Ті, хто не дозволив топтати
свободу

«Слуги»... «ініціюють»

Добровольці йшли
воювати
не заради пільг,
а за Україну
» стор. 2

Вівторок, 16 березня 2021 року

Сонячний удар

Провладна фракція
обіцяє ТСК у справі
«вагнерівців», яку
вимагали створити
патріотичні партії
та громадськість

Україна де-факто
відмовляється від
своїх міжнародних
зобов’язань щодо
розвитку відновлюваної
енергетики і не погашає
борги перед інвесторами

» стор. 4

» стор. 5

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,730 грн
1 € = 33,083 грн
1 рос. руб. = 0,377 грн

№25 (5757)

Час розплати
настав?
Деолігархізація держави: як вилікувати хвору державну систему

» стор.

6—7
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ІнФорУМ

«Війну не виграти, якщо кожен триматиметься за свою стріху».
Дмитро Коряк
доброволець полку спецпризначення «Азов», який загинув у 2015 роцi у вiцi 25 рокiв

■ ПАНДЕМІЯ

Вірус лютує
Чи буде новий локдаун
Назар ЗДОРОВИЛО
Звичними для українців стали
невтішні щоденні звіти МОЗу про стан
епідеміологічної ситуації. Щоправда, коли протестовано людей менше,
то й цифри стрімко ідуть вниз. Як
повідомив міністр охорони здоров’я
Максим Степанов, 14 березня в Україні зафіксовано 6792 новi підтвердженi випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (iз них дітей — 326, медпрацівників — 109). Кількість активних хворих — 213 108 осіб.
За добу було госпіталізовано 2
497 людей, летальних випадків —
130, одужала 3 тис. 491 особа. Упродовж 14 березня в Україні здійснили 27 598 тестувань, у тому числі 17
338 методом ПЛР. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778),
Львівській (552), Київській (464),
Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.
За даними Центру громадського здоров’я, від початку кампанії
щеплено 53 155 оcіб, із них отримали першу дозу — 53 155 осіб, завершили вакцинацію (отримали другу
дозу) — 0 осіб. За 14 березня 2021
року щеплено 2 018 осіб, із них вакциновано 1-ю дозою — 2 018 осіб,
завершена вакцинація (2 дози) — 0
осіб.
Зауважимо, що за весь час пандемії станом на ранок 15 березня в
Україні захворіли 1 млн. 467 тис. 548
осіб, одужали 1 млн. 226 тис. 007, летальних випадків 28 тис. 443.
Нагадаємо: нещодавно прем’єрміністр Денис Шмигаль заявив, що
загроза нового локдауну (нагальний
протокол дій і система обмежувальних заходів, що вводяться з метою
стримання поширення захворюваності) в Україні є досить реальною,
адже «якщо велика частина областей будуть у «червоній» зоні, то,
швидше за все, доведеться повертатися до тієї моделі локдауну, який
Україна вже проходила. Дуже не
хотілося б цього робити, тому треба
ще раз звернутися до свідомості громадян і сказати: коронавірус нікуди
не подівся».
«В областях iз широким розповсюдженням коронавірусної хвороби
введено червоний рівень. Це ІваноФранківська, Чернівецька, Закарпатська та Житомирська області.
Також майже 10 областей перебувають у «помаранчевій» зоні й близькі до червоного рівня», — наголосив
Шмигаль.
У свою чергу, глава МОЗ Максим Степанов запевнив, що його відомство готове до третьої хвилі коронавірусу і здатне «згладити» її.
Однак якщо в «червону» зону потраплять 13 і більше областей, тоді
можливий новий локдаун. «За нашими прогнозами, нас чекає досить важкий період щодо захворюваності в березні та квітні. Але ми
все ж сподіваємося: якщо буде дотримано захисних заходів по всій
країні, такого не станеться», — додав міністр.
Щоправда, президент Володимир
Зеленський вважає, що найкращою
відповіддю на зростання кількості
COVID-хворих є прискорення вакцинації, а не локдаун: «Правильною
відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було
великого приросту хворих». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО
В ООН стурбовані постійною великою кількістю жертв
на окупованому Донбасі серед цивільного населення, у
тому числі дітей. Спричиняють горе вибухи мін і вибухонебезпечних залишків сучасної війни, яку на сході
України веде РФ та її посіпаки-ополченці з псевдореспублік. У період із минулорічного серпня до січня внаслідок
розриву мін на «гарячому»
сході України загинуло восьмеро цивільних осіб.
Тим часом стали відомі
імена загиблих на минулому
тижні українських воїнів.
Так, 10 березня в районі
населеного пункту Старогнатівка отримав важке поранення старший солдат Володимир Онопрієнко: 44-річний захисник був призваний
Драбівським районним, що
на Черкащині, територіальним центром комплектування та соціальної підтримки
на військову службу за контрактом у квітні минулого
року. Службу проходив на
посаді командира бойової
машини. Вдома його не дочекалися мати, дружина та
донька...
А 12 березня на Донеччині біля населеного пункту Мар’їнка снайпер iз кодла
російсько-окупаційних військ убив 30-річного військовослужбовця-контрактника

■ НА ФРОНТІ

Очікується «Град»
Ворог інтенсивно накопичує важке
озброєння
ЗСУ Олександра Пекура —
жителя села Гурівщина, що в
Бучанському районі Київської області.
Не вгамовувалися російські окупанти й у наступні дні: зокрема, 14 березня
вони 13 разiв порушили режим припинення вогню. У
районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поруч iз населеним пунктом Південне,
противник вів вогонь iз мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів i стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове
поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до
лікувального закладу. Стан
здоров’я українського військового задовільний.
Неподалік Катеринівки
ворог відкривав вогонь із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних
систем та стрілецької зброї.

А поблизу населеного пункту
Луганське окупанти вели обстріл позицій наших військових iз великокаліберних кулеметів; біля селища Троїцьке — ще й з автоматичних
станкових i протитанкових
гранатометів.
У районі відповідальності
оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування агресора відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів i стрілецької
зброї неподалік селища Лебединське. Поблизу населених
пунктів Опитне та Авдіївка
противник здійснив обстріл у

бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а поблизу Пісків
— iще й ручні протитанкові
гранатомети та стрілецьку
зброю. Окрім цього, в районі
населеного пункту Гнутове
окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Українські
захисники
на дії противника відкривали вогонь у відповідь, а українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з
боку збройних формувань РФ
на непідконтрольній території, адже окупанти продовжують здійснювати провокаційні обстріли із застосуванням забороненого Мінськими
домовленостями озброєння й
збільшили кількість прицільних обстрілів позицій наших
військових.
Станом на 7-му годину
ранку 15 березня на фронті
порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ…
Бойовики «ЛНР» і російські окупанти, згідно зi звітом СММ ОБСЄ, станом
на 13 березня стягнули під тимчасово окупований НП Кришталевий (раніше —
Красний Луч) 21 реактивну систему залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм).
У той же день на аеродромі поблизу НП Переможне (19 км на південь від
Луганська) патруль СММ ОБСЄ зафіксував реактивну систему залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм), 1 самохідну гаубицю (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 1
самохідну гаубицю (2С3 «Акація», 152 мм), 2 буксирувані гаубиці (2А65 «МстаБ», 152 мм — 1 од., Д-30 «Жаба», 122 мм — 1 од.), 1 протитанкову гармату
(БС-3, 100 мм), 1 танк (Т-72). А на полігоні поблизу НП Мирне (28 км на пiвденний схiд від Луганська) виявили 5 танків (Т-72 — 4 од., T-64 — 1 од.).

