1% в 2021 році за-
вдяки приватному споживанню, 
зростанню виробництва сільсь-
когосподарської продукції та 
часткового відновлення інвес-
тицій», — йдеться у звіті між-
народної рейтингової агенції 
«Фітч», яка підтвердила рей-
тинг України на рівні «B» зі ста-
більним прогнозом. Компанія 
зазначає, що друга хвиля пан-
демії коронавірусу виявилася 
серйознішою, ніж перша, але рі-
вень смертності знижується, — 
тож агентство передбачає, що 
нові економічні обмеження за-
проваджувати не будуть.
 Зростання інфляції до 6,1% 
за підсумками січня «Фітч» пояс-
нює вищими цінами на сировинні 
товари та енергоносії, ослаблен-
ням гривні й підвищенням міні-
мальної заробітної плати на 20%. 
Як передбачають аналітики, Нац-
банк відреагує на збільшення ін-
фляції підвищенням облікової 
ставки на 100 базисних пунктів 
— до 7%.
 Експерти з «Фітч» очікують 
поступової бюджетної консолі-
дації в 2021—2022 роках, зокре-
ма скорочення дефіциту держ-
бюджету з 5,5% ВВП в 2020 році 
до 5,1% ВВП в 2021 році і 3,7% 
ВВП у 2022 році. Проте зазнача-
ють: це залежатиме від наявності 
фінансування і ступеня участі 
МВФ. 
 А тут не все так гладко. На 
думку експертів, існує значний 
ризик для завершення програми 
«стенд-бай», зокрема парламен-
ту буде непросто схвалити законо-
давство про боротьбу з корупцією 
і судову реформу. На думку агент-
ства, Україна таки скасує грудне-
ве тимчасове обмеження цін на 
газ — ще одну вимогу програми 
співпраці з Фондом. 
 Також «Фітч» вважає, що 
після зростання прямого держ-
боргу України в 2020 році на 11,2 
відсот кового пункта — до 55,6% 
ВВП (62,8% з урахуванням де-
ржгарантій) він стабілізується на 
рівні 54% ВВП в 2021—2022 рр. 
«Фітч» додає, що за показниками 
держборгу Україна в цілому від-
повідає середнім значенням для 
країн із рейтингом «B».
 Не критичні у нас справи і з 
платіжним балансом: Україна, на 
думку експертів, виявилася стій-
кою до шоку, спричиненого коро-
навірусом, а її міжнародні резер-
ви зросли до 28,8 млрд доларів у 
січні 2021 року із 27 млрд доларів 
у лютому 2020 року. «Зафіксова-
но значне поліпшення умов тор-
гівлі, різке скорочення імпорту, 
і статистичні зміни привели до 
збільшення сальдо рахунку по-
точних операцій у 2020 році на 7 
відсоткових пунктів до профіци-

ту в 4,4% ВВП, компенсуючи від-
тік капіталу з приватного секто-
ру», — констатують експерти.
 Цьогоріч, утім, ми знову мати-
мемо дефіцит рахунку поточних 
операцій, однак у розмірі всього 
0,3% ВВП, який зросте до 1,2% у 
2022 році через відновлення внут-
рішнього попиту і менш сприят-
ливих умов торгівлі. Але це буде 
компенсовано вищим припливом 
прямих і портфельних іноземних 
інвестицій, а також депозитів в 
іноземній валюті.

Наближаємося до 2013 року... 
 Приблизно такої ж думки й 
інші експерти. Зокрема, нещодав-
но інвестиційна компанія «Дра-
гон Кепітал» поліпшила прогноз 
зростання ВВП України на 2021 
рік. Як повідомив генеральний 
директор компанії Томаш Фіала, 
економіка країни має зрости на 
5,3%. «Ми зробили апгрейд ВВП. 
Якщо уряд передбачає 4,6% зрос-
тання, то ми очікуємо 5,3%. Курс 
гривні ми очікуємо на кінець року 
на рівні 28 гривень за долар, се-
редній курс — 27,2 гривні за до-
лар», — заявив Фіала, зазначив-
ши, що курс долара залишається 
стабільним.
 Також, на його думку, про-
гнозовані розміри номінально-
го ВВП — 171 млрд доларів — 
можна порівняти з показниками 
2013 року, коли Україна втрати-
ла частину території та економі-
ки як наслідок російської агресії. 
Щоправда, «Драгон Кепітал» 
дещо песимістичніше ставиться 
до показника інфляції в Україні, 
вважаючи, що цьогоріч він стано-
витиме 6,5%. Дефіцит бюджету в 
2021 році буде на рівні 5,2%.
 Цьогорічний результат падін-
ня економіки на рівні 4% Томаш 
Фіала вважає напрочуд позитив-
ним. «Це один із кращих резуль-
татів у Європі. Загалом цифри 
щодо Єврозони — мінус 6,8% за 
минулий рік. Якщо справдить-
ся наш прогноз, то вже в IV квар-
талі 2020 року ми досягли рівня 
IV кварталу 2019 року, тому ми 
вже повернулися на доковідний 
рівень ВВП», — наголосив екс-
перт Фіала.
 Таку ж думку висловив вико-
навчий директор компанії «CASE 
Україна» Дмитро Боярчук. «Еко-
номіка України якщо й постраж-
дала через коронавірус, то незнач-
но, — ВВП у 2020 році скоротився 
лише на 4,1%. Проте нині у краї-
ни є шанс на бурхливе економіч-
не зростання», — заявив він, до-
давши, що для України такий ре-
зультат узагалі важко вважати 
критично кризовим показником. 
«Падіння ж відбулося через зни-
ження інвестиційного попиту, бо 
в кризу ніхто не інвестує. Ефект 
низької порівняльної бази прояв-
лятиметься у 2021 році, проте ка-
зати, що економічне зростання 
«вистрелить», поки зарано», — 
продовжує Боярчук.
 За його словами, зростання 
економіки країни цьогоріч зале-
жатиме від урожаю зернових, від 
цін на металопродукцію у світі, 
а також від впровадження ре-
форм, що, у свою чергу, є сигна-
лом для інвесторів, які сьогодні 
вкладають гроші лише в держав-
ні зобов’язання та майже не інвес-
тують в українське виробництво. 
«Наразі шанс на бурхливе зрос-
тання є: якщо вдасться вирости-

ти хороший урожай, якщо ціни 
на наш експорт ростимуть швид-
ше, аніж ціни на імпорт, якщо 
Україна зробить так, щоб інвес-
тори вкладали у виробництво, а 
не в державні борги», — підсуму-
вав Боярчук.

Інвестиції: втрати і перспективи
 Тим часом Державна служ-
ба статистики підрахувала, що 
за минулий рік в економіку Ук-
раїни було залучено 419,84 млрд 
грн капітальних інвестицій, що 
на 28,2% менше, ніж за 2019 рік. 
Позаторік ми, навпаки, мали 
зростання: в 2019 році в економі-
ку України було залучено 584,45 
млрд грн капітальних інвестицій, 
що на 11,0% більше, ніж у 2018 
році.
 Зокрема, у промисловість у 
минулому році було залучено 
153,32 млрд грн, — на 33,9% мен-
ше, ніж торік. У будівництво — 
37,98 млрд грн, — на 36,4% мен-
ше, у сільське, лісове та рибне гос-
подарство — 36,44 млрд грн, — на 
34% менше. 
 При цьому інвестиції у маши-
ни, обладнання та інвентар стано-
вили 31,5% від загальної суми ка-
пітальних інвестицій в економіку 
України за 2020 рік, у інженер-
ні споруди — 27%, у нежитлові 
будівлі — 15,3%, у транспортні 
засоби — 8,9%, у житлові будів-
лі — 8,7%, у програмне забезпе-
чення та бази даних — 2,5%.
 Власні кошти підприємств та 
організацій становили 66,5% від 
загального обсягу капітальних 
інвестицій, які були залучені у 
2020 році; кошти місцевих бюд-
жетів — 10,4%; кошти держав-
ного бюджету — 8,7%; кредити 
банків та інші позики — 6,7%. 
 Утім, влада сподівається, що 
вже у нинішньому році ситуація 
зміниться кардинально і пере-
форматування глобальних ме-
реж постачання після пандемії 
Ковід-19 принесе більше інвес-
тицій нашій виснаженій еконо-
міці. «Азія була головним міс-
цем виробництва у світі. Але че-
рез коронавірус стало зрозуміло, 
що довгі ланцюги постачання 
можуть вплинути на ефектив-
ність контрактів. Цей факт на-
носить Україну на мапу для єв-
ропейських інвесторів», — за-
явив виконавчий директор де-
ржавної агенції UkraineInvest 
Сергій Цівкач, додавши, що 

процес перенесення виробниц-
тва географічно ближче назива-
ють «нір-шорінгом». 
 Це стало гарячою темою об-
говорень у колі світового бізнесу. 
Оскільки компанії намагаються 
уникнути повторення труднощів, 
які виникли під час пандемії, 
коли коронавірус поширився на 
всій планеті. Розірвані ланцю-
ги постачання можуть підштовх-
нути виробників розмістити свої 
запасні потужності у Східній Єв-
ропі. Україна ж користується 
своїм вигідним положенням між 
Азією і Євросоюзом. Утім, коруп-
ція і погане управління часто ста-
ють факторами, які стримують 
прямі іноземні інвестиції. За сло-
вами Цівкача, було залучено по-
над 600 мільйонів доларів інвес-
тицій у 2020 році, а цьогоріч, як 
він сподівається, ми отримаємо 
капіталовкладення на ще 7,7 мі-
льярда доларів.
 Йдеться про 1,1 мільярд до-
ларів інвестицій від канадської 
компанії Black Iron Inc у гірничо-
добувні й обробні можливості, 200 
млн доларів компанії Kronospan у 
новий комплекс. Також бельгій-
ський виробник матраців і тка-
нин Monks International і мебле-
ва компанія з Данії Hjort Knudsen 
теж будують свої заводи у нашій 
країні. 
 Україна також намагається 
привабити інвестиції в енерге-
тику, зокрема у видобуток при-

родного газу. Про це вже заявив 
прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 
Країна, за його словами, працює 
над запровадженням прозорого 
регулювання для галузі, в якій 
вона також хоче зміцнити зв’язки 
з Євросоюзом.
 Неурядові експерти ставлять-
ся до таких перспектив скептичні-
ше. Як заявив виконавчий дирек-
тор Центру економічної стратегії 
Гліб Вишлінський, аби відновити 
приватні інвестиції та інвестицій-
ний попит, Україні треба підви-
щити мінімальну зарплату, ска-
сувати карантинні обмеження, 
а також продовжити співпрацю 
з МВФ.
 «Загалом споживчий попит в 
Україні не був настільки стисну-
тим, індекс фізичного обсягу роз-
дрібної торгівлі 2020 року зріс на 
8%. Водночас суттєво скоротили-
ся приватні інвестиції та інвести-
ційний попит. Але для їх віднов-
лення потрібно не лише зняти ка-
рантинні обмеження та підви-
щити мінімальну зарплату, що 
підштовхнуло б споживчий по-
пит. Потрібно відновити співпра-
цю з МВФ, показавши справжню 
волю влади до очищення судової 
системи та боротьби з корупцією, 
яка збільшує інвестиційні ризи-
ки. Це також дозволить гаранту-
вати макроекономічну стабіль-
ність — іншу передумову зрос-
тання інвестицій», — розповів 
експерт. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Дочекатися літа?
 Українська влада, хоча й сама загнала свої перемовини з Міжнародним валют-
ним фондом у глухий кут, проте сподівається, що наша співпраця буде розмороже-
на. Як заявив радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко, програ-
ма співпраці України з Міжнародним валютним фондом не припинена після того, як 
місія Фонду не ухвалила рішення про кредитний транш. Сторони ведуть перегово-
ри.
 «Як сказав президент, ми очікуємо траншу МВФ у цьому році. Програма у нас 
розрахована на 5 млрд доларів, 2,1 млрд ми отримали. І тут не проблема в тому, 
що нам потрібно виконати або не потрібно. Завдання в тому, що те, що прописано в 
програмі співпраці з МВФ, — це ж прописано і в програмі самого президента Зе-
ленського: реформа судової системи, боротьба з корупцією і так далі, — заявив Ус-
тенко. — Як ми розуміємо, в офісі президента виникли проблеми навіть не техніч-
ного характеру, а логістичного, через те, що ти не можеш просто взяти і змінити ук-
раїнське законодавство. Щоб його міняти, скажімо щодо судової системи, прези-
дент проводив багато зустрічей, говорив з експертами, це займало багато часу. Але 
програма йде. Як тільки будуть проголосовані ініціативи президента, ми можемо 
сказати, що з нашого боку ми виконали те, що обіцяли виконати не тільки МВФ, а й 
українському суспільству. Ми не робимо це для когось». 
 Раніше радник ОПУ Тимофій Милованов розповів, що українська влада споді-
вається досягти домовленостей з Міжнародним валютним фондом про отримання 
нового траншу кредиту на початку літа.

■

Європейські інвестори хотіли б відкривати свої підприємства в Україні, бо це ближче, ніж у Китаї, 
але їх лякає сувора вітчизняна корупція.
Фото з сайта kanalukraina.tv.

❙
❙
❙

ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОГНОЗИ

На роздоріжжі перед стартом
Міжнародні експерти вірять у швидке відновлення української економіки, але закликають 
владу полегшити доступ інвестиціям

■



Олег БОРОВСЬКИЙ

Єврокомісія до кінця берез-
ня представить проєкт елект-
ронного «зеленого паспорта» 
— сертифіката про вакцинацію 
від коронавірусу, повідомляє 
«Євроньюс». Подібні докумен-
ти в приватному порядку вже 
запровадили деякі країни й ок-
ремі регіони. За словами глави 
Єврокомісії Урсули фон дер 
Ляєн, документ буде доступний 
в електронному вигляді (щоб 
виключити підробки) і буде 
містити інформацію про щеп-
лення, тести на коронавірус 
або наявність антитіл після пе-
ренесеної хвороби.

«Зелені чоловічки» в центрі 
Європи 
 Запровадження подібних 
сертифікатів, які були б чинни-
ми в усіх країнах ЄС, розгляда-
ють як важливий фактор, який 
допоможе спростити й органі-
зувати період літніх відпусток. 
У той же час противники «зе-
лених паспортів» побоюються 
дискримінації, якій можуть 
піддатися люди, які з тих чи ін-
ших причин не зуміли отрима-
ти такий документ — особливо 
з огляду на те, що досі в низці 
європейських країн темпи вак-
цинації серйозно відстають від 
графіка.
 Президентка Єврокомісії 
Урсула фон дер Ляєн заявляє, 
що метою запровадження вак-
цинаційної «цифрової зеленої 
перепустки» є безпечне пере-
міщення в межах Європейсь-
кого Союзу або за його межі. 
За її підрахунками, впровад-
ження системи сертифікації 
щеплень займе близько трьох 
місяців, щоб вона вже діяла до 
сезону літніх відпусток. «Циф-
рова зелена перепустка повин-
на полегшити життя європей-
ців. Мета полягає в тому, щоб 
поступово дати їм можливість 
безпечно пересуватися в ме-
жах Європейського Союзу або 
за кордон — для роботи чи ту-

ризму», — додала вона.
  Заяву фон дер Ляєн негайно 
розкритикувала віцепрем’єр-
міністр Бельгії Софі Вільмес. 
«Дотримання принципу недис-
кримінації є як ніколи осново-
положним, оскільки вакцина-
ція не є обов’язковою, а доступ 
до вакцини ще не універсаль-
ний», — зазначила вона.
 Такі сертифікати вже тиж-
день діють в Ізраїлі, який є сві-
товим лідером за темпами вак-
цинації та кількості вакцино-
ваного населення. Так званий 
«зелений паспорт» (перейме-
нований на «зелену перепуст-
ку», щоб у населення не скла-
лося враження, що з ним мож-
на безперешкодно, без зви-
чайного паспорта виїздити за 
кордон) видають в Ізраїлі тим, 
хто отримав другу дозу вакци-
ни бодай тиждень тому, і понад 
700 тисячам людей, які були 
заражені й перехворіли на ко-
ронавірус природним шляхом. 
Термін дії документа — шість 
місяців.
 З 21 лютого ізраїльтяни із 
«зеленою перепусткою» мо-
жуть користуватися трена-
жерними залами та басейна-
ми, а також брати участь у 
спортивних та культурних 
заходах. Магазини, торгові 
центри та ринки відкриті для 
всіх, але деякі заклади, вклю-
чаючи готелі та деякі синаго-
ги, доступні лише після по-
казу індивідуально сформо-
ваного QR-коду, який можна 
завантажити на мобільний те-
лефон або отримати традицій-
ною поштою.