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Ті, хто не дозволив топтати свободу
Добровольці йшли воювати не заради пільг, землі, а за Україну
Ганна ВОЛКОВА
На День добровольця в Полтаві добровольці АТО/ООС, рідні полеглих i патріоти
пройшли урочистою ходою по центральній
вулиці Соборності.
У перших рядах численної колони
йшли родичі полеглих Героїв з їхніми
портретами. Серед них — мама активного
учасника Революції гідності, вояка полку
спецпризначення «Азов» Дмитра Коряка,
Тамара Олексіївна. Уродженець Миргорода, випускник Полтавського техуніверситету, він загинув у віці 25 років від вибуху міни 11 лютого 2015 року під час бойової операції біля Маріуполя. «Війну не виграти, якщо кожен триматиметься за свою
стріху», — говорив юнак.
У колоні також Ігор Олександрович,
батько загиблого в Іловайському котлі
Олександра Мочалова, який служив у батальйоні «Донбас» розвідником-санітаром.
— За станом здоров’я мій 36-річний син
не міг бути призваний в армію, — розповідає батько. — У його «білому» військовому квитку стояв запис: «обмежено придатний до військової служби у військовий час
як фахівець фінансової служби». Я так і
пояснив своїй дружині, коли дізнався, що
Саша пішов на фронт, мовляв, синові вручили повістку, сидітиме десь у тилу, зводитиме дебет iз кредитом. Адже він навіть
від мене приховував, що записався в добровольчий загін. А я пишався вчинком свого
єдиного сина! У нього було загострене почуття справедливості, і Олександр став на
захист своєї Вітчизни, тому що хотів довести ворогові: українці — це не бидло, вони
не дозволять топтати свою свободу.
Учасник російсько-української війни,
донедавна заступник голови Полтавської
обласної ради, «свободівець» Анатолій
Ханко теж не служив у армії й до 2014

❙ Ігор Олександрович Мочалов: «Я пишаюся
❙ вчинком свого єдиного сина».
❙ Фото автора.
року не тримав зброї в руках, мав абсолютно мирну професію археолога. На війну пішов одразу після перемоги Революції гідності в складі батальйону спецпризначення Національної гвардії «Азов», до якого
увійшли добровольці з числа «майданівців» і ультрас. Воював за Урзуф, Маріуполь, Іловайськ, Старобешеве Донецької
області, був поранений. «Саме у 2014 році
ті, хто мав козацький дух, пішли воювати
не заради пільг, землі, а за Україну. Вперше взявши до рук зброю. Я добра за натурою, віруюча людина, але ніколи не пробачу Путіну друзів, втрачених у боях», —
каже Анатолій.
Учасники ходи — а серед них полтавці, мешканці Кременчука, Гадяча, Решетилівки, Семенівки, Зінькова та інших населених пунктів Полтавщини — йшли під
прапорами різних бойових підрозділів, час

від часу скандуючи: «Слава Україні! Героям слава!», «Україна понад усе!», «Слава
нації! Смерть ворогам!» Захід проходив без
політичних гасел і без запрошених представників влади.
На тлі інших виділяю молодого чоловіка з прапором у шкіряній куртці, підряснику й головному уборі монаха. Це 34річний настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці в Горбанівці, що під Полтавою, отець Іоан (в миру Дмитро Луценко).
Він — військовий капелан. Сам родом iз
Луганщини, служив у церкві Московського патріархату, а з початком бойових
дій разом iз родиною перебрався на Полтавщину й перейшов в Українську православну церкву. Після розлучення прийняв чин монаха.
— Я — син військового, і якби не травма, отримана в дитинстві, став би офіцером, як і всі чоловіки в моєму роду, — розказує про себе. — Захищав би зараз рідну землю зі зброєю в руках. А як я можу у
своєму сані віддати борг державі, морально підтримати хлопців, що стоять за нас?
Лише разом iз ними нести той тягар проблем, з якими вони стикаються щодня, молитися за них, підвести їх до сповіді й покаяння. Це прямий обов’язок військового
священника. У мене було кілька ротацій
на передову, й зі свого досвіду можу сказати, що присутність капелана умиротворяє
душі солдат, вони відчувають, що не забуті
Богом. В окопах немає атеїстів.
Виступаючи на мітингу, добровольці наголошували, що основна боротьба ще попереду — боротьба з корупцією і політичними
чварами. Тому треба єднатися й брати долю
країни, за яку вони проливали кров i готові
були віддати життя, у свої руки.
Після урочистостей у Свято-Успенському кафедральному соборі відбулися панахида за загиблими й молебень за перемогу
в російсько-українській війні. ■

ІнФорУМ
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
В Україні невдовзі можуть з’явитися шкільні підручники, які захищені від
хвороботворних бактерій
спеціальною речовиною. Це
стало можливим після того,
як Зміївська паперова фабрика, на замовлення видавництва «Ранок», розробила технологію випуску антибактеріального паперу.
Йдеться про використання у виробництві кристалів
полігексаметиленгуанідіну
гідрохлориду, який попереджує розвиток патогенної флори.
Наразі це ноу-хау вже
успішно пройшло перші
тестові дослідження. Зокрема, автори ідеї отримали позитивний висновок
від
Харківської санепідеміологічної лабораторії та
Держпродспоживслужби,
фахівці яких дозволили використовувати бактерицидний матеріал як упаковку
для продовольчих товарів.
І хоча додаткові дослідження, що стосуються паперу
для шкільних підручників,
ще не завершилися, проміжні експерименти дали позитивні результати. Тож якщо
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■ НОУ-ХАУ

■ СТОПФЕЙК

Безпека у школі та магазині

За брехню
карають

Вперше в країні налагоджують випуск бактерицидного
паперу, на якому не розмножуються патогенні мікроби
Міністерство освіти дасть
«добро» на бактерицидне
книгодрукування, школярі
вже у вересні отримають підручники нового покоління.
Розробити нову технологію видавців змусив той факт, що у школах
нові учнівські посібники
з’являються, у кращому випадку, раз на п’ять років, а
то й рідше. За цей час на їх
поверхні осідає сила-силенна хвороботворних бактерій,
які так чи інакше потрапляють до організму дітей. Сьогодні ж, коли частиною нашої реальності є небезпечний ковід, ця проблема стала ще актуальнішою.
«У час пандемії потрібно максимально захистити дітей і запобігти розповсюдженню хвороби, — вважає гендиректор видавництва Віктор Круглов. — Це
можуть бути книги, зоши-

ти, підручники, надруковані на антибактеріальному
папері. Із біоцидної сировини можна робити навіть одноразові ручки та олівці. Наразі ми займаємося розробкою біоцидного паперу тривалої дії».
Спектр використання
харківського ноу-хау досить
широкий. За своєю властивістю винайдена речовина
нагадує синтез бактеріального мила та антисептика, тому
з неї можна виготовляти препарати для знезараження
ран. Бактерицидний папір
може також успішно замінити поліетиленові пакети у
харчовій промисловості, оскільки запобігатиме розвитку цвілі, грибків і бактерій.
Цю ж технологію є сенс використовувати і при друкуванні паперових грошей.
Цікаво, що технологічна
екосировина не набагато до-

рожча за звичайну. Йдеться
всього лише про кілька відсотків вартості готової продукції. Рівень же ефективності від запровадження
нового паперу переоцінити
складно.
«Він виробляється з целюлозної маси, — каже директор Зміївської фабрики
Юрій Калиниченко. — Ми
додаємо біоцидну рідину до
паперової маси, після чого в
бактерій просто нема шансів.
Як антисептик використовують солі гідрохлориду. Паперовий пакет для хліба чи
овочів iз бактерицидним просоченням попередить розповсюдження мікробів на полицях у супермаркетах. Тобто
якщо хвора людина доторкнеться до пакування, на ньому не залишиться патогенна
флора. І ті, хто після братиме продукти, — також у безпеці». ■

■ ГРОМАДИ

Людмила НІКІТЕНКО
У Черкасах медикам області передали новенькі легкові автомобілі.
Відтепер вони «працюватимуть» у 12
сільських територіальних громадах
Шевченкового краю. Про це «Україні
молодій» повідомили в Черкаській
обласній державній адміністрації.
За словами голови Черкаської
ОДА Олександра Скічка, загальна
вартість цих авто — 5 мільйонів 944
тисячi гривень. Ці автівки вже поїхали у Жашківський, Канівський, Лисянський, Уманський, Черкаський,
Чорнобаївський райони. А до кінця березня ще в шести амбулаторіях
області також будуть нові службові
авто, які вже закуплені.
«Я прекрасно розумію, що таке автомобіль для сімейного лікаря в сільській місцевості. Тож у нашій області
ми будуємо амбулаторії та поступово
закуповуємо для них автомобілі», —
говорить Олександр Скічко. За його
словами, у 2021 році для черкаської
влади — у пріоритеті медична галузь.
Область уже подавала кілька проєктів, які стосуються медицини в рамках фінансування ДФРР.

Швидкі колеса
Медичним амбулаторіям
Черкащини передали
автомобілів на суму
майже 6 млн грн
«Ми сподіваємося, що ці проєкти
пройдуть, адже це стосується наших
обласних закладів, зокрема обласної
лікарні та обласного кардіологічного
центру», — зазначає голова Черкаської ОДА. І додає, що завдяки програмі підтримки розвитку медицини на
селі на Черкащині збудували 17 амбулаторій, у 5 лікарнях зробили капітальний ремонт, закупили 55 нових
авто, почали активно застосовувати
телемедицину.
«Поки що для нас передача таких
машин — подія. А хотілося б, щоб це
була норма. І всі територіальні грома-

❙ Новенькі автомобілі вже передали
❙ сільським громадам.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.
ди, до найменших, мали хороші сучасні авто. Адже йдеться про порятунок людських життів та про комфорт
наших лікарів», — підсумовує Олександр Скічко. ■

■ КРИМІНАЛ

Досліди з «вирощування» грошей
На Черкащині ректор університету
попався на 50 тисячах хабара
Людмила НІКІТЕНКО
Правоохоронці Черкащини
на гарячому затримали одного
з керівників вищого навчального закладу. Як повідомили «УМ»
в обласній прокуратурі, він одержав від представника сільськогосподарського підприємства 50 тисяч гривень за передачу в оренду землі, яку студенти й аспіранти
університету використовували для
дослідницьких цілей.
За словами Катерини Дроги з
управління СБУ в Черкаській області, оперативники спецслужби
встановили, що керівник вишу організував корупційний механізм
отримання грошей від директора
аграрної компанії. За неправомір-

ну вигоду він «гарантував» підприємцю передати у користування
15 гектарів землі на території міста без відповідних дозвільних документів.
«Правоохоронці затримали
посадовця у робочому кабінеті під
час одержання всієї суми хабара.
За попередніми даними досудового розслідування, чиновник планував регулярно отримувати «данину» від комерсанта», — розповідає пані Катерина.
І додає, що також перевіряється інформація щодо одержання ректором неправомірної вигоди з кількох інших орендарів земель університету. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст.
368 Кримінального кодексу Украї-

❙ Ректор одного з черкаських університетів попався на хабарі.
❙ Фото надане пресслужбою управління СБУ в Черкаській області.
ни вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури. ■
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Об’єднання українських
товариств Латвії
дискваліфікували
за проштовхування
«русского міра»
Назар ЗДОРОВИЛО
Неприємним інцидентом серед патріотичних українських сил стало рішення, яке Світовий конґрес українців уперше ухвалив за свою
понад 50-літню історію: 13 березня Рада директорів СКУ виключила зі своїх лав латвійську організацію за антиукраїнську позицію, а
саме за участь в акціях прихильників «русского
міра», поширення антиукраїнської пропаганди, брехні про війну на Донбасі тощо. Що спонукало до таких дій Об’єднання українських товариств Латвії, яке було однією з трьох складових
організацій балтійської держави, залишається
загадкою. Однозначно, що така його діяльність
явно демонструє антиукраїнську позицію, а це
суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ.
Радикальне рішення СКУ було ретельно виважено, адже непросту для організації ухвалу зроблено за результатами тривалого моніторингу діяльності ОУТЛ, офіційного спілкування з його Проводом iз наданням безпосередніх
доказів про антиукраїнську діяльність ОУТЛ i
проханням їх опротестувати, консультацій із
провідними українцями в Латвії, а також на
підставі слухання на спеціальному засіданні
Ради директорів 13 березня заступника голови
цього об’єднання.
Як повідомляє СКУ, «на основі зібраної у
відкритих джерелах інформації було встановлено, що члени та керівники ОУТЛ явно демонструють антиукраїнську позицію», зокрема ведуть «пропагування різної антиукраїнської інформації в соціальних мережах; участь в
акціях організацій, що керуються ідеологією
«русского міра»; поширення дезінформації про
війну на сході України та наклепів на владу України, яка начебто є «фашистською хунтою»,
яка вбиває дітей; висловлювання, які дискредитують Революцію гідності; просування ідеї
про створення новоросійської республіки; ідеалізацію терористів та військових злочинців на
Донбасі, зокрема Олександра Захарченка».
У «заслугах» ОУТЛ також «співпраця з
російськими пропагандистськими ЗМІ; підтримка проросійських радикальних груп у
Латвії, які підривають її суверенітет; пропагування у Латвії забороненої радянської символіки та історії; участь провідників i представників ОУТЛ у заходах посольства Російської Федерації в Латвії; проведення культурних заходів у
закладах РФ i запрошення на них дипломатичних представників держави-агресора».
Усі ці докази були надані президенту та Проводу ОУТЛ в офіційному письмовому зверненні, проте... жоден з них не було спростовано
ні письмово, ні під час виступу представника
ОУТЛ на спеціальному засіданні Ради директорів СКУ. Уся ця «бурхлива» діяльність ОУТЛ
і стала причиною для виключення її з членства
в СКУ.
Проте ця подія жодним чином не перешкоджатиме конґресу взаємодіяти зі своїми складовими організаціями в Латвії, щоб посилити українські патріотичні сили та підтримати формування нового центрального представництва
українців у Латвії для здійснення проукраїнської громадської діяльності.
«Сьогодні, коли Україна вже сьомий рік протистоїть російській агресії, одним з основних
завдань СКУ і його мережі в понад 60 країнах
світу є підтримка українського народу щодо захисту територіальної цілісності України, — заявив президент СКУ Павло Ґрода. — Тому СКУ
вважає неприпустимим членство в СКУ будьякої організації, яка пропагує антиукраїнську
політику та співпрацює з російськими владними структурами. СКУ відкритий до співпраці з
українськими громадськими організаціями в
діаспорі, які стійко стоять на проукраїнській
позиції, що відповідає основним засадам діяльності СКУ». ■