«Зеленіти» згодні не всі 
 Минулого тижня на саміті 
в Брюсселі глави 27 держав і 
урядів ЄС обговорювали темпи 
вакцинації і перспективи сер-
тифіката щеплень, але нарази-
лись на кардинальну розбіж-
ність у поглядах. Якщо одні 
називають подібний документ 
наступом на індивідуальні сво-
боди, то інші, як Греція, мають 
намір iти шляхом Ізраїлю.
  Зрозуміло, що в таборі тих, 
хто обома руками виступає за 
«зелені паспорти», згрупували-
ся головним чином країни пів-
дня Європи, які роблять ставку 
на відродження туристичного 
сектору, що значною мірою на-
повнює їхні бюджети: Греція, 
Кіпр, Болгарія, Португалія, Іс-
панія, Мальта. Але до цього та-
бору також приєдналися Данія 
та Австрія. 
 Водночас Франція та Німеч-
чина вважають, що з цим но-
вовведенням не потрібно поспі-
шати. По-перше, поки неясно, 

на який термін вакцина забез-
печує імунітет. По-друге, поки 
що надто мала частка тих, хто 
отримав щеплення в Євросо-
юзі. Президент Франції Емма-
нюель Макрон висловився про-
ти того, щоб сертифікати про 
вакцинацію ставали дозволом 
для поїздок. Він наголосив, що 
«молодь наприкінці червня — 
початку липня ще не отримає 
щеплень». При цьому Макрон 
виступив за «санітарну пере-
пустку» всередині Франції, яка 
буде розроблена перед відкрит-
тям ресторанів, театрів, кіно і 
музеїв. У Франції 60% опита-
них висловилися за запровад-
ження «зелених паспортів», 
якщо вони допоможуть зняти 
заборону на подорожі. Нато-
мість більшість політиків про-
ти, бо в країні на цей час вак-
циновано дуже малий відсоток 
населення. 
 Стосовно інших країн, то 
уряд Великої Британії ще не 
має єдиної думки стосовно пас-

портів вакцинації. Прем’єр-
міністр Борис Джонсон пові-
домив, що не планує запровад-
ження таких документів для 
внутрішнього вжитку, щоб, 
скажімо, людина могла піти 
до пабу чи на концерт. На дум-
ку міністра охорони здоров’я 
Надіма Захаві, якщо вакцина-
ція не є обов’язковою, то пас-
порти, які б дозволяли подо-
рожі, є дискримінацією. Влада 
Швеції приміряється до запро-
вадження цифрових докумен-
тів про вакцинацію, але лише з 
1 червня, коли вже буде вакци-
нована значна частина населен-
ня. У Фінляндії, де вакцинува-
лося менше 10 відсотків насе-
лення, запровадження таких 
документів вважають передчас-
ним. Подібні настрої, при низь-
кому відсотку вакцинованого 
населення, панують і в Чехії та 
Словаччині. В Угорщині діють 
певні послаблення для осіб, які 
пройшли вакцинацію. А в Росії 
такий крок навіть не розгляда-
ють, бо проти вакцинації росій-
ською вакциною «Супутник V» 
виступають 60 відсотків дорос-
лого населення, а серед молоді 
— майже 100%.
 Якщо сертифікат про щеп-
лення від коронавірусу ста-
не обов’язковою умовою для 
в’їзду до ЄС, то яким чином це 
відіб’ється на українцях? Спер-
шу це буде винятково медич-
ний документ, але надалі, ціл-
ком можливо, трансформуєть-
ся в «перепустку до ЄС». Ще в 
середині січня міністр охоро-
ни здоров’я України Максим 
Степанов пообіцяв українцям 
запровадження паспортів вак-
цинації — таких, як у ЄС. Але 
прикрий досвід запроваджен-
ня закордонних біометричних 
паспортів та пластикових внут-
рішніх не додають оптимізму. 
Тут переплітаються багато ін-
тересів, часто дуже нехоро-
ших: від бажання нагріти руки 
на цій кампанії до можливих 
зловживань при виготовленні 
та видачі таких документів. ■
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Ігор ВІТОВИЧ

 Кримінальний суд Пари-
жа засудив колишнього пре-
зидента Франції Ніколя Сар-
козі до трьох років тюремного 
ув’язнення (два з яких — умов-
ні), визнавши його винним у 
корупції і торгівлі впливом у 
так званій справі про «прослу-
ховування», відкритій у 2014 
році в результаті прослухову-
вання телефонних розмов ек-
спрезидента з його адвокатом 
Тьєррі Ерцогом. Національ-
на фінансова прокуратура ви-
магала для експрезидента чо-
тири роки позбавлення волі, з 
них — два умовно, повідомляє 
RFI (Міжнародне французьке 
радіо).
 Ніколя Саркозі став другим 
президентом в історії Франції, 
який отримав судовий вирок за 
кримінальний злочин. Першим 
був Жак Ширак, якого визна-
ли винним і засудили до двох 
років умовно у справі про так 
звані «фіктивні робочі місця» 
в паризькій мерії, тобто за те, 
що він влаштовував друзів на 
фіктивні високооплачувані по-
сади під час перебування на по-
саді мера Парижа. Суд над Сар-
козі став першим в сучасній іс-
торії Франції, коли експрези-
дент країни постав на процесі 
особисто (Ширак у ході судових 
розглядів 2011 року був хво-
рим, і його представляли адво-
кати).
 Призначене покарання Ні-
коля Саркозі, можливо, буде 
відбувати вдома з електрон-

ним браслетом: суд ще має виз-
начити деталі виконання ви-
року. А поки у експрезидента є 
можливість подати апеляцію. 
Два інших обвинувачених — 
Тьєррі Ерцог, а також колиш-
ній прокурор при Касаційному 
суді Жильбер Азібер — отрима-
ли аналогічні вироки. Кримі-
нальний суд визнав, що між 
колишнім президентом, якому 
зараз 66 років, Тьєррі Ерцогом 
і колишнім прокурором Жиль-
бером Азібером, був укладений 
«корупційний пакт».
 У грудні 2020 року Націо-
нальна фінансова прокуратура 
(PNF) запросила для обвинува-
чених більш суворі вироки: по 
4 роки тюремного ув’язнення 
(включаючи два роки умов-
но) для всіх трьох фігурантів 
справи (а для адвоката Тьєр-
рі Ерцога вимагали ще й 5-річ-
ної заборони на професійну 
діяльність). Усі троє заявля-
ли на процесі про свою невину-
ватість. 
 Звинувачення трьом фігу-
рантам «справи про прослухо-
вування» були висунуті в лип-
ні 2014 року. За даними звину-
вачення, експрезидент міг от-

римати від прокурора — через 
посередництво свого адвоката 
— конфіденційну інформацію, 
в тому числі про прослухову-
вання, на яку слідчі поставили 
його телефони по інших розслі-
дуваннях, зокрема, по «лівій-
ській справі» і по так званій 
«справі Бетанкур».
 Крім того, обвинувачення 
вважає, що експрезидент про-
сив прокурора Азібера «пос-
прияти» у винесенні сприятли-
вого для нього судового рішен-
ня. Прокуратура вважає, що 
Жильбер Азібер в обмін на на-
дані Саркозі «послуги» попро-
сив влаштувати його на висо-
ку посаду в князівстві Монако. 
Крім статей про «корупцію» і 
«торгівлю впливом», суд виз-
нав винними Азібера і Ерцога 
в «розголошенні таємниці слід-
ства».
 Саркозі, син єврейських 
вихідців з Угорщини, зробив 
блискучу політичну кар’єру 
за президентства Жака Ши-
рака. Був президентом Фран-
ції з 2007 до 2012 рік. Балоту-
вався на другий президентсь-
кий термін і, за результатами 
опитувань громадської думки, 

мав усі шанси на перемогу. Але 
саме в розпал виборчої кампанії 
французькі слідчі зацікавилися 
фінансуванням обох передвиб-
орчих кампаній — 2007 і 2012 
років. Саркозі підозрювали у 
тому, що він витратив більше, 
ніж треба, і приймав незаконні 
пожертви від співвласниці кос-
метичної фірми L’Oreal міль-
ярдерки Ліліан Бетанкур і ні-
бито навіть від лівійського лі-
дера Муаммара Каддафі. Вже в 
ході слідства Саркозі висунули 
інші звинувачення — в коруп-
ції і використанні службово-
го становища. Ці обвинувачен-
ня остаточно поставили хрест 
на політичній кар’єрі Саркозі, 
яка мала такий блискучий по-
чаток. 
 І теперішній судовий вирок 
— iще не кінець. На березень 
заплановано новий суд, де Сар-

козі і його 13 соратників ма-
ють відповісти на звинувачен-
ня в незаконному фінансуванні 
виборчої кампанії 2012 року. 
Саркозі підозрюють у причет-
ності до шахрайства, в резуль-
таті якого йому вдалося майже 
вдвічі перевищити визначений 
законом ліміт витрат на про-
грану виборчу кампанію, пові-
домляє Бі-Бі-Сі. 
 У таборі французьких пра-
вих, яких репрезентує Саркозі, 
відреагували на рішення суду, 
назвавши покарання «невип-
равдано суворим». Дружина 
колишнього президента Фран-
ції, в минулому — італійська 
супермодель, а тепер популяр-
на французька співачка Карла 
Бруні, у коментарі на рішення 
суду назвала вирок несправед-
ливим і заявила, що боротьба 
триватиме. ■

СУД ТА ДІЛО

Пардон, Саркозі 
Експрезидента Франції засудили 
за корупцію

■

Ніколя Саркозі.❙

КОЛІЗІЇ

Касти в Європі
Подорожувати старим континентом можна буде тільки з «зеленим 
паспортом»? 

■

Паспорт — це далеко не все, що знадобиться для поїздки Європою. ❙
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«Отримавши кулю в живіт, 
страху не відчув — швидше, 
душила образа»
 — У Полтаві сім років тому 
теж були серйозні баталії, у 
результаті яких постражда-
ли близько двох десятків лю-
дей, — пригадує Іван Полта-
вець, якому нещодавно «стук-
нуло» 27 років. — Знаю одну 
жіночку, яку під час протесту 
біля приміщення облдержад-
міністрації стражі правопо-
рядку жорстоко побили кий-
ками. У санаторії, куди мене 
відправили після операції, 
разом зі мною проходили ре-
абілітацію двоє поранених: 
один — із Києва, а другий — 
із Полтави. Останнього також 
підстрелили на полтавсько-
му Майдані — куля залетіла 
йому в спину. 
 — Можна сказати, пощас-
тило, що вам дісталася гумова 
куля, — зауважую. 
 — Так, — погоджується мій 
співрозмовник, — бо свинце-
ва пронизала б наскрізь. Хоч 
і гумова куля завдала суттє-
вих ушкоджень. Річ у тому, 
що стрілець здійснив пост-
ріл із дуже близької відстані. 
Хірург, який робив мені опе-
рацію, зазначив, що поро-
хові гази зайшли навіть канал 
рани, про що свідчили опіки 
по її краях. 
 — А що було перед тим? — 
допитуюся. 
 — Я намагався відштовхну-
ти міліціонера, який бив кий-
ком протестувальника, котрий 
уже лежав на землі (лежачого 
ж, як відомо, не б’ють), — по-
яснює молодий чоловік. — Тієї 
миті й отримав кулю в живіт. 
Страху не відчув (кажуть, 
страх смерті формується до 28 
років, а мені ж тоді виповнило-
ся лише 19), швидше, душила 
образа. Вважаючи себе патріо-
том України, я так хотів зро-
бити щось помітне, величне, 
але не встиг — упав, мов під-
кошений, буквально в перші ж 
п’ять хвилин протистояння із 
силовиками. Поранення було 
доволі серйозним. Лікарям до-
велося зшивати не одне порва-
не місце в моєму животі, опе-
рація тривала майже чотири 
години. Після цього з пів року 
носив корсет, боявся напру-
жуватися, аби не розійшли-
ся шви. Потім була реабіліта-
ція. Коли ж «вичухався», сам 
пішов до військкомату й поп-
росився на фронт. А як інак-
ше? На сході України в цей 
час уже відбувалися повно-
масштабні бойові дії. У військ-
коматі оформили повістку й 
контракт — мене записали до 
92-ї окремої механізованої 
бригади ЗСУ, яка дислокува-
лася на Харківщині. 

Перебування у війську 
викликало розчарування
 Реальність виявилася не та-
кою героїчною й однозначною, 
як уявляв собі Іван. Описати 
непросте життя солдата в бу-
денності армійських порядків 
наш земляк вирішив у «Неге-
ройських мемуарах». Перший 
розділ спогадів уже побачив 
світ у віртуальному видавниц-
тві «БукРі». 
 — Мене дуже розчарували 
як система в цілому, так і люди 
зокрема, — зазначає автор. — 
Нездорова обстановка в армії 
пов’язана з тим, що там досі па-
нує «совкова» система, хоч і го-
ворять про «нову генерацію». 
Можна подумати, що військо 
варто перенабрати. Але це не-
можливо зробити у зв’язку з 
тим, що в нас триває російсько-
українська війна. Та й де гаран-
тія, що нові люди будуть кра-
щими? Про свою бригаду можу 
розповісти не надто приємні 
речі. Скажімо, у нас не особли-
во переймалися питанням бо-
йової підготовки. Ми проходи-
ли навчання на Яворівському 
військовому полігоні, коли я 

вже закінчував службу, — там 
із нами працювали інструкто-
ри з НАТО. А під час служби на 
Харківщині солдатів вантажи-
ли дурною роботою, нарядами.
 У спогадах Івана Полтавця, 
де він описав реальні події, мене 
особливо вразив епізод, у якому 
п’яний офіцер влаштував пока-
зове побиття солдата, котрий 
самовільно залишив службу. 
Найжахливіше те, що насам-
кінець це перетворилося на ко-
лективну розправу над ледь жи-
вою жертвою. 
 — Той солдат провинився, 
прогулявши день служби. При-
чому то було не вперше, — від-
творює Іван ті події. — Але за 
цей проступок, зрозуміло, тре-
ба карати згідно зі статутом. У 
військовій частині ж у таких 
випадках намагалися все влад-
нати, так би мовити, по-люд-
ськи: прикрили раз, удруге. А 
врешті-решт усе закінчилося 
тим, що хлопця жорстоко поби-
ли, мало не скалічили. Я потім 
дізнавався про його долю: на 
щастя, він вижив. 

Написання непростих спогадів 
— свого роду терапевтичний 
момент
 — Що вас змусило взятися 
за ці непрості спогади? — цікав-
люся. 

 — Хотілося просто описа-
ти все, що пережив. Зробив це 
найперше для себе самого, — 
стверджує учорашній солдат. 
— Можна сказати, це свого 
роду терапевтичний момент. 
Коли тобі щось дуже болить, 
краще все це описати, інакше 
кажучи, виговоритися. І не 
просто вихлюпнути спогади, а 
систематизувати, впорядкува-
ти їх. Із певних епізодів служ-
би зараз можу просто посмія-
тися. Або ж навпаки: прига-
давши, з чого ми з хлопцями 
сміялися, взятися за голову. 
Знаєте, коли я йшов у військо, 
то мав ілюзію, що там зібрали-
ся патріотичні люди — такий 
собі цвіт нації. Насправді ж 
побачив далеко не кращу сто-
рону людської істоти. Можли-
во, треба було йти в добробат 
— там люди більш свідомі.
 Відверто кажучи, мені 
було не надто приємно чита-
ти ці «негеройські мемуари» 
через те, що всі дійові особи— 
як солдати, так і офіцери — 
постійно вживають добірну 
ненормативну лексику. У від-
повідь на моє зауваження, що 

це може відштовхнути бага-
тьох читачів, Іван Полтавець 
із посмішкою констатує, що в 
армії довів своє уміння фор-
мулювати думки з допомогою 
лихослів’я до досконалості — 
інакше там, за його словами, 
не можна. 
 — В армії всі висловлюють-
ся доволі брутально, — запев-
няє він. — Так інформація ліп-
ше сприймається співрозмов-
ником. Навіть якщо в повсяк-
денному житті ти не вживаєш 
матюків, там це просто необхід-
но. Це спосіб емоційно відтіни-
ти те, що повідомляєш. Якщо 
ти повідав про щось без лайки, 
цілком імовірно, що це до ко-
гось дійде. Але якщо припра-
виш своє повідомлення міцним 
слівцем, воно запам’ятається 
краще. Хтось може сприймати 
матюки, а хтось — ні. Але пе-
редати пряму мову солдата чи 
офіцера без них ніяк не вийде.