4

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 БЕРЕЗНЯ 2021

■ ГУЧНА СПРАВА

«Слуги»...
«ініціюють»
Провладна фракція обіцяє ТСК
у справі «вагнерівців»,
яку вимагали створити патріотичні
партії та громадськість
Інна СТЕПАНЧУК
Партія «Слуга народу» ініціює створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії з розслідування справи «вагнерівців» та «плівок Суркова—Медведчука». Про це на брифінгу після з’їзду партії повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу»
Давид Арахамія. «Ми створюємо ТСК, вона не про
«вагнерівців», але ситуація з «вагнерівцями» входить і має бути розглянута в першу чергу в цій ТСК.
Вона буде ширша. Чому вона ширша? Тому що нещодавно також були оприлюднені плівки Суркова—
Медведчука, які викликали чималий резонанс у суспільстві. Тому два першi епізоди, які має розслідувати ця ТСК, — це ситуація з «вагнерівцями» і ситуація
з цими плівками», — розповів Арахамія. Він додав,
що в понеділок, тобто вчора, це питання мав розглянути парламентський комітет. І якщо він погодить
створення ТСК, питання буде винесено на голосування до Верховної Ради.
Чому зі створенням ТСК по «вагнерівцях» провладна партія зволікала півроку, а тепер наважилася
на це? Чому «слуги», які гальмували створення такої
комісії на вимогу інших партій, тепер її «ініціюють»?
І чому ТСК таки вирішили створити, якщо в офісі президента взагалі заперечували сам факт існування спецоперації по «вагнерівцях»? Пригадуєте: «детективна історія, яка вигадана від початку до кінця», запевняв ще не так давно глава ОП Андрій Єрмак. І чому це
не окрема ТСК, а спільна з плівками Суркова—Медведчука? Щоб, розслідуючи «пакетом», нічого насправді не розслідувати? Запитань більше, ніж відповідей.
Імовірно, «щось робити» «слуг» спонукала анонсована прем’єра фільму від міжнародної організації
розслідувачів Bellingcat, який можуть оприлюднити на початку квітня. «За іронією долі, успішний актор, який став президентом, зараз найбільше боїться
кіно, яке має показати ситуацію зі зливом спецоперації по «вагнерівцях», — слушно зауважив у своїй авторській програмі на 5-му каналі колишній генпрокурор Юрій Луценко.
Минулого тижня знімальна група Bellingcat побувала в Києві, де записала фінальні інтерв’ю для фільму. За повідомленням журналіста Юрія Бутусова, коментарі Христо Грозєву, представнику команди розслідувачів, дали два високопоставлені співробітники Головного управіння розвідки Міністерства оборони, які
брали участь у цій спецоперації, експрезидент Петро
Порошенко (за якого спецоперація починалася), агент
НАБУ Євген Шевченко (одним із перших написав про
провал спецоперації), народний депутат і командувач
Десантно-штурмових військ у 2015—2019 роках Михайло Забродський, а також сам Бутусов.
А от очільник офісу президента Андрій Єрмак
практично в останній момент давати інтерв’ю відмовився, а також не надав інших спікерів. Хоча, як
розповів Юрію Бутусову Христо Грозєв, йому дзвонив
глава ОП і сам запропонував зустріч у Києві, а також
попросив записати для фільма інтерв’ю з державними
діячами, які мали представити у фільмі позицію офісу президента щодо справи «вагнерівців». Журналісти Bellingcat прочекали кілька годин, проте зустріч iз
представниками ОП так і не відбулася.
Нагадаємо, що фільм розслідувачів Bellingcat мав
вийти вже 15 березня. Проте згодом через величезний
масив інформації, зібраної в ході розслідування, та
зйомки в Києві прем’єру стрічки перенесли на квітень. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Народного депутата Олександра Дубінського, який потрапив
під санкції США і був виключений з парламентської фракції «Слуги народу», позбавили ще й посади очільника Київської обласної організації політсили. Відповідне рішення ухвалили однопартійці Дубінського під час конференції осередку партії «Слуга народу», що відбулася у неділю. Замість Дубінського місцеву організацію очолив член комітету Верховної Ради України з питань свободи
слова Андрій Мотовиловець.
А вчора опівдні стало відомо, що Дубінського ще й позбавили членства в «Слузі народу» «за порушення статуту та непокору
керівним органам партії». Про це йдеться у розпорядженні голови
політсили Олександра Корнієнка.

ПОЛІТИКА
Інна СТЕПАНЧУК

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування підписання та ратифікації Верховною
Радою у 2010 році угоди щодо перебування Чорноморського флоту Росії на території України. За
повідомленням пресцентру СБУ,
провадження відкрили за фактом
можливої дер жавної зради. Відповідне доручення Службі безпеки
дала РНБО після свого засідання
в четвер. Після перевірки СБУ має
ухвалити рішення про доцільність
порушення кримінальних справ
про державну зраду щодо депутатів, які майже 11 років тому голосували за ратифікацію.

■ БЕЗ ТЕРМІНУ ДАВНОСТІ

Святі «угодники»
Чи реально покарати через понад десятиліття
причетних до підготовки і ратифікації
«Харківських угод»

«Цікавий перелік осіб»
У ході вищезгаданого досудового розслідування слідчі мають дослідити обставини підготовки та
підписання 21 квітня 2010 року
«Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ
на території України до 2042 року»
(така офіційна назва «Харківських
угод»). Ганебний документ підписали тодішні президенти України
та Росії — Янукович і Медведєв, а
236 народних депутатів їх ратифікували. Таким чином перебування російських військових (тих самих «вєжлівих людєй», які сповна
проявлять себе в 2014-му) в Криму,
яке мало закінчитися в 2017 році,
було продовжено до 2042 року. В
обмін на це Україна отримала 100
доларів знижки на російський газ.
Більшість політичних експертів
називають цю угоду початком здачі Криму.
Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що у списку на перевірку є і чинні нардепи, і олігархи, і
«перелік осіб, який дуже цікавий».
Нагадаємо, серед тих, хто підтримав ратифікацію, — Рінат Ахметов, Володимир Литвин, Василь
Хмельницький, Ігор Палиця, Давид Жванія, Олександр Омельченко (останні три належали до опозиційної фракції НУНС).
Але, незалежно від посад і прізвищ, як зазначив пан Данілов в
ефірі програми «Свобода слова
Савіка Шустера», всі причетні до
підписання «Харківських угод» нестимуть відповідальність. Виправдовуватись голові РНБО довелося
ще й тому, що серед причетних до
створення угод опинився і його заступник Руслан Демченко.
Пан Демченко взагалі особа досить цікава. Це саме він фігурує у
«вагнергейті» як один із тих, хто
був присутній на зустрічі у президента, після якої відбувся злив інформації iз затримання «вагнерівців» і подальший провал спецоперації. Він примудрився попрацювати на Банковій практично за всіх
президентів, починаючи з Кучми.
За Ющенка керував офісом президента і Службою державного протоколу. За Януковича був заступником і першим заступником міністра закордонних справ, був куратором зовнішніх відносин з Росією, за
що його журналісти охрестили «сірим кардиналом МЗС». А для Порошенка і Зеленського був радником. Від 16 червня минулого року
Демченко, згідно з президентським
указом, є першим заступником секретаря Ради національної безпеки і
оборони України.
«Якщо хтось, — не має значення, хто, — із посадовців був причетний, він має за це відповідати. Чи
був пан Демченко причетний чи ні
— мені не відомо. Якщо в процесі
слідства щось буде з’ясовуватись,
ще раз — не має значення прізвище, ім’я, по батькові, має значення позиція, яку буде займати слідство... Ви чули виступ президента,
він чітко сказав: індульгенції ні
в кого немає, якщо людина винна, вона має відповідати», — за-

❙ Литвин з-під парасольки: «Ні, це була не зрада» (2010 рік).
❙ Фото з сайта unian.net.
явив Данілов, коментуючи питання можливої причетності свого заступника до підготовки «Харківських угод».
Хоча в МЗС України, відповідаючи на інформаційні запити ЗМІ,
офіційно спростували причетність
пана Демченка до створення «зради». Мовляв, повноваження займатись питаннями двосторонніх відносин iз РФ він отримав уже після
підписання «Харківських угод».
Демченко був призначений на посаду заступника міністра закордонних справ України 17 лютого
2010 року, а «відповідно до наказу
МЗС № 82 про розподіл обов’язків
між заступниками міністра, до
його повноважень двосторонні відносини з Російською Федерацією
були віднесені лише 27 квітня —
тобто через шість днів після підписання «Харківських угод» та внесення їх на ратифікацію до Верховної Ради України», зазначили
у відомстві.

«Дітися було ніде»
Водночас юристи наголошують,
що притягнути народних депутатів
до відповідальності в принципі неможливо. Українське законодавство передбачає, що народний депутат не несе юридичної відповідальності за будь-яке голосування.
Якщо вже й притягувати когось до
відповідальності, то це тих, хто готував ці «Харківські угоди» та дав
їм хід. Ще в 2018 році народний
депутат кількох скликань Степан
Хмара говорив у інтерв’ю «УМ»:
«Оте, що підписав у Харкові Янукович, — це державний злочин. І
він мав би іти під суд разом із Литвином. Володимир Литвин як голова ВР підписав цей ганебний та
антидержавний закон і має нести
юридичну відповідальність (депутати, які голосували, несуть лише
політичну відповідальність). І я не
розумію, чому досі жоден депутат
не звернувся до Генпрокуратури з
вимогою порушити кримінальну
справу проти Литвина, який вчинив кримінальний злочин і має
сидіти в тюрмі!»
Нагадаємо, що коли ратифікували «Харківські угоди», в парламентській залі були і бійки, і димові шашки, і яйця (спікера Литвина прикривали від яєчної атаки
парасольками), і залиті епоксидною смолою місця для карток голосування, і навіть постраждалі (нардепа Олеся Донія госпіталізували зі
струсом мозку). Проте регіоналам,
підкріпленим силами «тушок» і комуністів, таки вдалося ухвалити рішення.

■ ДО РЕЧІ
Ще однією гучною заявою на останньому засіданні РНБО стало повернення в державну власність підприємства «Мотор
Січ» у Запоріжжі. «На сьогоднішній день
прийнято рішення, згідно з яким підприємство повернуть українському народові.
Буде повернуто у власність Української держави законним, конституційним способом
найближчим часом», — заявив очільник
РНБО Данілов. «Україна не може дозволити собі, перебуваючи в стані війни, віддати
в чужі руки підприємство, від якого залежить українська обороноздатність», — додав він.
Але ексспікер Володимир Литвин категорично не згоден зі звинуваченнями у зраді національних
інтересів. «Ні, абсолютно ні. Це не
була зрада. Це була вимушена необхідність. Це питання спочатку розглядала РНБО, де доповідалися всі
аспекти. Тоді визнали, що дітися
ніде, треба йти на підписання угод.
Це був квітень 2010 року, бюджету немає. Бо угода, підписана раніше (йдеться про газову угоду Тимошенко—Путіна. — Авт.) передбачала непідйомну для нас ціну на
газ. Тобто це було рішення РНБО.
І хто, як не секретар, мав би про
це знати, а він навіть не згадав про
це», — заявив Володимир Литвин
в ефірі телеканала «Україна 24».
Володимир Литвин упевнений, що
причиною заяв Олексія Данілова
про «Харківські угоди» були спроби дискредитувати його як кандидата на посаду ректора Київського
національного університету ім. Тераса Шевченка перед виборами 17
березня.
Чому про «Харківські угоди»
згадали саме зараз — і справді цікаве питання. І, звісно, головна мета
— зовсім не перешкодити Литвину
стати ректором. Доктор юридичних наук, експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк у коментарі ВВС News Україна зазначив, що політичні причини відіграли не останню роль у
рішенні РНБО. І метою могли бути
спроби підвищити рейтинг влади.
«В Україні вже традиція — починати кримінальне провадження, а
потім тягти рік, другий, третій, а
там уже й строки давності минуть.
Ідеться ж про події, що мали місце
майже 11 років тому, а Кримінальний кодекс передбачає строки давності 10-15 років навіть для тяжких злочинів», — наголосив експерт. Тому з великого ґвалту довкола «харківської зради» може вийти
маленький пшик. ■
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■ ЗЕЛЕНА АЛЬТЕРНАТИВА

Сонячний удар
Україна де-факто відмовляється від своїх міжнародних
зобов’язань щодо розвитку відновлюваної енергетики
і не погашає борги перед інвесторами
Олег ГАНСЬКИЙ

Міжнародні аналітики заявляють: світова
економіка знову продукує більшу кількість
вуглецю, ніж торік, і тим самим провокує
глобальне потепління. Вихід звідси один
— стимулювати зелену енергетику в якомога більшій кількості держав світу.
І наша держава, на жаль, рухається у протилежному напрямку від решти світу, і цей
факт може мати вкрай негативні наслідки
для всіх нас.

Світ б’є на сполох
Забруднення атмосфери планети вуглецем знову зростає, викликаючи побоювання експертів у досяжності цілей Паризької кліматичної угоди.
Міжнародне енергетичне агентство
(МЕА) заявило, що глобальні викиди CO2
повернулися до рівня, що передував пандемії, а потім і перевищили його. Такі результати унеможливлюють досягнення
мети Паризької кліматичної угоди для
обмеження глобального потепління.
У звіті МЕА йдеться, що в грудні минулого року викиди, пов’язані з енергетикою, були на два відсотки вищі, ніж в тому
ж місяці роком раніше. На думку експертів, це обумовлено відновленням економіки і відсутністю політики щодо чистої
енергетики. При цьому, на думку експертів МЕА, зростання глобальних викидів
вуглецю до кінця минулого року є серйозним попередженням про те, що робиться
недостатньо для прискорення переходу на
чисту енергію в усьому світі.
Рік тому агентство закликало уряди
різних держав поставити чисту енергію
в основу планів економічного стимулювання, але, схоже, заклик здебільшого
Олександр КОСОВЕЦЬ,
член Вченої ради Українського
географічного товариства

Напередодні чергового переходу в Україні на літній час Верховна Рада вирішила зробити
свій внесок у справу обчислення
часу в нашій державі. Відклавши
законопроєкти про зменшення
тарифів на комунальні послуги,
забезпечення справедливого й
законного судочинства, інші, дійсно невідкладні, справи, народні депутати на початку березня
дружно ухвалили в першому читанні законопроєкт «Про обчислення часу в Україні».

Краще обрати літо!
Законодавцями пропонується залишити зимовий час і надалі стрілки годинника не переводити. Але при цьому не враховано, що ще з 1930 року робочий час підприємств, шкіл,
дитячих садків, інших установ
в Україні було сформовано під
так званий «декретний» час,
запроваджений шляхом переведення стрілок на годину вперед. Тобто нинішній літній час
в Україні відповідає саме тому
«декретному» часу. Натомість
законопроєктом передбачається залишити нинішній зимовий час, хоча, виходячи з географічних, астрономічних понять, може йтися про збереження саме літнього часу.
Але, перш ніж визначатися
остаточно з цих питань, пропонуємо згадати історію запровадження так званих «літнього»
та «зимового» часу.
Уперше це було здійснено у

залишився без уваги. А тому сьогодні ця
структура з жалем констатує: цифри показують, що ми повертаємося до звичайного ведення вуглецевоємного бізнесу.
Зокрема, в Китаї вуглецеве забруднення
в минулому році перевищило рівень 2019
року попри суворі умови локдауну задля
зупинення поширення вірусу. Ця країна, на яку припадає більше чверті світового обсягу викидів CO2, була єдиною великою економікою, яка показала зростання в 2020 році.
А тому при відсутності серйозних змін
у політиці найбільших економік світу глобальні викиди, ймовірно, зростуть уже в
нинішньому році. Проте з’являються обнадійливі ознаки того, що країни-основні
джерела викидів роблять кроки, щоби відокремити економічне зростання від викидів вуглецю, які прискорюють глобальне потепління.
Зобов’язання Китаю стати вуглецевонейтральним до 2060 року, амбітна кліматична програма адміністрації Байдена, а
також повернення США до Паризької угоди і новий зелений курс Європейського Союзу — все це вказує, що світ рухається у
правильному напрямку.
Торік глобальні викиди скоротилися
майже на два мільярди тонн, що є найбільшим абсолютним скороченням в історії.
Більше половини цього зниження відбулося через зменшення використання палива для автомобільного транспорту та
авіації.