Увесь час рвався на фронт — 
і таки добився свого
 Перша глава майбутньої 
книги спогадів охоплює семи-
місячний період служби нашо-
го головного героя у військовій 
частині на Харківщині. Увесь 
цей час він рвався на фронт — 
і нарешті таки добився свого. 
Тож тепер мені цікаво, що ж 

було далі, адже загалом Іван 
Полтавець прослужив аж три 
роки. 
 — Після Харківщини я пот-
рапив на глухий блок-пост під 
містом Щастя на Луганщині, 
тому той період часу до моєї 
першої ротації, можна сказа-
ти, минув ніяк. Відтак у дру-
гому розділі спогадів я опи-
сую певні кумедні історії й не 
дуже, але якогось жорсткого 
бойовика знову ж таки не буде, 
— резюмує письменник-почат-
ківець. — І навіть у період до 
моєї другої ротації, коли пе-
ребував у Мар’їнці, вважай, 
на «передку», я не став свід-
ком особливо «гарячої» фази 
війни. Мені завжди щастило. 
Звісно, десь поряд були бом-
бардування, обстріли. Бува-
ло, що й над нами пролітали 
снаряди. А якось міни зі 120-
мiлiметрового міномета впали 
якраз біля двору, де перебува-

ли ми з хлопцями. Довелося 
сховатися до погреба, і жодна 
з них у нього не влучила — я ж 
везуча людина. 
 Одного літнього дня був 
випадок, коли хлопець заліз 
на черешню, аби поласувати 
ягодами, чого, в принципі, не 
можна було робити. І одразу 
ж пошкодував про свою легко-
важність. 
 — Буквально за секунду піс-
ля того, як нахилився, за по-
тилицею просвистіла куля — 
ймовірно, снайперська. Після 
цього черешень більше не хоті-
лося — я чимдуж зістрибнув із 
дерева вниз. Коли куля пролі-
тає мимо і ти усвідомлюєш, що 
лишився живий, серце починає 
битися частіше, кров біжить 
жилами швидше — це надзви-
чайно приємне відчуття, — ді-
литься Іван.
 На фронті Івана Полтавця 
вже мало що дивувало: «Я звик 
до того, що в армії є малопри-
ємні люди, що всім іншим, ок-
рім хіба що волонтерів та свідо-
мих громадян, на нас «начха-
ти». Звісно, є гідні того, аби 
їх захищати, але в переважній 
більшості мої співвітчизни-
ки не бажають навіть чути, що 
десь відбувається війна. От я 
розповідаю про це землякам, а 
вони переводять тему або ж го-

ворять, що то політики ніяк не 
помиряться, що по інший бік 
барикад — такі ж самі люди. 
Дехто цинічно ображає мою 
країну, мову. Аби не чути всіх 
отих нісенітниць, не виходжу 
без навушників із дому». 

«Інколи здається, що 
роблю неприємну річ — 
дискредитую армію»
 Іван не знає, кому буде ці-
кавою його книга не про війну 
та героїзм, а просто про жит-
тя. Сподівається, що той, хто її 
прочитає, ідучи в армію, не ма-
тиме тих ілюзій, які свого часу 
мав він. Тобто буде готовим до 
служби морально, а отже, не 
обпечеться. 
 — Зараз часто демонізують 
солдатів або ветеранів. Через це 
інколи мені здається, що роблю 
дуже неприємну річ — дискре-
дитую армію. У такі хвилини 
хочеться закинути свою писа-
нину й навіть видалити те, що 
вже опублікував на сайті «Бук-
Рі», — зізнається автор. — І де-
які товариші мені вже радили: 
або пиши, мовляв, більше по-
зитивного, або не пиши зов сім. 
У мене й самого часто виника-
ють сумніви, чи варто писа-
ти далі. Але я пишу, бо армія 
— це не щось окреме та маргі-
нальне. Вона є зрізом, відобра-
женням суспільства. І в цьому 
відображенні видно його не-
доліки в рази яскравіше. У ній 
є багато й хорошого, і погано-
го. Важливо показати й те, чим 
живе та дихає простий солдат. 
Щоб людям було зрозуміліше, 
що коїться в наших головах і 
чому. Окрім того, мені все ж 
здається, що правда, хоч і до-
волі гірка, потрібна: варто вка-
зувати на проблеми, аби їх ста-
вало менше.
 — А загалом вам сподобало-
ся писати? — запитую насамкі-
нець.
 — Однозначно, — стверд-
но киває головою Іван Полта-
вець. — Я збираюся ще писа-
ти, причому не тільки спога-
ди. Скажімо, мені імпонує та-
кий жанр, як фентезі. Мемуари 
— це щось простіше: ти взяв іс-
торію зі свого життя й описав 
її. Це для мене свого роду тре-
нування, яке, можливо, вил-
лється у велику книгу. Споді-
ваюся, далі напишу щось в ін-
шому розрізі. 
 — Без матюків? — жар-
тую. 
 — Без матюків, — після 
цієї Іванової відповіді ми вдвох 
дружно сміємося. ■

ГОСТРЕ ПЕРО

«Негеройські мемуари» 
писаки-воюваки
Учасник полтавського Майдану — про поранення, перебування 
у військовій частині, зоні бойових дій і уламки ілюзій

■

«Писака-воювака» — так жартома позиціонує себе Іван Полтавець 
на своїй сторінці у Фейсбуці. 
Фото автора.

❙
❙
❙

«Коли куля пролітає мимо і ти усвідомлюєш, що лишився живий, серце починає 
битися частіше, кров біжить жилами швидше — це надзвичайно приємне 
відчуття».

Ганна ЯРОШЕНКО 

Сім років тому в Києві відбулися переломні події в ході української Революції гідності, означені жорс-
ткими протистояннями між силовиками та мирними протестувальниками, що призвели до загибелі 
людей. Утiм «гарячими» тоді були події не лише у столиці, а й у Полтаві. Для одного з учасників 
полтавського Майдану — Івана Полтавця із села Великі Будища Диканського району, котрий на ту 
пору навчався у професійному аграрному ліцеї й мав за плечима всього 19 років, вони закінчилися 
серйозним пораненням, операцією і тривалою реабілітацією. 



Вадим ПЕПА, письменник
Київ

 Прозріваймо, здатні мисли-
ти, розуміймо, як потьмарюєть-
ся наш розум. Наводжу майже 
повністю не стільки хитромуд-
ре й підступне, як отруйне з ін-
тернету, подане 12 грудня 2020 
року: «В Николаевской облас-
ти археологи раскопали перс-
тень времен Османской импе-
рии. Ученые предполагают, что 
украшение принадлежало вну-
ку турецкого султана Сулейма-
на. Об этом в Facebook сообща-
ет частный исследователь Карл 
Хейн». Спробуйте відшукати в 
тому ж інтернеті, хто ж він — 
«частный исследователь Карл 
Хейн». Нічого достовірного не 
знайти. Відкриється єдине: під 
таким прізвищем виступає в 
англійському клубі «Арсенал» 
голкіпер збірної Естонії. Ось 
вам і «всезнаючий» інтернет. 
 Перстень із написом, коли 
перекласти українською мо-
вою: «Аллах, я — твій слуга», 
«нашли в окрестностях села 
Яселка Очаковского района Ни-
колаевской области. Чтобы по-
нять нанесенную надпись, уче-
ные обратились к специалистам 
в Стамбуле». До яких же? Єди-
ний в інтернеті «спеціаліст» із 
таким прізвищем — «естонсь-
кий голкіпер», який виступає 
в англійському футбольному 
клубі. Спіткнулися фальсифі-
катори, не помітили, об що пе-
речепилися. А їхній справж-
ній замір вистромлює роги в 
подальшому тексті: «Никола-
евщина — когда-то территория 
Османской империи, провин-
ция Эдисан. Тихое, цветущее, 
благоговейное место (звідки бу-
сурмани виводили в ганебний 
полон зв’язаних українських 
бранців. — Авт.). В ХVІІІ веке 
аннексировано Россией. Перс-
тень рассказал мне (кому: «ес-
тонцю» чи якомусь утаємниче-
ному «спеціалісту в Стамбулі»? 
— Авт.), что он принадлежал 
старшему сыну старого Селима. 
Тяжело раненый Осман-эфенди 
с отрядом под натиском русских 
(а чи не в перших лавах були ко-
заки? — Авт.) отходил к морю. 
Помолившись аллаху, он поце-
ловал перстень и оставил его в 
родных (а для нас «чужих»? — 
Авт.) землях, в надежде обяза-
тельно вернуться. Защищая ро-
дину (чию? — Авт.), героически 
погиб на войне с русскими, — 
написал мужчина (який саме, 
в чортового батька? — Авт.) на 
странице». 
 На якій же «страніце»? Від 
«частного исследователя Кар-

ла Хейна» чи від «специалиста 
в Стамбуле»? Ось якою дурнею, 
ось якими нісенітницями отру-
ює інтернет свідомість українсь-
ких громадян. Ось якого їжака 
запускають під череп як україно-
мовним, так і російськомовним 
чи то доморощені, чи чужозем-
ні псевдодослідники  — кат його 
знає. Хто ж таку отруту розкидає 
в інтернеті? А він же доступний 
нині мільйонам, насамперед мо-
лодшим поколінням.
 Яка в біса «провинция Эди-
сан»? Чому саме «под натиском 
русских»? Чиї «родные земли»? 
Точнісінько за попередженням 
від Т. Шевченка: «Вижде нещас-
ливий У тебе час та й запустить 
Пазурі в печінки». Втім знай-
деться якась дещиця таких, 
для котрих вказівка на провін-
цію «Эдисан» замість одвічної 
української землі — як медом 
по губах.
 В усе тому ж інтернеті чого 
тільки немає: «Станом на 2017 
рік кількість мусульман в Ук-
раїні складає 1-2 млн осіб і про-
довжує зростати за рахунок 
повернення до ісламу представ-
ників народів, що його тради-
ційно сповідували, а також де-
мографічних та міграційних 
процесів...» «После обретения 
Украиной независимости стало 
возможным образование цен-
трализованной структуры для 
мусульманских общин, которая 
была призвана скоординировать 
процесс исламского возрожде-
ния в стране. 9 сентября 1992 г. 
Советом по делам религии при 
Кабинете Министров Украины 
было зарегистрировано Духов-
ное Управление мусульман Ук-
раины (ДУМУ), которое объеди-
нило мусульманские общины 
страны». «Духовное управле-
ние мусульман Украины явля-
ется постоянным членом Все-
украинского совета церквей и 
религиозных организаций».  
 Певно, когось усе це мало ці-
кавить. Тож перейдімо до конк-
ретного чи то злободенного: «В 
1993 г. в Донецке была создана 
мусульманская община «Звезда 
Пророка». В 1994 году этой общи-
ной был заложен фундамент пер-
вой в регионе мечети «Ибн Фад-
лан». За основу был взят проект 
одной из стамбульских мечетей. 

 Главным меценатом строи-
тельства был Ахать Хафизович 
Брагин. После гибели Брагина 
1995 года (внаслідок нерозкри-
того вибуху на стадіоні футболь-
ного клубу «Шахтар». — Авт.) 
мечеть получила его имя. Изна-
чально проект предусматривал 
строительство одного минаре-
та, но по требованию и при фи-
нансировании Рината Ахметова 
были построены два, вследствие 
чего один из минаретов носит 
имя Рината Ахметова».
 Мусульманські моління 
в Києві здійснюються в Цен-
тральній мечеті на вулиці 
Лук’янівській. У тому ж ком-
плексі розміщується Духов-
не управління мусульман Ук-
раїни. Ісламський культурний 
центр діє в Шевченківському 
районі на вулиці Дегтярівськ-
кій. 12 листопада 2019 року під 
час візиту в Стамбул президент 
Зеленський домовився з прези-
дентом Туреччини Ердоганом 
про будівництво в Києві мечеті 
на п’ять тисяч прихожан. Вона 
буде найбільшою в Україні. З 
цього приводу посол Туреччини 
в правічній столиці над Дніпром 
зробив заяву: «Україна — це дім 
для значної кількості мусуль-
ман, включаючи, звісно, крим-
ських татар». І наголошував: 
«У Києві дуже красиві пейзажі, 
це дуже красиве місто, і я абсо-
лютно впевнений, що цей про-
єкт принесе особливе, унікаль-
не доповнення красі Києва, його 
багатим обрисам і вигляду».
 Нагадати б кремлівським 
пропагандистам, а заодно й пре-
зиденту Російської Федерації, 
що вони не оригінальні в «лю-
бові» до українського народу як 
до «братського». Від дієслова 
«брать», а коли вже точно — за-
гарбувати, поневолювати. Якраз 
у цьому дволикому були піонера-
ми, чи то першопрохідцями, му-
сульманські султани й такі іс-
торики при них, як Ілія Челебі, 
Мустафа Наїма. Коли козаки 
«бритоголового народу», пере-
слідувані царськими військами, 
знаходили порятунок у володін-
нях Османської імперії, їх прий-
мали з розпростертими обійма-
ми, називали «кардаш казаги» 
— «брати козаки». Коли ж во-
лелюбні запорожці показували 

бусурманам, де раки зимують, 
то на них обрушувалися такі ж 
брудні потоки огуди, як і з мос-
ковських телеканалів першої 
чверті ХХІ століття: «невірні», 
«прокляті», «мерзенні», «гра-
біжники», «пси»...
 Неміряно ганьби на голови 
волелюбних, про котрих навіть 
упереджений Наїма мусив на-
писати: «Можна з певністю ска-
зати, що не знайти на землі лю-
дей сміливіших, які б так мало 
дбали про своє життя і так мало 
боялися б смерті». Бо ж для них 
не було нічого дорожчого, ніж 
свята воля і святі права на своїй 
справіку рідній Матері-Землі.
 Головне з наведеного вище 
сталося після того, як побудова-
на візантійськими імператора-
ми всесвітньо відома пам’ятка 
Свята Софія, перед тим недотор-
канна під захистом ЮНЕСКО, у 
2020 р. була перетворена на ме-
четь з мусульманськими молін-
нями. 
 Поважні вчені на якийсь 
там інтернет не звертають ува-
ги. Вважають, що нижче їхнь-
ої гідності опускатися до того, 
аби реагувати на щось там не-
академічне. А мільйонні маси 
легковірних купуються на каз-
на-що. Чи не до дідька таких, 
які, не задумуючись, беруть на 
віру будь-що безглузде, несо-
світенне. Потім після всіляких 
виборів високоповажні розво-
дять руками, дорікають елек-
торату, що дурноголові голосу-
ють за бозна-кого, приводять 
до влади недостойних. Затятим 
колишнім комуністам і вихо-
ваним ними комсомольцям усе 
ще невтямки, що нині всесиль-
ною є телепропаганда — хитро-
мудрий блуд, а не позавчорашня 
марксистсько-ленінська маяч-
ня. Чи ж теперішня інформа-
ційна політика в інтернеті не 
направлена на самознищення 
українського народу? 
 У хвилини просвітлення 
ловлю себе на думці: чи ж вар-
то поділяти українську націо-
нальну свідомість на колишню 
компартійну й, відповідно, без-
партійну. Якраз на ідеї «поді-
ляй і владарюй» вивершується 
все лихе й згубне для будь-яко-
го народу. Бути чи не бути пов-
ноправним господарем на своїй 

землі — стосується кожного ук-
раїнського громадянина. Мати б 
такий голос, щоб почули вчені. 
Просвіщаймо «братів незрячих 
гречкосіїв!» Вселяймо в їхню 
свідомість святу віру в незни-
щенну душу українського на-
роду! 
 Єдиній з відомих поки що 
людству життєдайній планеті 
загрожує останнім часом, як ні-
коли раніше, перенаселення. 
Боротьба за «життєвий простір» 
сягає апогею. Градус напружен-
ня між наймогутнішими супро-
тивниками піднімається не по 
днях, а по годинах. Втручаються 
в можливий перерозподіл світу й 
деякі «спеціалісти в Стамбулі». 
«У турецьких підручниках для 
дев’ятого класу зображена карта 
«тюркського світу». Турецьким 
показано не лише Крим, а й чис-
ленні землі в Азії, де в топонімах 
та етнонімах є приставка «турк». 
«Анкара показала карту, яка 
ілюструє концепцію «Один на-
род — п’ять держав». Нічого 
собі «перемішування держав і 
народів». Навіть у польського 
каноніка М. Стрийковського, 
ревного проповідника «перемі-
шування держав і народів», чи 
не полізли б очі на лоба? 
 На жаль, мушу повторюва-
тися. Сучасна українська елі-
та — це не «дух, що тіло рве до 
бою», як у Тараса Шевченка, 
Івана Франка, Лесі Українки... 
Кому під силу відшукати хоча б 
одну якусь публікацію в пресі 
на захист переслідуваного Ва-
силя Стуса, котрого захисники 
на службі в «органах» і продаж-
ні судді прирікали на погибель 
за колючими дротами ГУЛАГу? 
А хто чув із цього приводу хоча 
б якусь заяву по радіо чи з голу-
бого екрана? Як колись, так і пе-
реважно тепер «На всіх язиках 
все мовчить. Бо благоденствує!» 
До чого ж можна «доблагоде-
нствуватися»? Кому ж става-
ти в обороні святих прав свого 
народу — гнобленого, багато-
страждального?
 За належної поваги між на-
родами навіть у жорстокій 
юдолі земній є на що й на кого 
орієнтуватися, є що пропагува-
ти. Той же турецький історик 
і за сумісництвом мандрівник 
Ілія Челебі після відвідин ве-
личного міста на Дніпрі написав 
у ХVІІ ст.: «Самі вони (жителі 
Києва) — давній народ, а мова 
їхня ще більш всеосяжна та ба-
гата, ніж фарсі, китайська, мон-
гольська та всілякі інші». Не в 
брову, а в око злостивим нена-
висникам української мови і 
їхнім підспівувачам із переро-
джених перевертнів. ■

ПОЛІТПАРНАС

Хто відіграє правду на долонях
Вадим КРИЩЕНКО
Київ

Керманичі в нас мають буть свої,
Яких величність власна не бентежить,
Хто із народом йшов би у бої
За мову, віру й справжню незалежність.