Поверніть 13 мільярдів
Тим часом в Україні досі не залагодили проблему з міжнародними інвесторами, які вклали кошти у розвиток альтернативної енергетики, а потім влада в од-

❙ Інвестори, які вклали кошти в розвиток відновлюваної енергетики в Україні,
❙ можуть втратити понад десять мільярдів доларів.
❙ Фото з сайта expro.com.ua.
носторонньому порядку урізала їм тариф.
У справу вже втрутився Європейський
парламент, заявивши про власну стурбованість невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов’язань із погашення
заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов’язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу, що становить
9 млрд грн, уже до кінця минулого.
Проте цього не сталося. Станом на 1 березня виплачено тільки 3 мільярди гривень «старого» боргу. Крім них, інвестори не бачать ніяких рішень Кабміну щодо
виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд
грн протягом цього року. На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена
Велерта, Кабмін повинен виплатити борги
підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 року
меморандум, а також максимально наблизити момент запуску «зелених» аукціонів
в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з поновлюваних джерел.
На думку народного депутата від фракції «Голос» Юлії Клименко, бездіяльність
Кабміну в проблемах зеленої енергетики
розчарувала іноземних інвесторів і тепер
вони відмовляються слухати неправдиві

обіцянки щодо стабільного інвестиційного клімату в Україні.
За словами депутата, Україна потребує інвестицій в розмірі 250 мільярдів доларів, у тому числі й у сфері відновлюваної енергетики.
«Для цього ми не повинні розполохувати інвесторів, ми повинні, навпаки, їх
залучати, а для цього треба виконувати
щонайменше ті зобов’язання, які Україна вже взяла на себе. Я часто буваю на різних конференціях і перше, що запитують
завжди інвестори: про які інвестиції ви говорите, якщо не можете виконати навіть
те, що ви вже підписали? Чому ми повинні інвестувати, якщо ми втратили довіру,
що ви повернете нам кошти або ви будете
виконувати ті зобов’язання, які вже існують», –— сказала Клименко.
«Україна вже зробила перші кроки,
підписавши Європейський зелений курс,
узявши на себе певні зобов’язання. Але ми
повинні розуміти, що це не тільки пільги,
а й зобов’язання. Оскільки якщо ми не перейдемо на поновлювані джерела, то наші
виробники виявляться неконкурентними», — заявила нардеп і наголосила, що
Україна, для того щоб залишитися в конкурентній економіці, в експортних операціях, щоби залучати інвестиції, мусить
виконувати свої зобов’язання. ■

■ Є ПРОБЛЕМА

Стрілки проти людей?
Рішення про перехід на літній час не варто
ухвалювати до того моменту, коли з цим
питанням визначиться Євросоюз
Великобританії у 1908 році. У
Радянському Союзі після тривалої дискусії, яка довгий час
велась на шпальтах вельми популярної «Літературної газети» та інших засобів масової інформації, цю систему було запроваджено лише у 1981 році.
Спочатку переведення стрілок
годинника здійснювалося у
фіксовані дати — 1 квітня та 1
жовтня. З часом стало зрозуміло, що це зручніше робити у ніч
на вихідні. Нині ця процедура
здійснюється в останні неділі
жовтня і березня.
Зважаючи на те, що тривалість світлового дня залежить від широти місцевості,
на літній час перейшли країни,
розташовані в помірному поясі,
який охоплює широти від 30° до
60° як у північній, так і у південній півкулях. Зокрема, літнім
часом послуговуються і Нова
Зеландія, і південні штати Австралії, розташовані далеко на
півдні. А в Європі не здійснюють переведення стрілок лише
в Ісландії (найпівнічніша країна континенту, де це не має сенсу), а також у Росії і Білорусі.
У Росії в 2011 році виріши-

ли залишити літній час, потім,
у 2014 році, передумали і перейшли на зимовий. Але це не
влаштувало деякі регіони, їм
дозволили знову перейти на
літній час. Китай ніколи не запроваджував літній час і взагалі весь живе в одному часовому поясі, хоча географічно простягається із заходу на схід на
п’ять часових поясів. Але хіба
така практика, яка не враховує
об’єктивні географічні закономірності, може бути прикладом
для України?

Синхронізація з Європою
Якщо Україна насправді інтегрується до Європейського
правового простору та відповідного способу життя, то цілком
очевидно, що необхідно орієнтуватись на рішення, що його
ухвалюють наші західні сусіди. Однак не можна не враховувати, що, незважаючи на тривалі дискусії, рішення про непереведення стрілок у Європі
так і немає. Значною мірою це
пов’язано з відсутністю згоди з
принципового в такому випадку питання — в якому часі необхідно залишитись.

❙ Рішення про переведення годинників на літній час має економічну,
❙ соціальну і політичну складові.
❙ Фото з сайта rivne1.tv.
Переведення стрілок не
може бути формальним як самоціль. Зважаючи на вік автора, який народився в середині
минулого століття, наголошую,
що до школи взимку ми ходили поночі, а от нині наші діти й
онуки ходять у дитсадки і школи за світла, оскільки зимовий
час надає таку можливість.
У випадку закріплення в
Україні постійного часу, що
може бути здійснено лише з
урахуванням географічних,
астрономічних понять, доведеться передбачати сезонне корегувати часу роботи,
насамперед дитячих садків і
шкіл для того, щоб не створювати для дітей додаткові стреси. Наприклад, у першу і четверту четверті у школах розпочинати заняття о 8-й годині, а
у ІІ і ІІІ — о 9-й ранку.

При цьому місцеві владні органи мають право встановлювати графіки роботи підприємств,
установ, виходячи з регіональних особливостей. Бо коли на
Луганщині уже прокидаються,
то на Закарпатті всі ще годину
можуть солодко спати. Однак
чи будуть такі періодичні зміни
умов життя зручними для людей? Тож соціальний фактор має
бути визначальним при реформуванні системи обліку часу.
І поки об’єднана Європа остаточно не визначилась із цим
питанням, то й Україні не слід
поспішати, щоб потім знову не
повертатись до цього питання
для синхронізації київського
часу з часом у західних сусідів.
Зважаючи на географічне положення України, київський час
має бути на годину раніше від
варшавського. ■
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■ ПРАВО І ВЛАДА

Час розплати настав?
Деолігархізація держави: як вилікувати хвору державну систему
Валерій КОЛОМІЄЦЬ

За даними Світового банку, в 1990-2013 роках ВВП країн світу
зростали такими темпами: Албанії — у 9,4 раза, Азербайджану
— 8,3, Білорусі — 3,5, Вірменії — 4,8, Ефіопії — 3,9, Казахстану
— 8,8, Польщі — 7,9, Румунії — 4,9, Туреччини — 6,4, Таджикистану — 3,2, Угорщини — в 4 рази. За ці роки Азербайджан та
Вірменія пройшли через регіональний конфлікт, Ефіопія — внутрішній конфлікт та відокремлення Еритреї, Таджикистан — громадянську війну.
ВВП України за цей період зріс у 2,3 раза. Серед усіх країн світу гірша динаміка лише в Центрально-Африканської Республіки
(ріст у 1,2 раза), яка в 2000-2010 роках пережила низку громадянських конфліктів. У результаті ВВП на душу населення в Україні в довоєнному та благополучному з економічної точки зору
2013 році становив $4,03 тис., тоді як у середньому по світу він
уже сягав $10,78 тис.
Відтак ми стали однією з найбіднішіх країн не лише Європи, а
й світу. Очевидно, питання не просто в поганих президентах чи
урядах, хибною є система в цілому. Аби осягнути природу проблеми, слід зробити невеличкий екскурс у минуле.

Як важливі галузі
національної економіки
опинились під впливом Росії
Отже, історія сягає корінням у 1994 рік — після короткої епохи романтизму національного відродження, коли
ми порівнювали економічний
потенціал України з Францією
(зараз це викликає лише сумну посмішку), до влади прийшов Леонід Кучма. Національні активи були розподілені між
олігархічними кланами, субстратом для формування яких
стали «червоні директори»,
комсомольсько-партійна номенклатура, керівництво силових органів та лідери кримінальних угруповань.
Через стихійну, а потім і законодавчо оформлену приватизацію протягом 90-х років олігархічні клани, які згодом отримають цілком політкоректну назву «бізнес-групи», або ж
«великий бізнес», беруть під
контроль основні промислові
активи. Підприємства, що
залишаються конкурентоспроможними в умовах відкритої економіки (зокрема, чорної
металургії та хімічної галузі),
експлуатують на виснаження,
а ті, що не витримують конкуренції — розпилюють на металобрухт. Зрозуміло, про залучення серйозних іноземних інвесторів та ефективного зовнішнього менеджменту для
модернізації виробництва не
йшлось. Чи не єдиний успішний приклад за всю новітню
історію України — повторна
приватизація у 2005 році «Криворіжсталі» за $4,8 млрд, яка
до того була продана «Інвестиційно-металургійному союзу»
за $0,8 млрд, — демонструє реально втрачені нашою державою фінансові ресурси.
Від самого початку в процесі
дерибану національних активів
України беруть участь афілійовані з українськими олігархічні угруповання з Росії, підминаючи під себе або ж доводячи до
банкрутства підприємства, що
конкурували з російськими.
Подібна доля спіткала Запорізький алюмінієвий комбінат і
«Луганськтепловоз», Львівський автобусний завод та КрАЗ,
херсонські та миколаївські суднобудівні верфі, Харківський
тракторний завод та «Турбоатом», «Сумихімпром» і «Рівнеазот», більшість українських нафтопереробних заводів
й десятки інших системоутво-

рюючих підприємств. Згодом
російський бізнес скуповує основні активи в гірничодобувній
галузі та енергетичному комплексі, входить у сферу мобільного зв’язку та телекомунікацій, банківський та страховий
сектори. У результаті Україна
фактично втратила такі галузі,
як виробництво сільгосптехніки та автотранспорту, тепловозо- та суднобудування. У рази
скоротились власна переробка
нафтопродуктів, виробництво
хімічних добрив та продукції
кольорової металургії. Низка
стратегічно важливих галузей
національної економіки опинилась під критичним впливом з
боку Росії.

Олігархічні клани: битва
престолів
Отримавши контроль над основними промисловими активами, олігархічні клани починають вибудовувати українську
державу під себе: започатковують власні політичні проєкти,
які згодом окупують парламент, створюють медійні холдинги і кишенькові банки, через які за кордон будуть виводити мільярди доларів. А головне
— купують лояльність судової
системи, правоохоронних та
фіскальних органів.
Практично єдину демократичну інституцію — Верховну Раду — швидко перетворюють на представницький орган
конкуруючих бізнес-груп. Під
потреби великого бізнесу пишуть законодавство України з
його численними актами щодо
галузевих дотацій та субсидій,
пільгових цін та тарифів, рефінансування та держпідтримки,
іншими протекціоністськими
заходами. Демотивоване та дезорієнтоване внаслідок руйнації звичної моделі соціалістичного патерналізму суспільство
не може впливати на дії влади, а
отже, дуже швидко вся державна конструкція починає працювати на забезпечення інтересів
олігархату.
Тотальна корупція, що з тих
часів пронизує зверху донизу
всі три гілки влади в Україні,
є невід’ємною похідною функціонування кланово-олігархічної системи. Будь-які антикорупційні органи, що створюються у рамках цієї системи, є
апріорі неефективними — це суперечить законам логіки.
З іншого боку, існування
декількох відносно рівних за

❙ Малюнок Олексія Кустовського з сайта radiosvoboda.org.
економічним потенціалом олігархічних угруповань, конкуренція між ними в політичній та медійній сферах і стають
підґрунтям для появи феномену
демократії українського зразка, коли, попри відсутність реальних механізмів громадянського контролю над державними
інституціями, принаймні забезпечується регулярна виборність
вищих органів влади (на відміну від Росії, Казахстану чи
Азербайджану, де національні активи, а отже, і політична
влада досить швидко зосереджуються в руках одного угруповання).
Усвідомлюючи
загрозу
втрати активів у разі приходу
до влади конкурентів, олігархи
масово виводять отримані кошти за кордон, рік за роком знек-

нові — перерваний транзит нафтопродуктів та оборудки Курченка зі скрапленим газом, закупівля «вишок Бойка», відкати на інфраструктурних
об’єктах до Євро-2012. Під приціл російських інтересів потрапляє останній незасвоєний актив
— військово-промисловий комплекс України. На керівні посади в Міністерстві оборони, Укроборонпромі та СБУ призначають людей з російським громадянством, відтак починаються
розмови про повну інтеграцію
української «оборонки» в російський ВПК.
Однак свої зазіхання «регіонали» поширюють не лише на
активи конкуруючих олігархічних кланів, а й на середній
та малий бізнес. І це було стратегічною помилкою донецько-

Мінфін США відкрито повідомляє про наявність
на вищих рівнях української влади агентів впливу
Москви. Про щось подібне шостому президенту
України сигналізує і британська МІ-6.
ровлюючи українську економіку. За оцінками Global Financial
Integrity, протягом 2004-2013
років з України щорічно виводили в середньому $11,7 млрд
(http://www.gfintegrity.org/
wp-content/uploads/2015/12/
IFF-Update_2015-Final-1.pdf).
Екстраполюємо цю цифру на
майже 30 років незалежності
та отримуємо як мінімум $250300 млрд. За такі кошти можна було створити нову економіку. Для порівняння, обсяг накопичених прямих іноземних
інвестицій в економіку Польщі
станом на кінець 2013 року становив $252 млрд. Якщо в 1990
році ВВП на душу населення в
Польщі та Україні були однакові, то у 2013 році польський
показник уже перевищував український у 3,4 раза ($13,7 тис.
проти $4,0 тис.).
З приходом до влади «регіоналів» у 2010 році розпочинається новий виток перерозподілу національних активів, тепер уже на користь донецького угруповання. Молоді
економічні «дарування» з Донбасу успішно опановують відпрацьовані схеми та освоюють

го угруповання. На певний час
це об’єднує інтереси олігархів,
які потрапили під атаку, та
вже зміцнілого громадянського суспільства, що виливається у Революцію гідності. Проте
якщо активні громадяни виходять на Євромайдан під гаслами продовження курсу на модернізацію системи (які формалізовано у вимогах стосовно
підписання Угоди про асоціацію з ЄС), то бізнес-групи мають за мету лише захист своїх
активів та послаблення впливу
«донецьких».
Щодо аргументації уряду
президента-втікача Януковича про загрозу Угоди про асоціацію України з ЄС торговельно-економічному співробітництву з Росією, то це є відвертою
маніпуляцією. Угода жодним
чином не обмежувала можливість торгівлі з країнами
пострадянського простору. Головну небезпеку для українського олігархату та пов’язаних
з ним російських угруповань
становили положення Угоди
стосовно прозорості державних
закупівель та тендерів, запровадження ринкових правил на

енергетичному ринку, реформування податкової та митної
систем, транспарентності банківського сектору. Адже під
загрозою опинялись добре налагоджені десятиліттями схеми паразитування на українських національних активах.