Керманичі в нас мають буть свої,
Як мовиться, одної групи крові,
Хто ствердить совість, розжене жалі
Й не дасть брехні звучати в кожнім слові.

Керманичі в нас мають буть свої,
Хто знає, як робить доцільне й слушне,
Хто брехунам із будь-яких країв
Не дасть зганьбити те, що непорушне.

Хай день новий того нам принесе,
Хто відігріє правду на долонях,
Для кого Україна — понад все,
Для кого Україна — власна доля!

■

НОТАТКИ НА ПОЛЯХ

Провінція «Едісан»?
Це — Україна!

■

Не встигли працівни-

ки сільгосппідпри-

ємств зрадіти «вели-

кому» снігу, адже 

це — до хороших 

урожаїв, як прийшла 

«велика» вода: у 

західних областях 

України, особливо на 

Закарпатті, потеп-

ління, і, відповідно, 

танення снігу в горах 

принесло нові триво-

ги — річки виходять 

з берегів, затоп-

люючи прибережні 

поселення.
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Людмила КОХАН

 Закінчився прийом творів на Другий 
всеукраїнський конкурс молодих компо-
зиторів імені Бориса Лятошинського, що 
проводиться в рамках Фестивалю Kharkiv 
Music Fest 2021, яскраві події якого роз-
плановані на 7 — 25 квітня. Цьогоріч від 
учасників конкурсу отримано 44 роботи: 
20 у молодшій віковій групі та 24 — у стар-
шій.
 Перебіг конкурсу коментує його ди-
ректор і незалежний експерт Іван Пахота: 
«Враховуючи кількість надісланих пар-
титур, вважаю конкурс ім. Бориса Лято-
шинського успішним, але ще поки не та-
ким, що відбувся. Коли писали умови Дру-
гого конкурсу, ми сильно ризикували: хо-
рова чи вокальна музика зараз зовсім не в 
тренді. Але куди дітись від спадщини спі-
вочої нації в час війни? Як можна забути 
хорові твори та романси патрона нашо-
го конкурсу? І ми не помилились: у ХХІ 
сторіччі українські композитори нерідко 
звертаються до хорового письма і слідку-
ють за світовими тенденціями компози-
ції. Отже, твори надійшли, а ми з членами 
журі починаємо активну роботу над вияв-
ленням новітньої генерації талановитої мо-
лоді в галузі вокально-інструментальної та 
хорової музики!».

 Протягом двох тижнів у два етапи кон-
курсні роботи оцінюватиме четверо висо-
копрофесійних членів міжнародного журі: 
Алла Загайкевич (Київ, Україна), Еуґеніуш 
Кнапік (Катовіце, Польща), Олександр Ще-
тинський (Харків, Україна), Олександр 
Ґрінберґ (Дюссельдорф, Німеччина). Ре-
зультати оприлюднять 15 березня.
 На початку року організатори конкурсу 
запустили на своїй сторінці у FB — Ля-влог, 
назва якого походить від ноти «ля» та пер-
ших букв прізвища Лятошинського. Тож 
там можна довідатися про конкурс більше, 
докладніше та ще й у зручному відеофор-
маті (https://www.facebook.com/watch/11
7686076298361/324023612194805 ).
 У відеощоденниках конкурсу  #Ля_
влог є відповіді на запитання: чому кон-
курс носить ім’я саме Бориса Лятошинсь-
кого, що вирізняє його з-поміж інших, 

чому поки що має статус всеукраїнсько-
го, а не міжнародного? Серед ще багатьох 
інших можна знайти відповідь і на таке: 
чому писати можна лише на тексти певних 
авторів і за яким принципом було складено 
цей перелік авторів? 
 До речі, список запропонованих поетів 
дуже різноманітний й одразу збуджує твор-
чу фантазію: Леся Українка, Богдан-Ігор 
Антонич, Микола Хвильовий, Михайль 
Семенко, Олександр Олесь, Василь Симо-
ненко, Павло Тичина, Володимир Сосюра, 
Євген Гребінка, Іван Драч, Василь Стус, 
Ліна Костенко, Оксана Забужко, Юрій Ан-
друхович, Юр Іздрик, Сергій Жадан, Со-
фія Андрухович, Микола Вороний, Ната-
ля Забіла, Богдан Лепкий, Андрій Малиш-
ко, Максим Рильський, Володимир Самій-
ленко, Євген Гуцало, Іван Малкович, Юлія 
Смаль.

 Нагадаємо, цей конкурс не має вступно-
го внеску й вирізняється помітним призо-
вим фондом. На переможців чекають гро-
шові премії: від 200 до 500 євро у молодшій 
групі та від 500 до 1000 євро — у старшій, 
а також можливість почути свій музичний 
твір у виконанні світових музикантів та ко-
лективів. Цьогоріч для участі в конкурсі не-
обхідно було подати хорові партитури для 
змішаного хору a capella тривалістю 12-18 
хв (старша вікова група, 18–33 роки) і тво-
ри для голосу з фортепіано тривалістю 8-
12 хв (молодша група, не більше 17 повних 
років) із використанням текстів одного (чи 
кількох) із 26 українських митців. ■

Олена ПОДОБЄД 
Київ

«Ні, я жива! Я вічно буду жити! / 
Я в серці маю те, що не вмира». 
Слова, що їх вклала Леся Українка 
в уста Мавки, стали для поетеси 
пророчими. Попри нерозуміння 
при житті, цензурування після від-
ходу у вічність, поетеса, яка стала 
символом боротьби українського 
народу за своє національне «я», 
увійшла в серця мільйонів україн-
ців. Її творчість сьогодні як ніколи 
актуальна. Вона надихає. Спонукає 
до роздумів.
Згадаємо малодосліджену сторінку 
в житті родини Косачів. Ідеться про 
епоху ДіПі (англ. displaced person 
— переміщена особа). Це був час, 
коли сотні тисяч українців змушені 
були залишити рідні домівки. Вони 
у 1940-х роках опинилися в Захід-
ній Німеччині й отримали статус 
«переміщені особи» та «біжен-
ці». Були серед тисяч скитальців 
і представники славетної родини 
Косачів.

Першою під радянський молох 
потрапила мати
 Хоч радянська влада не 
викреслила творчості Лесі Ук-
раїнки зі шкільних підручни-
ків, проте намагалася перекрес-
лити життя членів її родини. 
Чи не першою під радянський 
молох потрапила мати поете-
си Олена Пчілка, згодом зааре-
штували її молодшу сестру Ізи-
дору Косач-Борисову та чолові-
ка Климента Квітку. «Хто мав 
24 роки «райського життя», хо-
четься лише, щоб всі близькі, 
дорогі люде вижили, щоб жити 
разом і щоб ніхто не займав», — 
з болем резюмувала Ізидора.
 Тож не дивно, що у роки Дру-
гої світової війни частина славет-
ної родини Косачів — дві сестри 
Лесі Українки та племінники — 
вирушила на Захід. Завершення 
війни вони зустріли у ДіПі-табо-
рах американської зони окупа-
ції Західної Німеччини.
 Ольга Косач-Кривинюк iз си-
ном Василем опинилися в Авгс-
бурзі, в іншому населеному пун-
кті — Ізидора Косач-Борисова з 

донькою Олесею (Ольгою) та дво-
ма онуками, а Юрій Косач iз дру-
жиною Мар’яною проживали в 
містечку Оффенбах, біля Франк-
фурта-на-Майні. Майже для всіх 
Косачів прихисток на німецькій 
землі виявився тимчасовим, до 
кінця 1940-х вони, перетнувши 
океан, опинилися в США та Ка-
наді назавжди.

Лесина «Оргія» в епоху ДіПі
 Третя хвиля еміграції з Ук-
раїни увійшла в історію як полі-
тична. Опинившись у вирі Дру-
гої світової війни на території 
Західної Німеччини, українсь-
ка інтелігенція завзято взяла-
ся до розбудови українського 
культурного життя. Незабаром 
зусиллями небайдужих постали 
школи, храми, видавництва і те-
атральні колективи.
 В епоху ДіПі до творів Лесі 
Українки, в яких поетеса ствер-
джувала, що українці — євро-
пейська нація, зверталися ви-
давці, літературознавці, ком-
позитори й театральні діячі. В 
українських видавництвах За-
хідної Німеччини видавали її 
твори, літературознавці дослі-
джували творчість поетеси. 
Так, у 1945 р. у мюнхенському 
видавництві «Українська кри-
тична думка» вийшов нарис Ро-
мана Задеснянського (справжнє 
прізвище Бжеський) з лаконіч-
ною назвою «Леся Українка». У 
1946 році у Регенсбурзі побачи-
ла світ збірка «Поезії», приуро-
чена 75-річчю від дня народжен-
ня поетеси.
 У цей період до творчості Лесі 
Українки звернулися два про-
відні українські театри Захід-
ної Німеччини — Ансамбль ук-
раїнських акторів під мистець-
ким керівництвом Володимира 
Блавацького і Театральна студія 
Йосипа Гірняка. Перший у 1945-
1946 рр. поставив поруч iз виста-
вами за творами Василя Стефа-
ника, Івана Франка й Миколи 
Куліша «Одержиму» та «На полі 
крови» Лесі Українки, а другий 
— у 1947 р. інсценізував драма-
тичну поему «Оргія».
 В «Оргії», написаній у 1913 р., 

Леся Українка, звертаючись до 
часів античності, насправді пору-
шила злободенне питання куль-
турного колоніалізму, взаємовід-
носин колонії України з метро-
полією Росією. Ця проблема особ-
ливо актуалізувалася у воєнні та 
повоєнні роки. 
 Один iз критиків вистави 
«Оргія», яка з успіхом йшла на 
сценах Західної Німеччини, на-
голошував, що в творі представ-
лено два шляхи для духовної 
еліти поневоленої нації: «один 
— замкнення в собі, ізоляція, 
бойкотування окупанта, дру-
гий — вихід у широкий світ, 
опанування переможця духови-
ми скарбами нації». Над згада-
ною дилемою у другій половині 
1940-х розмірковував не один 
українець — радянський і 
ДіПі.
 До роботи над виставою ре-
жисерка Олімпія Доброволь-
ська запросила знаних фахів-
ців — композитора Андрія Оль-
ховського, хореографа Валенти-
ну Переяславець та архітектора 
Євгена Блакитного (спр. прізв. 
Наконечний), який відповідав 
за декорації та костюми.
 Учень Василя та Федора Кри-
чевських, Євген Блакитний, ба-
жаючи акцентувати увагу гляда-
чів на паралелі, які провела Леся 
Українка між поневоленою Ри-
мом Грецією та становищем Ук-
раїни спочатку у складі Російсь-
кої імперії, а на той час у СРСР, 
привніс у костюми й сценічне 
оформлення «елементи українсь-
кої орнаментики» (митець нади-
хався трипільською культурою). 
«Я це зробив свідомо, щоб прозо-
рий натяк Лесі Українки зроби-
ти ще прозорішим», — пояснив 
Євген Блакитний.
 Старання усіх причет-
них до вистави фахівців не 
пройшли марно. Критики пе-
редовсім схвально відгукува-
лися про «стильне просторове 
розв’язання, «прекрасну музи-
ку і танки». В радянській Ук-
раїні поціновувачі таланту Лесі 
Українки змогли вперше поба-
чити «Оргію» лише за «відли-
ги» на початку 1960-х рр.

Ольга з родинним архівом
 Старша сестра Лесі Українки 
Ольга Косач-Кривинюк у 1945 
році проживала в таборі Зоммер-
казерне, що в Авгсбурзі. Емігру-
ючи з України, вона забрала з со-
бою і в такий спосіб врятувала ро-
динний архів, зокрема листуван-
ня Лесі Українки. В Німеччині 
Косач-Кривинюк продовжувала 
працювати над біографією своєї 
талановитої сестри. Це була фун-
даментальна книга не лише за 
зібраними матеріалами, а й за об-
сягом — майже тисяча сторінок. 
 «Леся Українка: хроноло-
гія життя і творчости» побачи-
ла світ лише через чверть століт-
тя, у 1970-му, в Нью-Йорку. Ще 
знадобилося майже 40 років, до-
поки книгу перевидали і в столи-
ці України. До сьогодні вона вва-
жається однією з фундаменталь-
них праць iз проблеми.
 В епоху ДіПі стан здоров’я 
пані Ольги бажав кращого. Щоб 
якось розрадити хвору жінку, 
українська громада організувала 
відвідини Ольги Косач школяра-
ми-пластунами. Серед щасливців 
була і десятирічна Лариса Залесь-
ка-Онишкевич, у майбутньому 
літературознавець (дослідниця 
української драми) та очільниця 
Наукового товариства ім. Шев-
ченка в США. Для дівчинки, на-
званої на честь видатної поетеси, 
це була насправді особлива подія. 
Згодом вона написала у своїх спо-
гадах: «Бачити одну із сестер по-
етки було майже щось таке, мов її 
саму бачити, або мов доторкнути-
ся до історії».
 Серце Ольги Косач-Криви-
нюк зупинилося 11 листопада 

1945 року. Її поховали на місько-
му цвинтарі, написавши на мо-
гильному камені: «Зоре моя! Твоє 
світло повік буде ясне!». Син Оль-
ги Василь Кривинюк наступного 
року виїхав до Канади.

Можна знайти раритети, видані 
в Західній Німеччині
 Найменше відомо про перебу-
вання у Західній Німеччині Леси-
ної молодшої сестри Ізидори Ко-
сач-Борисової. У 1944-му вона 
вимушено залишила батьківщи-
ну разом з сім’єю — дочкою Оле-
сею (Ольгою) Сергіїв і двома ону-
ками Михайликом та Олею.
 Упродовж 1945-1949 років 
Ізидора Косач-Борисова з донь-
кою та онуками перебувала в та-
борі ДіПі в американській зоні 
окупації Західної Німеччини. 
У 1949-му всі четверо дісталися 
США, де й залишилися жити.
 Епоха ДіПі завершилася з на-
станням 1950-х років. До сьогодні 
не збереглися створені українсь-
кими переміщеними особами та 
біженцями школи, театри, ви-
давництва. Проте залишилися 
люди, які пам’ятають ту добу та 
свою зустріч iз родиною Косачів, 
збереглися й оцифровані праці, 
присвячені творчості великої по-
етеси, на полицях бібліотек мож-
на знайти раритетні Лесині тво-
ри, видані в Західній Німеччині.
 Особистий приклад поетеси, 
яка «без надії сподівалась» і бо-
ролась, додавав сил переміщеним 
особам і біженцям, що опинилися 
в надскладних життєвих обстави-
нах. Її поезія надихала, мотивува-
ла й переконувала: «Буду жити! 
Геть думи сумні!». ■

ЯК ЦЕ БУЛО

Дві сестри Лесі та племінники
Косачі у 1940-х роках опинилися в Західній Німеччині й отримали 
статус переміщених осіб

■

Леся Українка, Ольга Косач-Кривинюк, Ізидора Косач-Борисова,
Олена Пчілка.
Архівні фото 1890-х років.

❙
❙
❙

ВИСОКА НОТА

Стимул перечитати Стуса 
44 юні композитори виборюють звання найкращих і 
грошові премії від 6 тис. грн

■

Іван Пахота за роялем 
Бориса Лятошинського.
Фото надане агенцією «Дель Арте».

❙
❙
❙
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Сергій ТРИМБАЧ 
з віртуального Берліна, 
спеціально для «України 
молодої»

І в страшному сні не могло на-
снитись: я в столиці Німеччини 
й одночасно в Києві; понад те 
— дивлюся фільми одного з 
найбільших і найавторитетні-
ших світових кінофестивалів, 
не виходячи з власної кварти-
ри. Режим он-лайн називаєть-
ся, кіно он-лайн...

Журі не журиться...
 Зазвичай дивлюся фільми 
у величезному фестивальному 
палаці, який так і називаєть-
ся — Berlinale Palatz. Забира-
юсь на саму верхотуру, на 5-й 
поверх — звідтам увесь екран 
як на долоні. Бо екран таких 
розмірів, що ближче сядеш — 
у тому просторі розчинишся. 
 Ну а нині в залі дивляться 
тільки члени журі фестивалю. 
Цьогоріч у ньому тільки пере-
можці колишніх берлінських 
перегонів, володарі «Золо-
тих ведмедів». Ізраїльтянин 
Надав Лапід (фільм «Синоні-
ми», 2019), румунка Адіна 
Пінтіліє («Не доторкайся», 
2018), угорка Ільдіко Енеді 
(«Про тіло й душу», 2017), 
італієць Джанфранко Розі 
(«Море у вогні», 2016), бос-
нійка Ясміла Жбаніч («Грба-
виця», 2006). 
 Ці п’ятеро — в залі, напев-
но що в масках. А от шостий 
член журі, минулорічний 
тріумфатор Берлінале іра-
нець Мохамад Расулоф («Тут 
немає зла») прибути на фести-
валь не зміг — він усе ще пере-
буває під домашнім арештом і 
з фільмами знайомиться дис-
танційно. 
 У журі — троє жінок і троє 
чоловіків, гендерна рівність. 
Про це не говорять тільки 
найледачіші. Дирекція фес-
тивалю навіть внесла зміну 
в акторську номінацію. Те-
пер «Срібних ведмедів» бу-
дуть вручати не за кращу чо-
ловічу і кращу жіночу роль, а 
за роль головну і роль другого 
плану. Щоби, не доведи, Гос-
поди, не образити кого натя-
ком на його стать. 
 Правда, не всім це сподо-
балось. І тут знайшли намір 
принизити жінок. Хоч верть 
круть, хоч круть верть — усіх 
поборників за рівність, бра-
терство і сестринство не задо-
вольниш. 

Мужчина за кресленнями 
жінки 
 Смішного в от сих спробах 
усе вирівняти у стосунках жі-
нок і чоловіків багато — як і 
драматичного. Досягнення 
цивілізації спрямовані туди 
ж... Про це, власне, фільм «Я 
твій мужчина» німкені Марії 
Шрадер, представлений у ве-
ликій конкурсній програмі. 
 Марен Еггерт постає в ролі 
співробітниці берлінського 
музею Пергамон — того само-
го, де зібрано витвори далеких 
від нас історико-культурних 
епох. Альма, так звуть герої-
ню стрічки, намагається роз-
шифрувати тексти тих епох, 
що є річчю непростою. Хоча й 
не складнішою, аніж контакт 
із ближніми, живими й акту-
альними. 
 Альма, якій десь під со-
рок літ, самітня. Картина й 
починається з візиту героїні 
до якогось суперового закла-
ду, де їй одразу презентують 
чоловіка. Це Том — гуманоїд, 
себто робот, який, по-перше, 
зроблений за вимогами до чо-
ловіків самої Альми, а по-дру-

ге, він запрограмований на са-
мовдосконалення. 
 О, це ж якраз та сама риса, 
якої геть позбавлені чоловіки 
— істоти, як відомо, доволі 
примітивні й такі, що не здат-
ні змінюватись. Виходиш за 
такого заміж, в надії, що він 
еволюціонуватиме і прогресу-
ватиме, та минає день, минає 
ніч, багато ночей — а мужчи-
на лишається тим самим. І то 
ще в кращому випадку — за-
звичай ті недоліки прогресу-
ють. 
 У ролі Тома британський 
актор Ден Стівен, і в ньому 
справді так багато від жіно-
чих мріянь — починаючи з 
ласкавого примружу очей. А 
навколо сяє шик-блиск-кра-
са отого закладу, де можуть 
втілити найпотаємніші твої 
мріяння. Цивілізація готова 
— технологічно принаймні! 
— до таких утілень: винятко-
во для жінок, винятково для 
жінок. 

 Чоловіки нині — вимираю-
чий вид людський. Вони були 
потрібні ще донедавна — для 
полювань у лісах і полях, для 
ведення війн, для важких фі-
зичних робіт. Словом, у грубі 
й брутальні епохи. Нині все 
тонше й граційніше, сказати 
б — жіночніше, силове й не-
отесане не потрібно, а заразом 
і потреба в чоловіках катаст-
рофічно зменшується.
 Ну так. Бо ж Альмі, ска-
жімо, не чоловік як такий, із 
крові і плоті, із нервових во-
локон, потрібен. Потрібна 
функція чоловіча, а її зовсім 
не обов’язково прив’язувати 
до чогось такого реального. 
Краще до такого, що пальцем 
зроблено. Як і ці всі люди, які 
обертаються навкруги Альми 
і Тома в сексуально-ворожбит-
ських танцях. Це все гологра-
ми, які відтворюються за до-
помогою комп’ютерної про-
грами.
 Спершу Альма лякаєть-
ся: ніц, то вже якось занадто. 
Одначе її ласкаво перекону-
ють: мужчина надається вам 
на три тижні, не більше, а там 
— як сподобається. Том, iз 
тим же усміхом мудро-ласка-
вим (бачив я такий у дитинс-
тві, на картинках з дєдушкой 

Лєніним — був такий персо-
наж, змайстрований і залако-
ваний) повідомляє своїй гос-
подарці: його алгоритм по-
лягає у тому, аби зробити її 
щасливою. Ну, і чого тобі, 
женщино, треба?

Неортодоксальні кульбіти
 У квартирі Альми гума-
ноїд Том одразу доводить свої 
переваги. До прикладу, ванна 
кімната потрібна йому тільки 
для чищення зубів — не біль-
ше, але й не менше. Ну, може, 
трохи протерти іноді свою ви-
диму тілесність. А так не буде 
він годину хлюпатись у ван-
ні, розкидати шкарпетки по 
всіх кімнатах і тому подібні 
гидотні вчинки. 
 Та що там, мало не одразу 
Том запропонує прийняти гос-
подарці разом ванну з пелюст-
ками троянд і синхронним пої-
данням ягід. «Ця ідея подо-
бається 93 відсоткам німець-
ких жінок», — безапеляційно 

заявляє робот. Одначе ж Аль-
ма належить до семи відсотків, 
яким подібне чомусь не до впо-
доби. Хоча у ванну вона, зреш-
тою, сідає, та тільки для того, 
щоби пояснити: Том не мусить 
іти банальним шляхом, сте-
реотипи — не її вибір. 
 Що ж, робот у даному разі 
такий, що налаштований дія-
ти нестандартно і неортодок-
сально: йдучи за примхами 
жінки. Ось він, ідеал, — хоч 
би що вигадала жінка, хоч 
чого б запрагнула — чоловік 
її зробить внутрішній кульбіт 
і зробить так, аби її вдоволь-
нити. 
 Ви, звичайно, запитає-
те про секс. Не «вопріс»: і до 
цього доходить. По закінчен-
ні акту Том запитає про нюан-
си оргазму — бо ж знання його 
більш теоретичне. І отримає 
відповідь. Словом, чим далі — 
тим більше Альма пізнає-таки 
в Томові мужчину мрії...
 Скажете: йдеться про фан-
тастику. А от і ні — іроніч-
ний, розумний, смішний 
фільм Марії Шрадер — про 
те, що вже завтра може ста-
ти реальністю. Зрештою, ре-
жисерка сама жінка. І вона 
бачить, як цивілізація на на-
ших очах перетворюється на 

оркестр, який виконує ме-
лодії на замовлення саме жін-
ки. Чоловікові диригентську 
паличку вже скоро не доруча-
тимуть. Усе можна запрогра-
мувати і перепрограмувати.
 Відтак чоловікам нале-
жить замислитись. Бо як не 
почнемо еволюціонувати — 
гаплик нам усім. Викинуть на 
периферію, а там і кудись по-
далі. Он уже на Марсі (є така 
підозра) готують для нашого 
брата місця тимчасового про-
живання.

Плюси і мінуси поколінь 
 У конкурсі і фільм «Інт-
родукція / Вступ» південно-

корейського режисера Хон 
Сан-Су, який минулого року 
ви боров у Берліні «Срібного 
ведмедя» за кращу режисуру 
за фільм «Жінка, яка утек-
ла» (ото ж бо, втекла). Цього 
разу про проблеми подорослі-
шання — в режимі статичного 
«ток-шоу». 
 В іншій конкурсній 
стрічці, «Скринька пам’яті» 
Джоан Хаджитомас і Халіла 
Джориджа (виробництво Лі-
вану, Канади, Катару), жін-
ки — мати й дочка-підліток, 
йдеться про травматичну 
пам’ять про війну. 
 У програмі першого фе-
стивального дня була й карти-
на «Стоп-Земля» української 
режисерки Катерини Горно-
стай (програма Generation 14 
plus, тобто йдеться про добір-
ку фільмів про проблеми ново-
го покоління). 
 У якомусь сенсі фільм Гор-
ностай нагадав мені карти-
ну Марії Шрадер. Звісно, що 
тут старшокласники однієї з 
київських шкіл, а там пробле-
ми покоління їхніх батьків, 
бодай і німецьких. Однак світ 
їхній схожий. По-перше, він 
якийсь гламурний, картинка 
чиста, світла й мажорна. По-
друге, жінки, а точніше дівча-

та, і тут у центрі — і незрідка в 
фокусі їх прагнення сконстру-
ювати хлопця, завтрашнього 
чоловіка. Парубки теж є, але 
вони значно загальмованіші, 
та й — складається враження 
— уже налаштовані уклада-
тися в такий спосіб, щоби від-
повідати алгоритмам жінок.
 Скажімо, є у фільмі такий 
персонаж — Сашко (Олек-
сандр Іванов). Посаджений у 
себе глибше, ніж того хотілося 
б матері, яка виховує його без 
батька (істотний нюанс) і чим 
далі більше відчуває дискон-
такт із сином. Зокрема, триво-
жить її відсутність у нього дів-
чини. «Може, ти гей?» — три-
вожне запитання. Ні, не гей, 
хоча дівчини у нього немає. 
 Головний персонаж філь-
му — одинадцятикласниця 
Маша (Марія Федорченко), 
закохана в Сашка, і це скла-
дає сюжетну напругу остан-
ньої фази картини. Чому він 
не йде назустріч їй — питан-
ня риторичне, в контексті 
стрічки нерозв’язне. Мабуть, 
тому, що є одвічне чоловіче 
побоювання: жінка виліпить 
із тебе те, що ти сам у собі й 
не бачиш. Ох, юначе, все одно 
виліплять...
 Маша входить в трійцю, 
де, окрім неї, її подруга Яна 
(Яна Братійчук) і так само 
однокласник Сеня (Арсеній 
Марков). Вони навіть сплять 
іноді в одній постілі (батьки 
Маші дивляться на те поблаж-
ливо-ліберально), але ні, нічо-
го сексуального.
 Про секс, утім, розмов чи-
мало, одначе більше в теоре-
тичному ракурсі. Або лабо-
раторному. Наскільки я зро-
зумів, герої фільму говорять 
текст від себе (а кожного з них 
покликують ще і на інтерв’ю, 
неігровий, ба, навіть соціоло-
гічний аспект фільму), текст 
на задану тему, а не той, який 
був у сценарії. Режисерка 
зняла реальних школярів, її 
прагненням було докопатись 
до серцевини особистості кож-
ного з них... 
 Цікава, пошукова робота 
Горностай, однієї з найтала-
новитіших у своєму поколін-
ні. Поколінні 20+. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Берлінале: післясмак старту
Як сконтролювати чоловіка, не зруйнувавши людство, а з ним разом і цивілізацію?

■

«Тепер «Срібних ведмедів» будуть вручати не за кращу чоловічу і кращу жіночу 
роль, а за роль головну і роль другого плану. Щоби, не доведи, Господи, не 
образити кого натяком на його стать».

«Скринька пам’яті».❙

«Я — твій чоловік».❙
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Наталія ОСИПЧУК 

У родині, де всі були залюблені в 
українську пісню, народився Олек-
сандр Білаш — композитор жанрів 
класичної та популярної музики, 
Герой України, лауреат Шевчен-
ківської премії. Тоді, 90 років тому, 
6 березня 1931 року, про всі ті май-
бутні титули ніхто не здогадувався 
у селищі Градизьк на Полтавщині. 
Першим музичним інструментом, 
на якому навчився грати хлопець, 
була саморобна гармошка. 

Учень братів Майбород
 Як згадували односельці, 
був хлопчина непослухом і фан-
тазером, а найбільше вирізняв-
ся незалежним характером. Од-
нолітки називали Сашка «Бет-
ховеном», а хлопець обожнював 
книжки, перечитав усю літера-
туру з місцевої бібліотеки. Про-
бував віршувати, записуючи по-
етичні рядки у великому батько-
вому зошиті для бухгалтерсько-
го обліку. У 1946 році намагався 
вступити до Полтавського му-
зичного училища, проте його не 
прийняли через «відсутність му-
зикального слуху». 
 Юнак був у розпачі. Через 
багато років гіркий спомин вті-
литься у поетичні рядки: «Як я 
не борсався, не боровся//На пер-
ше дишло напоровся//В учили-
ще не прийняли//В директора 
вистачило духу//Сказать, що я 
не маю слуху//А прізвище моє 
зняли//А місце хтось зайняв без-
ухий». До слова, батько Олексан-
дра Білаша не підтримував праг-
нення сина стати музикантом. У 
майбутньому він мріяв бачити 
сина лікарем-хірургом. 
 Пізніше Олександр Білаш 
навчався в Київській музичній 
вечірній школі, де музику викла-
дали брати Георгій та Платон 
Майбороди. У долі майбутньо-
го композитора віддзеркалив-
ся трагічний повоєнний час. До-
водилося покладатися на власні 
сили, тому Олександр розванта-
жував вагони на вокзалі, підроб-
ляв у школах, грав у ресторанах. 
Згодом було навчання у Жито-
мирському музичному училищі 
ім. В. С. Косенка. У 1967 році за-
кінчив Київську консерваторію 
(нині Національна музична ака-
демія України імені П. І. Чай-
ковського) по класу композиції 
у Миколи Вілінського. 

Назавжди «зав’язала світ»
 Олександр Білаш одружився 
у 1955 році з Ларисою Остапен-
ко, майбутньою народною ар-
тисткою України. Та незабутня 
зустріч у студентські роки стала 
знаковою, адже подружнє жит-
тя було щасливим. Русява зеле-
ноока першокурсниця назавж-
ди «зав’язала світ»: «Я хочу так 
тебе любити// Як в травні сонце 
первоцвіт//Щоб не змогли нас 
розлучити//Ні цей, ні той, ні ін-
ший світ». 
 Подружжя виховало двох до-
ньок — Оксану та Олесю, встиг-
ло порадіти онучатам. «Як добре, 
що існує пам’ять», — напише у 
споминах Лариса Остапенко. 
 У спогадах дружини — без-
межний світ, в якому було місце 
для любові, вірності, відданості: 
«Пригадую слова Олександра: 
«Краще за тебе про мене ніхто не 
скаже і не напише, бо краще ніх-

то мене і не знає». Можливо, він 
розумів, що майже за 48 років 
подружнього життя у мереживі 
подій його вольовий і безкомпро-
місний характер, його нуртуюча і 
ніжна душа по-справжньому від-
кривалася лише в найближчому 
оточенні. Тут він міг бути самим 
собою у роздумах, уболіваннях, 
думках, розмовах, розповідях, 
поведінці, бути простим і віль-
ним від усіляких умовностей сві-
ту. Із глибин пам’яті постають не 
зафіксовані ніде сторінки з жит-
тя Олександра, із розповідей ма-
тері, батька та його самого». 
 Лариса Остапенко прига-
дувала зустріч з Андрієм Што-
гаренком, відомим композито-
ром, ректором Київської кон-
серваторії: «Він казав, що пісні, 
які пише Олександр, то хороша 
справа. Але композитор повинен 
працювати в різних жанрах. Не-
хай пробує писати великі сценіч-
ні полотна, інструментальну му-
зику, опери, романси...». Мож-
ливо, саме ці слова композито-
ра стали для Олександра Білаша 
орієнтиром для його подальшої 
кар’єри.
 «Треба сказати, що Олек-
сандр не любив, коли його нази-
вали піснетворцем. Саме це сло-
во дратувало його, начебто обме-
жуючи рамки творчого доробку. 
Він хотів довести собі та людям, 
що пісня як популярний жанр— 
нехай буде, але ж цікаво випро-
бувати себе в інших жанрах. І 
він писав. Писав симфонічні по-
лотна, опери, оперети, моноопе-
ри, кантати, ораторії, фортепіан-
ні концерти, хори, балади, ро-
манси, музику до театральних 
вистав і багатьох кінофільмів», 
— пригадувала Лариса Остапен-
ко. І, звичайно, писав нові піс-
ні, які приносили популярність 
і визнання слухачів.

 Плідною була співпраця ком-
позитора з поетом Михайлом 
Ткачем. Разом вони створили 
понад 50 пісень, більшість з яких 
стали широко відомими. Серед 
них «Ясени», «Ой не ріж косу», 
«Ой висока та гора», «Люби мене 
— не покинь», «Сину, качки ле-
тять», «Два журавлі». 
 А неперевершена пісня «Бі-
лий сніг на зеленому листі»... 
Коли Михайло Ткач писав ці 
рядки, його надихнув запізнілий 
весняний «сніг, як цвіт», що не-
сподівано впав на молоді вруна: 
«Виглядаю тебе ще з весняних 
доріг//Обминаю я в мріях сте-
жини тернисті//Замість тебе в 
саду раптом сніг, раптом сніг//
Ранній сніг на зеленому листі//
Замість тебе в саду раптом сніг, 
раптом сніг//Ранній сніг на зеле-
ному листі». Час не владний як 
над справжніми почуттями, так 
і над творами, які давно вже ста-
ли хрестоматійними. 

«Червоне — то любов, а чорне 
— то журба» за півгодини
 За спогадами доньки ком-
позитора Олесі Білаш, цікавою 

була історія пісні «Два кольори». 
«У творчості найбільшим другом 
батька був поет Дмитро Павлич-
ко, — пригадувала Олеся Білаш. 
— Обидва емоційні і запальні». 
І ось дві творчі особистості пот-
рапляють на з’їзд комсомолу, а 
оскільки все те дійство було не-
цікавим, намагаються себе чи-
мось розрадити. Увагу обох мит-
ців привернула жінка з накину-
тою на плечі хусткою. На чор-
ному тлі — яскраві троянди, і 
не помітити цю красу було не-
можливо. «Червоне — то любов, 
а чорне — то журба», — влучно 
зауважив поет. На хвилі творчо-
го піднесення митці опинилися у 
Будинку творчості у Ворзелі, де 
написали пісню майже за півго-
дини.
 «Дмитре, ми з тобою напи-
сали щось таке, що нас пережи-
ве», — слова Олександра Біла-

ша виявилися пророчими. Ці 
рядки справді пережили компо-
зитора і стали відомими в усьо-
му світі: «Як я малим збирався 
навесні//Піти у світ незнаними 
шляхами//Сорочку мати виши-
ла мені// Червоними і чорними 
нитками//Два кольори мої, два 
кольори//Оба на полотні, в душі 
моїй оба//Два кольори мої, два 
кольори//Червоне — то любов//
А чорне — то журба». Пісня у ви-
конанні Анатолія Мокренка та 
Дмитра Гнатюка полонила душі 
і серця слухачів. 
 Хоча, за спогадами Лариси 
Остапенко, пісня «Два кольори» 
мала тернистий шлях на шляху 
до широкої аудиторії. «Перші 
претензії на худраді до неї були 
такі: «Як це так: людина прожи-
ла життя в комуністичному сус-
пільстві і нічого не надбала? Везе 
із собою лише згорточок старого 
полотна? — згадувала дружина 
Олександра Білаша. — Її не при-
йняли, і лише коли на урядово-
му концерті пісню виніс у люди 
Дмитро Гнатюк, аж тоді змогли 
записати на радіо».
 «Не могла мене не ощасливи-

ти своїм дивовижним виконан-
ням «Двох кольорів» і Квітка Ці-
сик, — пригадував Дмитро Пав-
личко. — У мене котилися сльо-
зи радості. Справді, через стільки 
років з дня написання нашої пісні 
я знову відчув себе щасливою лю-
диною. Почув «Два кольори» з 
чистесенького, як гірське повітря 
чи джерельна водиця, Квітчино-
го голосу наприкінці 1980-х. З на-
ших виконавців ніхто так не пере-
дав задуму автора, як вона. Адже 
співала не лише голосом, а й ду-
хом своїм. Живучи стільки років 
далеко від батьківщини, Квітка 
зуміла зрозуміти й передати нашу 
пісню найкраще». 
 А ось такою була історія ство-
рення пісні «Ясени» у спогадах 
Олесі Білаш: «У Градизьку на 
Полтавщині, звідки батько ро-
дом, ясени росли майже на кож-
ній вулиці. І ось якось засіло в 
батька в голові: «Ясени, ясени, 
бачу вас за селом край дороги». 
Мелодія виникла раніше за піс-
ню — так рідко буває. Батько то-
варишував з поетом Михайлом 
Ткачем, який часто бував у Гра-
дизьку. Батько зачинив Михай-
ла Ткача в кімнаті Будинку твор-
чості у Ворзелі. Сказав, що не ви-
пустить, доки не напише вірша 
про ясени до вже готової мелодії. 
За якийсь час відчинив кімнату. 
Михайло Ткач спав, а на столі ле-
жав аркуш із текстом пісні». 
 Два крила творчості Олек-
сандра Білаша — композитор і 
поет — справді унікальне яви-
ще: «Коли мене вже розпинають 
звуки//Коли від них аж стогне 
голова//Від розпачу тоді здій-
маю руки//Прошу, щоб вряту-
вать прийшли слова». У поетич-
ній спадщині Олександра Білаша 
збірки «Мелодія», «Криниця», 
«Ластів’яні ноти», «Спогад», 
«Спогад на вікні горить», «Ма-
мине крило». 
 Композитор написав п’ять 
опер, чотири оперети, сім творів 
для симфонічного оркестру, му-
зику до семи вистав, тридця-
ти фільмів, вокально-симфоніч-
ні, інструментальні твори, два 
цикли пісень для дітей. Життя 
в ім’я слова, аж до самозречен-
ня — таке не часто побачиш сьо-
годні: «Так і живу між звуками й 
словами//Немов між небом і зем-
лею я живу//Не встигнуть звуки 
скласти крила в гами//Як я вже 
слово кличу, ще й зову». 

«Ще затужать люди за 
мелодією»
 Народження незалежної Ук-
раїни митець вітав усім серцем, 
адже, за його словами, понад 
усе любив свою землю, свій на-
род, свою мову. Водночас йому 
було боляче спостерігати, як 
спритні ділки від влади розкра-
дають та грабують народ, нажи-
ваються за його рахунок. Звер-
таючись до «шановних та не ша-
нованих обранців», Олександр 
Білаш із гіркотою запитував: 
«Невже у вас сльозою совість 
не бринить//Як слухаєте піс-
ню солов’їну?//Пора, пора дав-
но призупинить//Усіх, хто роз-
крадає Україну». Жити для Ук-
раїни та рідного народу — про-
відна тема у творчості митця. 
На вірші Олександра Олеся 
Білаш написав урочистий марш 
«Прапор України», який увій-
шов до репертуару полтавсько-
го гурту «Краяни». Син свого 
народу, композитор жив і тво-
рив з любов’ю до рідної землі. 
 «Як справжній митець, він 
не писав заради грошей, — зга-
дувала Лариса Остапенко. — 
Пісні були для нього тим, без 
чого він не міг дихати. Хто би 
міг і може оцінити вартість 
«Двох кольорів»? Якби захи-
щалися права автора, навіть за 
одну пісню він міг би отриму-
вати величезні гонорари. Але 
ми жили, як і всі інші. Нагоро-
ди його ніколи не псували. Він 
ніколи не одягав своїх орденів і 
медалей. Навіть спокійно спри-
йняв найвищу відзнаку — Ге-
роя України». 
 Як справжній митець, пе-
реймався тим, що у гонитві за 
грошима на естраді запанував 
безлад. Непрофесіонали раптом 
стали видатними музикантами, 
а про справжніх митців забули. 
Олександр Білаш застерігав: 
«Де справжня поезія? Де непов-
торна мелодія?! Нема... Ще за-
тужать люди за мелодією. Ох, 
як затужать...» Слова митця ви-
явилися пророчими, адже сьо-
годні так бракує мелодійності, 
ліризму, щирості — справжньо-
го українського мелосу. 
 Час повертатися до витоків, 
до справжнього мистецтва. Над 
піснями, створеними Олексан-
дром Білашем, час не владний. 
Адже пісня була для нього не 
жанром, а любов’ю. ■

ПОСТАТЬ

Червоне й чорне на рушнику життя
Олександра Білаша не зневірили слова про «відсутність слуху» — і він став знаменитим автором музики 
популярних пісень, опер, оперет і творів для симфонічного оркестру

■

Композитор Олександр Білаш.
Архівне фото.
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«Не могла мене не ощасливити своїм дивовижним 
виконанням «Двох кольорів» і Квітка Цісик, — 
пригадував Дмитро Павличко. — У мене котилися 
сльози радості».



 Це — прямий месидж усім, 
хто «утомілся». А надто — обра-
ному ними президентові. Ситуа-
ція — попри повінь розважаль-
них телерадіоефірів і навіть попри 
тарифну кризу — направду така: 
«Росія намагається задушити 
Україну невоєнними засобами, ви-
користовуючи її внутрішні слаб-
кости, але розширення агресії до 
використання військового важе-
лю доконечно відбудеться, коли 
решта методів не спрацює. Тим 
паче, що Росія давно готується 
до війни зі США та НАТО, а Ук-
раїну може використовувати за 
полігон для відпрацювання нових 
способів ведення війни... Російська 
агресія не має часових та геогра-
фічних меж... Хоч там як, а за-
гроза спланованої Росією масш-
табної воєнної операції, нехай і з 
формальною метою забезпечити 
Крим питною водою чи з іншої за-
чіпки, перетворилася на перма-
нентну... Будь що, а позицію Росії 
слід сприймати лише як відтер-
міноване нашестя».
 Власне, тут немає відкриттів 
— тільки компактне резюме топ-
аналітика. Зрештою, можна обій-
тися й наведеною ним цитатою зі 
статті в московській газеті «Не-
зависимое военное обозрение» за 
квітень 2020-го: «Україна може 
бути або частиною Росії, або її 
ворогом». Як-то кажуть, що не 
ясно?!
 І комусь треба доказів? Та будь 
ласка: «На початку березня 2020 
року, згідно з даними ГУР МО Ук-
раїни, угруповання ЗС РФ уздовж 
державного кордону України на 
окупованій території в Донецькій, 
Луганській областях та у Криму 
складали близько 87-90 тисяч вій-
ськових. Щоби усвідомити масш-
таб загрози, варто деталізува-
ти: це 1100 танків, 2500 бойових 
броньованих машин, 1600 арти-
лерійських та ракетних систем, 
340 бойових літаків і 240 бойових 
гелікоптерів, понад 50 кораблів 
та 6 підводних човнів». 
 Постачити на лінію фронту бо-
дай таку ж кількість техніки та 
рівнятися з росіянами у числі сол-
датів, яких «баби ще понароджу-
ють» (за висловом маршала Жу-
кова, улюбленця недавнього мера 
Харкова),  ми апріорі не можемо. 
Тому В.Горбулін і пропонує «змі-
нити усю філософію побудови обо-
рони». Назва відповідної книжко-
вої глави провокативна: «Сучасна 
війна без правил, або Що таке аси-
метрична протидія». Ще більш 
контраверсійна назва іншої гла-
ви: «Приватні військові компанії 
РФ: кривавий досвід, вартий ре-
тельного вивчення». Застере-
ження автора для «цнотливців»: 
«Поставитися до створення ар-
сеналу протидії без сентимен-
тальних церемоній».
 Насамперед у книжці йдеть-
ся про те, щоби не випадати зі 
світових трендів. Не лише тех-
нологічно-військових, а й філо-
софських. «Ми навіть не поміти-
мо, як до реального світу зійдуть 
зі сторінок Станіслава Лема, 
Рея Бредбері й Айзека Азімова 
залізні герої, котрі практично 
самостійно вестимуть сучасні 
війни... Автоматизація, роботи-
зація та запровадження штуч-

ного інтелекту зрештою зведуть 
до нуля ідею ядерного стримуван-
ня». В.Горбулін переконливо по-
казує, як недавня зброя другого 
плану — дрони, наприклад, — 
стає домінантною. Ось коментар 
до подій у Саудівській Аравії 2019 
року: «Бойове застосування лише 
десятка дронів, нашпигованих ви-
бухівкою, призвело до скорочення 
наполовину щоденного видобутку 
нафти в країні». А ось свідчення із 
Сирії 2020-го: «За одну ніч атаки 
турецька армія обстріляла дро-
нами понад 200 цілей і знищила 
5 гелікоптерів, 23 танки, 10 бро-
немашин, 23 артилерійські сис-
теми, зенітні ракетні комплек-
си «Бук» і «Панцир», а також 309 
солдатів сирійських військ».
 Далі В.Горбулін прогнозує: 
«Одного чудового дня ми дізнає-
мося, що безпілотники перевер-
шили за своїми характеристи-
ками пілотовані машини, і він 
не за горами». Авжеж, не за го-
рами: сьогодні новітній амери-
канський ударний безпілотник 
коштує 16 млн доларів за оди-
ницю, що зіставно з витратами 
на винищувач п’ятого поколін-
ня, але ціна виробництва дронів 
падає. Україна ніколи не вироб-
ляла власних винищувачів, а ті, 
що дісталися від СРСР, невпинно 
втрачають на тактико-технічних 
характеристиках. Дилема: заку-
повувати нові моделі на Заході чи 
розробляти власну лінійку безпі-
лотників? Наш автор вважає, що 
маємо всі шанси на успіх власної 
ініціативи.
 Питання новітніх озброєнь 
— це не лише показник обороно-
здатности, а й світової конкурен-
тности країни взагалі. «Варто 
підкреслити, що жодна дипло-
матія не матиме глобального ус-
піху, коли вона не спирається на 
фундамент адекватної військової 
могутности, реального інститу-
ту стримування». Що пропонує 
В.Горбулін, окрім альтернативно-
го розвитку авіації? Розвиток ра-
кетної оборонної індустрії, у якій 
він є неабияким експертом — 
саме за його участи на порубіжжі 
1980-х у КБ «Південне» розроби-
ли дві міжконтинентальні ракети, 
що встановили тоді паритет у Хо-
лодній війні. «За умов скасуван-
ня Договору про ракети середнь-
ої та малої дальности Україна не 
зв’язана будь-якими обмеження-
ми щодо ракет, які створюються 
нею для власної безпеки». Зараз, 
нагадаю, ми «дотримуємося» ска-
сованого Росією Договору, згідно 
з яким маємо право лише на раке-
ти до 500 км дальности. Більший 
радіус дії наших ракет — менша 
вірогідність агресії сусіда-злочин-
ця. 
 «Разом із ракетним щитом 
стримування — добре підготов-
лена система спеціальних опе-
рацій», — веде далі В.Горбулін. 
Знов-таки, без сентименталь-
них церемоній: «Активне вико-
ристання парамілітарних груп, 
приватних воєнних компаній 
та диверсійно-розвідувальних 
структур, насичених сучасни-
ми озброєннями... Розвиток аси-
метричних дій стосовно агресора 
на його території або території 
третіх держав, де присутні ін-

тереси останнього».
 Задля реалізації попередньої 
тези конче потрібно реорганізу-
вати СБУ у щось на кшталт ЦРУ. 
«Правильно вибудована контр-
розвідка разом із розвідувальним 
співтовариством може стати 
головним аргументом і справж-
ньою стіною стримування по-
тенційної агресії... Розгорнутий 
Москвою інформаційний те-
рор... змушує українську владу 
сконцентруватися на розвитку 
контррозвідки, розвідок та спе-
ціальних інформаційних струк-
тур... Розвідка має вирости до 
структури, здатної самостійно 
впливати на уряди іноземних де-
ржав».
 Усе це, напевне, шокує не-
помірно численну «п’яту коло-
ну» в Україні. І деякі «толеран-
тні» ліберали приєднаються до 
хору. Володимир Горбулін слуш-
но значить: «Кожний із нас — по-
сильний учасник війни». Нікому 
не вдасться «пересидіти». Якщо, 
звісно, ти не з тих, хто «росіяпрій-
ді». Цю заразу все одно прийдеть-
ся вичистити, і що раніше, то кра-
ще, бо зволікаємо тридцять років,  
і ця «толерантність» коштува-
ла Україні війни. Ще 1991 року 
Володимир Пилипчук, академік 
з економіки, «пропонував пере-
селити з колишніх республік в 
Росію росіян-шовіністів... шляхом 
розробки в ОБСЄ і прийняття Єв-
ропейської програми добровільно-
го переселення народів колишньо-
го СРСР: «Росіян в Росію, нацменів 
Росії — в національні республі-
ки!» (25 років: Заповіти незалеж-
ності України. — К.: Саміт-Кни-
га, 2017). Про «рішуче і швидке 
зменшення чисельності п’ятої 
колони» говорив  й інший еконо-
міст і банкір Олександр Савчен-
ко: «Російська мова гальмує еко-
номічний розвиток, культивує 
науково-технічну відсталість 
та вбиває українську культу-
ру, український дух, український 
характер... Для України «рус-
скій мір» більш небезпечний, ніж 
ІДІЛ... Розпочати активну діяль-
ність по зменшенню чисельності 
прихильників «русского міра»... 
За моїми розрахунками, їх в Ук-
раїні налічується 6-8%... Стиму-
лювати прихильників «русского 
міра» позбавлятись українсько-
го громадянства і від’їжджати 
до Росії. Таким людям українська 
держава за свій рахунок має ку-

пувати квитки до Росії і надава-
ти вихідну допомогу — 30 євро... 
Вигода від очищення українсько-
го суспільства набагато переви-
щить витрати на цей процес» 
(Антиукраїнець, або Воля до бо-
ротьби, поразки чи зради. — К.: 
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020).
 Безрезультатність цих волань 
про національну безпеку, а також 
«збанкрутіла і шкідлива ідея 
«мультикультуралізму» сто-
совно мігрантів» (В.Пилипчук) 
змушує В.Горбуліна пропонува-
ти більш радикальні санкції до 
внутрішнього ворога — прихиль-
ників «шовіністичного проєкту 
«русскій мір»: позбавлення гро-
мадянства і навіть інтернування. 
Бо «для організації оборони Украї-
ни неоднорідність її суспільства 
досі є найуразливішою точкою». 
 Проте — «не варто стере-
гтися критики надто неприєм-
ного для іноземців контррозвіду-
вального режиму. Досвід Ізраїлю 
промовляє на користь того, що 
безпека важливіша за комфорт 
заїжджих гостей». І ще одна ци-
тата: «Кожному з нас хотілося 
б, аби наша армія була спромож-
на відбити будь-яку зовнішню аг-
ресію, навіть такого сильного й 
підступного ворога, як РФ. Та іс-
нує й вищий ступінь, коли рівень 
розвитку оборонного потенціа-
лу змушує агресора утримати-
ся від воєнного сценарію проти 
України». Це також, вважай, про 
Ізраїль, котрий змусив рахувати-
ся із собою довколишній арабсь-
кий світ, не менш токсичний за 
російський. 
 Книжка пана Горбуліна — 
майже виключно про українсь-
кі гальма. Але наприкінці він ци-
тує виступ президентки Литви 
Далі Грибаускайте від 2014 року: 
«Україна захищає не лише свою 
територію, але і всю Європу та 
її цінности». І формулює остан-
ній висновок: «Тому цілком вип-
равданою для України може бути 
реалізація такої амбіції, як пере-
творення на яскраву, достемен-
но озброєну вітрину Західного 
світу. Це, вважай, найкращий 
спосіб уплинути на росіян».
 Усі свої попередні книжки 
Володимир Горбулін віддавав на 
переклад. Ця крайня з’явилася 
російською — він поспішав: це 
таємне знання має вийти якнай-
скорше, діяти треба вже позав-
чора! Власне, це аналітична до-

повідь, що сягає рівня сценарного 
трилера. Але це не Ден Браун — 
це «версія, опрацьована групою 
експертів за моєю ініціативою 
та участю». Коли ви подивите-
ся на імена згаданих експертів, 
то переконаєтеся, що все надто 
серйозно. Але й автор тексту чого 
вартий: один із послів США в Ук-
раїні прямо звітував своєму уря-
дові: якщо хочете знати, що на-
справді відбувається в Україні, 
— спитайте у Горбуліна.
 У передмові до однієї з попе-
редніх книжок В. Горбуліна вче-
ний секретар Національного інс-
титуту стратегічних досліджені 
О. Ляшенко писала, що «його го-
ловний герой — Майбутнє», а 
тексти «схожі на дію антибіоти-
ка», а ще — це «демо-версії, а точ-
ніше — монографії в мініатюрі» 
(Хроніки передбачень: 2006—
2017. — Х.: Фоліо, 2017).
 Вимагати від президента 
читати монографії — безглуздо. 
Але ж їхні демо-версії з питань 
національної безпеки — мусить 
знати. А громадяни-виборці му-
сять знати, як той президент ре-
агує на нову філософію оборони. 
Поки що — ані гу-гу. Навіть по 
тому, як автор пише про «штуч-
ну стриманість влади» в ор-
ганізації територіальної оборо-
ни, концепцію якої підтримують 
бойові генерали (генерал Михай-
ло Забродський, перший зам Ко-
мітету ВР з питань національної 
безпеки, оборони і розвідки: «Тре-
ба створити другу армію в тило-
вих районах нашої країни»).
 Як на мене, президент мусив 
би бодай раз на тиждень звертати-
ся до своїх громадян: мовляв, мої 
експерти опрацювали такий-то 
розділ книжки Горбуліна, я, від-
повідно, видав такі-то доручення  
та розпорядження, обороноздат-
ність країни зростає у такий-от 
спосіб. У книжці є один-єдиний 
сумний мемуар: «2002-го, вісім-
надцять років тому і за дванад-
цять років до воєнної агресії Росії 
проти України, я виступив за 
створення професійних Зброй-
них сил чисельністю 140 тисяч 
вояків». Якби так сталося — «пе-
реконаний, Путін не ризикнув би 
посунутися на Крим і Донбас». 
Так гадають і європейці — після 
російсько-української війни чле-
ни НАТО стрімко змінюють при-
зов на професію.
 А Україна?! ■
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УКРАЇНА МОЛОДА

НОМІНАЦІЯ «СОФІЯ»

Політологія / соціологія / культурологія

1-2
Тарас ЛЮТИЙ. Культура принад і спротиву. — К.: 
Темпора, 576 с. (п)

137,14

1-2
Владимир ГОРБУЛИН. Как победить Россию в 
войне будущего. — К.: Брайт Букс, 256 с. (с)

136,00

3
Джейсон БРЕННАН. Проти демократії. — К.: Дух 
і Літера, 464 с. (п)

59,43

4

Семуел ГАНТІНҐТОН. Політичний порядок у 
мінливих суспільствах. — К.: Наш формат, 448 
с. (п)

48,00

5

Алейда АССМАН. Права та обов’язки людини. У 
пошуках нового суспільного договору. — К.: Дух 
і Літера, 104 с. (о)

45,71

6
Лариса МАСЕНКО. Конфлікт мов та ідентичностей 
у пострадянській Україні. — К.: Кліо, 176 с .(о)

45,71

7
Лариса ЯКУБОВА. Євразійський розлам. — К.: 
Кліо, 392 с. (о)

44,57

8
Френсіс ФУКУЯМА. Ідентичність. — К.: Наш 
формат, 192 с. (п)

41,43

9
Олександр САВЧЕНКО. Антиукраїнець. — К.: А-
БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 192 с. (п)

41,14

■

ЛАВРЕАТ

Стосується кожного,
навіть президента

■Костянтин РОДИК

На самісінькому початку книжки «Як перемогти Росію у війні 
майбутнього» Володимир Горбулін згадує Вінстона Черчилля. 
Тепер, коли розвіялися чари російської пропаганди, добре вид-
но, що саме цей британець був головним героєм Другої світової 
війни. А нині чимало поважних аналітиків схиляються до дум-
ки, що Росія готова розв’язати (чи вже?) Третю. То «чому нас 
учить інтелектуал Туманного Альбіону? Тому, що коли настав 
час обстояти свої цінности — можна пожертвувати всім».
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Карина ФУРДИК

 Любителі солодкого не зможуть від-
мовитися від шматочка запашного, ней-
мовірно ніжного, просоченого повітря-
ним заварним кремом медового торта. 
Це ж незабутній смак дитинства! Одра-
зу пригадуєш, як бабуся готувала торт 
за своїм унікальним рецептом, записа-
ним у старенькому блокноті. А ти, ще 
така маленька, стоїш на стільчику по 
самісінькі вуха в муцi зі скалкою в ру-
ках, а в оченятах — бажання допомага-
ти. Все довкола біле, кухня сповнена со-
лодких запахів, а бабуся розповідає ре-
цепт та показує, як правильно замішу-
вати тісто. Чи це не найкращий момент 
з дитинства? А потім ти не можеш доче-
катися, коли ж він просочиться, і хочеш 
якнайшвидше скуштувати неймовірно 
солодкий десерт...
 Побалуйте своїх рідних смачненьким 
«Медовиком». 
 Отже, для тіста знадобиться: склян-
ка цукру, 4 великі курячі яйця, 200 г 
вершкового масла, 600 г борошна, 100 г 
меду, 1 ч. л. соди, 
 Для крему: 500 г сметани 20% жир-
ності, склянка цукру, 360 г згущеного 
молока, 50 г масла.
 Готуємо тісто. Для початку потріб-
но збити яйця зі склянкою цукру. Туди 
ж додати 200 грамів вершкового масла, 
мед та соду. Поставити на парову баню 
на 15-20 хвилин і постійно помішува-
ти. Після збільшення маси в два рази і 

потемніння з медовим відтінком додай-
те 1/3 частину просіяного борошна та 
ретельно розмішуйте. Зніміть з вогню, 
коли у вас вийде в міру рідке заварне тіс-
то. Додайте сюди ж трохи борошна і поч-
ніть замішувати тісто без грудочок. Про-
сійте борошно, викладіть гіркою на ро-

бочу поверхню та зробіть у ній заглиб-
лення. Коли тісто загусне, викладайте 
його в борошно на стіл. Поступово під-
сипаючи борошно і підвертаючи краї тіс-
та всередину, замішуйте тісто для торта. 
Воно має вийти середньої м’якості. 
 Тепер наше медове тісто потрібно роз-

ділити на 8 рівних частин, зробити кра-
сиві кульки і поставити в холодильник 
на 20-30 хв. прикривши харчовою плів-
кою. Перевірте, чи тісто злегка охололо 
та виймайте з холодильника. Розкачай-
те коржі однакової товщини. 
 Далі – змастіть деко маслом та пере-
кладіть розкатані коржі. Випікайте їх 
3-4 хвилини до золотисто-коричневого 
кольору при температурі 180 градусів 
Цельсія. Дістаньте готовий корж з ду-
ховки та відразу ж обріжте його, поки 
він гарячий. Старайтеся, щоб усі коржі 
були однакового діаметра, можна при-
класти кришку від каструлі та обвести 
довкола ножем. Обрізки коржів подріб-
ніть скалкою.
 Готуємо крем. Збиваємо смета-
ну з цукром протягом 10-15 хвилин до 
об’ємного стану й розчинення цукру. 
Цукор підсипаємо поступово, по чайній 
ложці. Окремо збиваємо до однорідної 
маси молочний крем: згущене молоко з 
вершковим маслом. 
 Змащуйте коржі, чергуючи два кре-
ми. Під нижній корж на блюдо налий-
те сметанного крему, щоб він просочив-
ся і був м’яким. Ретельно змастіть будь-
яким кремом краї для найкращого про-
сочення та посипте торт зверху і з боків 
подрібненими крихтами. 
 Залиште на 2 години в приміщенні, 
а потім поставте в холодильник. Нехай 
торт просочується щонайменше 12 го-
дин. 
 Смачного! ■

Каріна ЦИМБАЛЮК

Однією з найцінніших круп для 
нашого здоров’я є вівсяна. При 
цьому в багатьох людей така 
каша викликає скоріше нудьгу, 
ніж захоплення. Але вся справа 
— в її приготуванні та у виборі 
правильних зерен. Пропонуємо 
вам спробувати нові рецепти при-
готування вівсяної каші й змінити 
своє ставлення до неї.

Яку крупу обрати?
 У вівсянці міститься багато 
корисних мікроелементів, віта-
мінів i кислот. Вона чудово під-
ходить для поживного сніданку, 
після якого ваш організм напов-
ниться енергією та здоров’ям. Лі-
карі-дієтологи особливо цінять 
цю крупу через великий вміст 
клітковини, яка допомагає під-
тримувати функцію травної сис-
теми, а отже, підвищує імунітет. 
Окрім цього, у вівсянці містить-
ся такий корисний компонент, 
як бета-глюкан, який сприяє 
зменшенню рівня цукру в крові 
та рівня холестерину. Лікарі час-
то радять вживати вівсянку при 
пониженій кислотності шлунка, 
коліті, нетравленні, закрепах, 
отруєнні, порушеннях функції 
печінки.
 Однак уся користь цієї кру-
пи залежить від якості зерен. У 
супермаркетах представлено ве-
ликий вибір вівсянки швидко-
го приготування, але від такої 
каші користі мало. Більше того, 
часто в такій вівсянці містяться 
додаткові компоненти — арома-
тизатори та підсилювачі смаку, 
які можуть iще й нашкодити ор-
ганізму. 
 Варто знати, що є два види 
вівсянки: крупа, яку виробля-
ють з нешліфованих зерен вів-
са, і пластівці — відшліфований 
і сплющений овес. У крупі збері-
гається вся користь, але варити її 

потрібно 40-60 хв. Тому в магази-
нах представлено варіант у виг-
ляді пластівців, які теж бувають 
різними — в залежності від сту-
пеня обробки вівса. Краще оби-
рати «Геркулес» — це вид щіль-
них вівсяних пластівців, у яких 
збережені корисні властивості. 
Варити її слід 8-10 хв, час приго-
тування зазвичай вказується на 
упаковці. 
 Однак навіть такий корисний 
продукт має свої мінуси. У вів-
сяній каші міститься глютен, 
тому людям із целіакією (не-
переносимість глютену) краще 
втриматися від споживання цієї 
страви. Якщо ви відчуваєте дис-
комфортні відчуття після спожи-
вання каші, варто проконсульту-
ватися з лікарем. 
 А як смачно й різноманітно 
приготувати вівсяні пластівці, 
ми зараз розберемося. 

Лінива вівсянка
 Чудовий варіант для тих, 
хто не любить довго готувати або 
постійно поспішає вранці. Таку 
страву потрібно приготувати зве-
чора, а зранку лише дістати з хо-
лодильника. Візьміть банку/
чашку і насипте вівсяних плас-
тівців, додайте до них улюблені 
сухофрукти (родзинки, курагу, 
чорнослив), горіхи, фрукти, для 

смаку меду або цукру і залийте 
кисло-молочним продуктом (ря-
жанка, кефір, йогурт). Залиш-
те кашу на ніч у холодильнику, 
а вранці вже смакуйте корисним 
і швидким сніданком.

Вівсяні млинці
 Візьміть 5 столових ложок 
вівсяних пластівців і подрібніть 
їх блендером. У посудині змішай-
те 0,5 стакана молока і яйце, до-
дайте подрібнені пластівці. Дайте 
суміші постояти 15 хв. Розігрій-
те пательню та змастіть її невели-
кою кількістю рослинної олії або 
вершковим маслом. Викладайте 
ложкою вівсяну суміш, форму-
ючи невеликі млинці. Обсмажте 
з двох бокiв на невеликому вог-
ні. Такі млинці смачно подава-
ти з ягідним соусом (перемелена 
полуниця, чорниця, смородина), 
варенням, медом, сметаною. Оби-
райте на свій смак. 

Вівсяне печиво
 Подрібніть 50 г вівсяних 
пластівців. Стиглий банан пом-
ніть виделкою і змішайте з вів-
сянкою. Для смаку додайте цу-
кор або мед, родзинки, горіхи, 
шматочки чорного шоколаду. На 
деко постеліть пекарський перга-
мент і викладіть сформоване пе-
чиво. Випікати потрібно 10-15 

хвилин при температурі 180 гра-
дусів. Корисний дієтичний де-
серт до чаю готовий.

Вівсянка з овочами та грибами
 Цей метод приготування під-
ходить тим, хто не любить варе-
ну вівсяну кашу через її в’язку 
структуру, а також тим, кому не 
підходять солодкі варіанти при-
готування. 
 Подрібніть цибулю, моркву 
та печериці. Обсмажте їх 5 хв на 
невеликому вогні з додаванням 
рослинної олії. Додайте 200 г вів-
сяних пластівців. Обсмажте цю 
суміш декілька хвилин, періодич-
но помішуючи її. Посоліть і попер-
чіть. Залийте кашу водою в такій 
кількості, щоб рідина ледь покри-
ла суміш. Залиште під кришкою 
на невеликому вогні на 15-20 хв. 
Для додаткового смаку, після при-
готування, подрібніть твердий сир 
і перемішайте з кашею. На тарілці 
прикрасьте зеленню. 

Каша з цільного вівса 
 Ця каша з цільних зерен — 
найкорисніша, але й поморочи-
тися з нею доведеться трохи дов-
ше. Овес перебираємо, ретельно 
промиваємо. Заливаємо окропом 
(води 1:3), залишаємо на ніч на-
стоюватися. 
 Варимо в каструлі з товсти-
ми стінками, щойно закипить — 
збавляємо вогонь до мінімуму. 
Доводити до кипіння не варто, бо 
збіжить. Через це не варто накри-
вати й кришкою. Практично без 
кипіння каша вмліває хвилин за 
40-50 (в ідеалі — це найліпше ро-
бити в духовці). Періодично помі-
шуємо і знімаємо зі стінок кисіль. 
Під кінець — трохи присолюємо, 
можна додати сухофрукти, за-
криваємо кришкою і закутуємо 
в рушники. Коли каша вистигне 
до прийнятної температури, де-
густуємо. Така каша чудово сма-
кує навіть без масла. 
 Смачного! ■

ЇЖТЕ КОРИСНО

Як посію я овес...
Вівсяна каша 
на будь-який смак

■

Грибами кашу не зіпсуєш.❙

Солодкий «Геркулес». ❙

Швидка «вівсянка». ❙

СОЛОДКИЙ СТІЛ

«Медовик» з дитинства
Перевірений рецепт «від бабусі»

■

«Медовик» — смачна класика.❙
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«Ми розраховуємо на перемогу в поєдинку проти збірної Ізраїлю, 
й будемо робити все, щоб її здобути».

Ілля Марченко
український тенісист

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Організовуючи свій ювілей-
ний, п’ятий, сезон, Українська 
хокейна ліга збільшила з шес-
ти до восьми кількість учасни-
ків чемпіонату країни. При цьо-
му, аби затяжний регулярний 
сезон, довжиною в шість кіл, 
не перетворився на нудне дійс-
тво з ознаками відвертої «тур-
нірної сегрегації», організатори 
змагань змінили правила нара-
хування очок, повернувшись до 
старої двобальної системи.
 В умовах, коли будь-яка пе-
ремога коштує два очки, а за 
поразку в овертаймі чи в серії 
пiсляматчевих булітів нарахо-
вується один пункт, хокейний 
ЧУ-2020/2021, як і очікувало-
ся, отримав додаткову інтригу 
та привабливість.
 На старті заключного, шос-
того, кола «регуярки» передба-
чуваним у її підсумковому про-
токолі виглядає хіба що аут-
сайдерська позиція столичних 
«Крижаних вовків», які в тако-
му випадку не зможуть потра-
пити до «плей-оф», та п’яте міс-
це херсонського «Дніпра». Ре-
шту ж позицій, зокрема й схо-
динку «номер один» — а, згідно 
з оновленим регламентом зма-
гань, лише її володар отримає 
пряму перепустку до півфіналу 
«плей-оф» — у фінішній перс-
пективі не можна на сто відсо-
тків пов’язувати з їхніми тепе-
рішніми власниками.
 Хоча після важливої гостьо-
вої перемоги донецького клу-
бу над «Соколом» у матчі 38-
го туру та несподіваної пораз-
ки «Кременчука» команді-но-
вачку з Краматорська шанси 
кременчуцького колективу на-
здогнати в гонці за перше місце 
«Донбас» відчутно впали.

 Не виключено, що кремен-
чужани вже полишили спроби 
виграти «регулярку» й цілес-
прямовано готуються до серії 
«плей-оф», у якій їм належить 
захищати чемпіонський титул. 
«Не було в матчі проти «Крама-
торська» найголовнішого — ве-
ликого бажання й максималь-
ного налаштування на гру. Не 

знаю, можливо, хлопці втоми-
лися, а може, й ейфорія», — за-
значив головний тренер «Кре-
менчука» Олександр Савиць-
кий.
 А от у «Краматорська» на 
фініші регулярного сезону спос-
терігається ігрове піднесення — 
у восьми матчах хлопці Павла 
Микульчика здобули сім пере-

мог. Тож, не виключено, що їм 
удасться потіснити з третього 
місця «Сокіл». Нагадаємо, що 
обидва ці колективи нинішній 
розіграш УХЛ проводять у ста-
тусі новачків, однак демонстру-
ють доволі зрілий хокей.
 Приміром, молодому ко-
лективу «соколят» упродовж 
регулярного чемпіонату двічі 

(в шести матчах) вдалося взя-
ти гору над потужним «Донба-
сом». У їхній шостій зустрічі в 
«регулярці», котра відбулася в 
Києві на ковзанці АТЕК, «Со-
колу» дуже хотілося потіши-
ти своїх уболівальників, яким 
нарешті дозволили поверну-
тися на трибуни. Можливості 
для цього в команди Олега Ша-
фаренка були, однак, довівши 
справу до серії післяматчевих 
булітів, господарі, в підсумку, 
змушені були визнати свою по-
разку — 1:2. Перед тим, до сло-
ва, на власному льоду кияни 
поступилися й іншому пред-
ставнику Донбасу — «Крама-
торську». «Маємо те, що має-
мо. Ми старалися. Але це гра. 
Однак, якщо будемо так і далі 
діяти, перемоги до нас прий-
дуть», — заявив Шафаренко.
 У найближчі два тижні в ре-
гулярному чемпіонаті має від-
бутися остаточний розподіл 
місць, після чого сім кращих 
команд продовжать боротьбу за 
медалі в «плей-оф». ■

ХОКЕЙ

Може бути краще
У вітчизняному хокейному дивізіоні розпочалися матчі 
заключного кола регулярного сезону

■

Незважаючи на свій статус дебютанта, «Сокіл» гідно протистоїть потужному «Донбасу» в національному чемпіонаті.
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Матчі регу-
лярного сезону. «Сокіл» — «Дон-
бас» — 1:2 Б, «Краматорськ» — 
«Кременчук» — 3:1, «Маріуполь» 
— «Білий барс» — 2:1 Б, «Дніпро» 
— «Крижані вовки» — 4:3 Б, «Дніп-
ро» — «Білий барс» — 3:4, «Сокіл» 
— «Краматорськ» — 0:3, «Крижані 
вовки» — «Маріуполь» — 6:4, «Кре-
менчук» — «Донбас» — 5:2.
 Турнірне становище: «Донбас» 
— 64 (36 матчів), «Кременчук» — 
58 (37), «Сокіл» — 52 (36), «Крама-
торськ» — 49 (36), «Дніпро» — 36 
(37), «Білий барс» — 24 (37), «Маріу-
поль» — 24 (37), «Крижані вовки» — 
16 (36).

■

Григорій ХАТА

 Усюдисущий коронавірус 
змусив міжнародну тенісну фе-
дерацію взяти практично річ-
ну паузу в проведенні поєдин-
ків Кубка федерації та Кубка 
Девіса. Ще в квітні минулого 
року жіноча збірна України з 
тенісу мала посперечатися з 
японською командою за місце 
у Світовій групі КФ, утім той 
важливий для «синьо-жов-
тих» поєдинок досі не відбувся. 
Щоправда, на офіційному сайті 
турніру вже є анонс українсь-
ко-японського протистояння, 
котре планують провести 16-
17 квітня в японському місті 
Мікі.
 Водночас українські тені-
систи вже розпочали готувати-
ся до свого багатостраждально-
го матчу першої групи Кубка 
Девіса проти Ізраїлю. Як і поє-
динок жіночої збірної, його та-
кож переносили кілька разів. 
Зрештою, 5-6 березня у спор-
тивному комплексі Marina 
Tennis Club, який розташо-
ваний у селі Погреби на Київ-
щині, українські збірники по-
міряються силами зі своїми ві-
заві з Ізраїлю.

 На матч проти ізраїльтян 
капітан збірної України Анд-
рій Медведєв викликав п’ятьох 
тенісистів — Сергія Стаховсь-
кого, Іллю Марченка, Дениса 
Молчанова, Владислава Орло-
ва та Данила Калиниченка.
 Поява в українській коман-
ді нових прізвищ уже не дивує 
— Андрій Медведєв постійно 
запрошує маловідомих широ-
кому загалу тенісистів, аби ті 
переймали дух великих зма-
гань.
 Приміром, 27-річний Да-
нило Калиниченко в рейтин-
гу ATP перебуває наприкін-
ці п’ятої сотні тенісистів-про-
фесіоналів. Утім, вигравши в 
березні минулого року неве-
личкий турнір ITF, він привер-
нув до себе увагу капітана ук-
раїнської збірної.
 Загалом, у викликаній на гру 
з Ізраїлем команді Андрій Мед-
ведєв поєднує тенісну молодість 
та досвід. За прогнозами експер-
тів, українська збірна виглядає 
в цьому матчі явним фаворитом, 
тож, якщо гра «синьо-жовтим» 
даватиметься легко, Орлов i Ка-
линиченко обов’язково отрима-
ють ігровий час.
  «Ми розраховуємо на пере-

могу, й будемо робити все, щоб 
її здобути», — наголосив пер-
ший номер вітчизняної збірної 
Ілля Марченко.
 Віднедавна саме він є рей-
тинг-лідером українського чо-
ловічого тенісу, тож на ньому 
лежатиме додаткова відпові-
дальність. Утім Іллю це не ля-
кає: «У мене вже є досвід гри 
першим номером за збірну. За 
таких умов дещо змінюється 
ситуація, пов’язана з черговіс-
тю виходу на корт. Але зага-
лом на атмосферу в команді та 
психологічний стан це не впли-
ває, оскільки завжди потрібно 
вигравати й здобувати очки».
 До України збірна Ізраїлю 
прибуде без свого лідера Дуді 
Сели, що повинно полегшити 
турнірне завдання господарям. 
«На папері ми повинні виграти 
ледь не 5:0. Але це теніс. У них 
є резерв. Тому важливо збері-
гати концентрацію», — наго-
лосив Марченко.

* * *
 Тим часом кращі тенісист-
ки України проводять свої ін-
дивідуальні турніри. Еліна Сві-
толіна та Леся Цуренко — се-
ред учасниць представницьких 
змагань WTA в Досі. Щоправ-

да, Леся далі кваліфікації 
пройти не змогла, програвши 
в її фіналі німкені Лаурі Зіге-
мунд — 6:7, 4:6.
 Натомість прима вітчизня-
ного тенісу свої виступи в сто-
лиці Катару, де вона посіяна 

під першим номером, розпочне 
з другого раунду й планує як-
найдалі пройти турнірною сіт-
кою. «Переможець у Досі отри-
має «Золотого Сокола», такого 
трофею в моїй колекції ще не-
має», — заявила Світоліна. ■

ТЕНІС

Після річної перерви
Українські тенісисти активно готуються до поєдинку Кубка Девіса, 
котрий мали зіграти ще минулого року

■

У поєдинку проти збірної Ізраїлю Ілля Марченко гратиме в статусі 
першої ракетки України.
Фото пресслужби ФТУ.

❙
❙
❙
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Інформація 
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Гідрометцентром 

України.
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дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 0…-5

 +7…+12

 — Розочко, я тут в iнтернеті 
прочитав, що 21 грудня переживуть 
лише ті знаки зодіаку, в яких таки є 
роги, — Овни, Тельці, Козероги. А я 
Скорпіон, що робитимемо?
 — Помовч, я зробила все, що 
змогла. Жити таки будеш довго і 
щасливо.

* * *
 — Тільки що уклав одну з най-
вигіднiших угод у своєму житті — 
здав на день народження колеги 
100 гривень, а пирогів зжер на 300.

* * *
 — Соломоне, я товста.
 — А як ти визначила, що ти тов-
ста?
 — Я не можу влізти у свій ста-

рий гардероб.
 — Боже, Софо, купи шафу 
побільше.

* * *
 — Діду, як пройшло ваше поба-
чення?
 — Я засміявся, вона засміяла-
ся, а потім до ночі в траві зуби шу-
кали.

* * *
 — Як довести жінку до божевіл-
ля?
 — Дати їй купу грошей і закри-
ти всі магазини.

* * *
 — Як я переживаю за дружину.
 —  А що з нею?
 — З нею моя машина.

Проблеми? Зроби зачіску і макіяж 
Полтавські перукарки-стилістки втретє організували у своїй студії благодійний проєкт під назвою 
«Навчи мене жити» на підтримку жінок, які борються з онкологією або подолали її

По горизонталі:
 1. «А то проспить собі, …, до 
Суду Божого страшного» (Тарас Шев-
ченкно). 4. Французький інженер і 
військовий картограф, який, перебу-
ваючи на службі польського короля у 
XVII столітті, створив карти території 
України. 7. Весняна жовтогаряча квіт-
ка. 9. Оборонна споруда, поширена в 
часи Другої світової війни: добре ук-
ріплена і захищена вогнева точка. 11. 
Енергетична оболонка людини. 12. 
Житель давньогрецького полісу, який 
не брав участь у суспільному житті і 
не ходив на вибори. 14. Додаток у те-
лефоні, що став уособленням при-
нципу «Держава у смартфоні». 15. 
Медична установа, де хворі лікують-
ся цілодобово. 16. Літера старорусь-
кого алфавіту, яку росіяни читали як 
«є», а українці — як «і». 18. Деталь-
не зображення місцевості на папері у 
певному масштабі. 19. Самоцвіт. 22. 
Християнський святий, який допома-
гає у навчанні. 23. Наука про будову 
людського тіла. 24. Лікарський за-
сіб для нормалізації роботи печінки 
та жовчного міхура. 25. Французька 
опозиція у XVII столітті проти карди-
нала Мазаріні.
По вертикалі:
 1. Квітковий сік. 2. Північний 
сусід України, який 25 років не може 

переобрати президента. 3. Жаргонна 
назва військової гауптвахти. 4. Деко-
ративний шалик із пір’я. 5. Місце, куди 
в більярді заганяють кулі. 6. Гризун, 
хутро якого використовують при по-
шитті одягу. 8. Спортивна гра, схожа 
на теніс, із воланом замість м’яча. 10. 
Марка літака, збитого терористами в 
липні 2014-го біля Тореза. 13. Оди-
ниця вимірювання ваги коштовно-
го каменя. 14. Перекладач у козаць-
кому війську, далекий родич Лесі Ук-
раїнки. 16. Житло народів Півночі. 17. 
«Горіла сосна, палала. Під ней дівчи-
на …» (народна пісня). 20. Мотузка, 
якою стягують ноги коня на паші, щоб 
далеко не забігав. 21. Хімічний еле-
мент. 23. Гірське село на Кавказі. ■

Кросворд №20
від 2 березня

Дара ГАВАРРА

 Пісня ZENIT гурту ONUKA 
вже не нова, адже Ната Жижченко 
(фронтвумен гурту) разом із коле-
гами почала роботу над нею відра-
зу, як презентувала свій черговий 
альбом MOZAЇКА, тобто з березня 
2018 р., саму ж пісню представила 
публіці в червні 2019 року. Та ось 
нещодавно стало відомо, що кліп 
на пісню ZENIT, який зрежисував 
саунд-продюсер Євген Філатов (до 
слова, чоловік Нати Жижченко), 
номінували на звання найкращо-
го музичного відео на міжнародно-
му кінофестивалі ARFF Barcelona, 
який, звісно ж, пройде в Барселоні 
(Іспанія), а імена та назви гуртів 
переможців стануть відомі 25 бе-
резня.
 Творці цього кліпу зазнача-
ють, що хотіли показати своєю ро-
ботою красу навколишнього світу, 
і дуже раді, що відео помітили й 
обрали номінантом на міжнарод-
ному конкурсі. І справді, кадри з 
ZENIT’у вражають не лише ней-
мовірною красою краєвидів, а й 
яскравістю  костюмів, незвичніс-

тю образів, фольковим звучанням 
музичної канви роботи. 
Попри те, що головна 
героїня — Ната — 
одягнена в дуже 
о р и г і н а л ь -
ний костюм з 
українськими 
національними 
елементами, ре-
шта героїв кліпу 
викликають алюзії з 
героями мексикансь-
кої, японської, аф-
риканської культур, 
що ніби підкреслює: 
ми жителі однієї планети — 
Земля, і нам просто необхід-
но берегти її.
 Незвичні, яскраві й над-
звичайно красиві костюми 
до кліпу створила дизай-
нерка Леся Патока. Своїми 
роботами вона хотіла звер-
нути увагу обивателів на розум-
не споживання речей. Художни-
ці для створення костюмів знадо-
билося 15 (!) мішків одягу... із се-
конд-хенду, з якого вона створила 
цю неймовірну красу. Після пре-

зентації кліпу п’ять масок його ге-
роїв було продано з аукціону на ба-
рахолці «Кураж Базар» за 39 ти-
сяч гривень, які пішли на розвиток 
благодійного проєкту «Кураж Ба-
зару» та фонду «Таблеточки». ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Житель Лондона Рассел Джонс 
поламав ногу і, як водиться в таких 
випадках, йому наклали гіпс та 
порекомендувати ходити з палич-
кою. Та за деякий час чоловік по-
мітив, що його улюблений пес і по-
стійний товариш по прогулянках 
Білл також почав шкутильгати. 
Господар тварини занепокоївся і 
пішов зі своїм чотирилапим дру-
гом до ветеринара. Біллу зробили 

рентген, ретельно обстежили, але 
жодних ушкоджень кінцівки не 
виявили. На всі ці процедури Рас-
сел витратив 300 фунтів стерлін-
гів (десь приблизно 11 тисяч гри-
вень) — що й казати, сума навіть 
за західними мірками чималень-
ка, проте пан Джонс був радий, 
що з його улюбленцем усе гаразд. 
Однак у чому ж крилася таємни-
ця кульгавості пса? Виявляється, 
Білл таким чином виявляв солі-
дарність зі своїм хазяїном, тому 

на пару з ним накульгував.
 Рассел Джонс був настільки зво-
рушений поведінкою свого друга, 
що зняв відео, як вони удвох про-
гулюються, накульгуючи, і вик-
лав його в Ютуб. І що б ви думали? 
Ці кадри переглянули десятки ти-
сяч користувачів соцмереж і тисячі 
репостів, адже це не просто мило й 
зворушливо — це відео викликає 
емпатію до живих істот, які нас 
оточують і виявляють любов і від-
даність за нашу турботу про них. ■

СОЛІДАРНІСТЬ

Собака шкутильгав, як господар
Таким чином тварина виявляла своє співчуття до хазяїна

■

ЗВУКИ МУЗИКИ

Краса врятує світ
Принаймні ONUKA сприятиме цьому

■

Ната Жижченко — ONUKA.❙

4 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. На дорогах мiсцями 
ожеледиця. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температу-
ра вночi 0...-2, удень +9...+11.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi -1...+1, удень +8...+10. Яремче: вночi -1...-3, удень 
+11...+13. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +11...+13. Рахiв: 
уночi 0...-2, удень +8...+10.

2 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — 2 см, Славське — 4 см, Плай — 
62 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв —  немає, Долина — 
немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 1 см, 
Коломия — немає, Пожежевська — 62 см.
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