Олігархи оговтуються
і «наварюють» далі
У 2014-2015 роках Україна
отримує реальний шанс на докорінну зміну системи, коли
налякані «сміттєвою люстрацією» олігархи та їх обслуга на
певний час залягають на дно. У
парламент та уряд входять лідери думок з Євромайдану, щиро
налаштовані змінити країну на
краще, розпочинають реформи
судової та правоохоронної систем, при органах влади створюють інститути громадянського контролю. І ключове — нова
влада має величезну підтримку
з боку суспільства.
Проте процес очищення гілок влади не був доведений до
кінця — в урядових кабінетах
на всіх рівнях залишається багато людей, що десятиліттями
обслуговували інтереси олігархату. Молодих професіоналів
з проукраїнським світоглядом, що прийшли у владу після Євромайдану, дискредитують, на їхнє місце повертаються «фахівці» часів Януковича.
Нові структури, створені для
боротьби з корупцією на вищих
щаблях влади — НАЗК, НАБУ,
САП, ДБР, — починають війну як між собою, так і з традиційними борцями з корупцією
на кшталт Генпрокуратури та
СБУ. Імітаційний характер має
люстрація суддівського корпусу — за оцінками Асоціації українських моніторів дотримання прав людини, результатом
очищення у судовій системі,
яка в 2014-2015 роках нараховувала понад 5 тисяч суддів,
було звільнення близько 50 осіб
(менше 1%)!
За цих умов олігархічні клани поступово оговтуються. Вже
у постмайданний період через
схему рефінансування «ПриватБанку» з країни виводять
як мінімум $5,5 млрд, група
Коломойського успішно освоює
схеми навколо «Центренерго»,
ДТЕК Ахметова скуповує ще

ЕКОНОМІКА. СУСПІЛЬСТВО
два обленерго та зміцнює монопольне становище на ринку електроенерії, працює схема «Роттердам+», група Фірташа продовжує «наварювати» мільярди гривень на монополізованому нею
газовому ринку.
При нинішній владі система повністю відновлюється, вартість одного кілометра дороги
на «Великому будівництві» збільшується майже вдвічі. Держаудит «Нафтогазу» виявляє 75
млрд грн збитків держбюджету. Влада вирішує поновити імпорт російської електроенергії, тоді як державний «Енергоатом» заганяють
у борги. Під виглядом російського з РФ знову
імпортують вугілля походженням з окупованих
територій, у той час як українські шахти зупиняють роботу. Найбільш обдаровані «нові обличчя» пропонують відновити поставки газу з
Росії. Конституційний Суд скасовує кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Мінфін США відкрито повідомляє про наявність на вищих рівнях української влади агентів
впливу Москви. Про щось подібне шостому президенту України сигналізує і британська МІ-6.
Однак правоохоронні та судові органи або не
здатні, або ж саботують притягнення до кримінальної відповідальності олігархів та топ-чиновників, причетних до сприяння російському
агресорові в захопленні українських територій.
Замість доведених до судового вироку кримінальних справ, на що «захисникам законності»
не вистачило 7 років, які минули з часу анексії
Криму та початку окупації частини Донбасу,
РНБО вимушена вдаватись до запровадження
досить дискусійних з юридичної точки зору санкцій стосовно зрадників Української держави.

Ліки є
Для України це шлях до подальшої економічної деградації та анігіляції державності. Що робити? Очевидно, вилікувати хвору систему можна лише позасистемними інструментами:
1. Реприватизація ключових об’єктів енергетичної сфери, включаючи видобуток та переробку вуглеводнів, енергогенерацію, сфери телекомунікацій та зв’язку, хімічної галузі та кольорової металургії, підприємств, пов’язаних із
виробництвом продукції військового та подвійного призначення, а також інших галузей, які є
стратегічними в контексті перманентної загрози агресії з боку РФ. До процесу не мають бути
допущені російські інвестори, а також українські бізнес-групи, що мають зв’язки з російським
бізнесом.
2. Повторна люстрація керівних ланок правоохоронних та фіскальних органів під повним контролем громадянського суспільства.
Достатньою підставою для звільнення можуть
бути матеріали розслідувань авторитетних журналістів/неурядових організацій щодо причетності посадової особи до незаконного збагачення, корупційної діяльності та/або зв’язків із
країною-агресором.
Негайний перехід на принцип виборності
судової гілки влади, першим кроком якого мають бути вибори суддів у межах територіальних
громад, сформованих у рамках децентралізації.
Розпуск усіляких вищих кваліфікаційних комісій суддів, вищих рад юстиції та правосуддя.
Адже залучати ці інституції до реформування
судової системи — це те саме, що доручати ФСБ
Росії розслідувати справу про отруєння Олексія
Навального.
3. Заборона українським політикам, що мають бізнесові зв’язки з РФ або ж перебувають
під підозрою у пособництві країні-агресору,
обиратись в органи законодавчої влади України всіх рівнів та призначатись в органи виконавчої влади терміном на 10 років. Достатньою
підставою для встановлення факту наявності таких зв’язків можуть бути матеріали розслідувань авторитетних журналістів/неурядових організацій (згадаємо, зокрема, ключову роль матеріалів Bellingcat на початковому етапі розслідування міжнародним співтовариством справи
по МН-17, а також у розслідуванні обставин отруєння Навального).
В українському суспільстві зберігається потужний запит на деолігархізацію державної
конструкції, формалізований у вимогах стосовно реальної боротьби з корупцією на вищих рівнях влади, забезпечення рівності всіх громадян
України перед законом, справедливого розподілу суспільних ресурсів, трансформації економічної моделі в інтересах малого та середнього
бізнесу тощо. Проте з наведених вище причини він і досі залишається нереалізованим. Очевидно, цей порядок денний будуть впроваджувати вже нові політичні сили, які сформуються
на дійсно проукраїнських ідеологічних засадах,
зможуть встояти від спокуси податись на службу до олігархічних кланів та запропонують суспільству чітку й зрозумілу програму кардинальної модернізації країни. ■

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ
Щойно Олександр О. з
Шишаччини, що на Полтавщині, відсвяткував свій
60-річний ювілей, як хутенько зібрав необхідні папери та й подався до Пенсійного фонду оформлювати
пенсію. «Весна на носі —
тож необхідно і город посадити, і курчат-каченят придбати, а там, дивись, за літо
і сарайчик підлагоджу», —
йшов він вулицею, роздумуючи. Дочекавшись своєї
черги, Олександр увійшов
у кабінет, ввічливо привітався та простяг теку спеціалісту.
Жінка довго шарпала
документи, перекладала
один папірець за іншим,
перегортала сторінки трудової книжки, потім підняла голову, подивилася
з-під окулярів і сказала:
— Не положено!
— Що не положено? —
зніяковів чоловік.
— Пенсія не положена.
Не вистачає стажу! Приходьте через п’ять років!
…Олександр ішов додому і мало не плакав.
Мрії про курчаток і полагоджену стріху розбилися
вщент.
Нема стажу — нема й
пенсій. Так без копійки за
душею залишився не тільки Олександр, а тисячі українців 60-річного віку.
Три роки (з 2017-го і до
кінця 2020-го) в країні діяв
перехідний етап пенсійної
реформи — якщо не вистачало трудових років до
заслуженого
відпочинку в 60, держава призначала так звану соціальну
пенсію, яку громадяни отримували до досягнення
65-річчя. Та цьогоріч схема змінилася. І попри те,
що ви пенсіонер за віком,
але не маєте достатнього
трудового стажу, соціальна пенсія вам уже не світить, адже тепер платитимуть лише ту, котра підтверджена записами в трудовій книжці.
З початком 2021 року,
аби вийти на пенсію у шіст-
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■ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА

Старий і горе
Чому в 60 років не всім «світить» заслужений відпочинок

❙ Цьогоріч схема нарахування пенсійних виплат змінилася.
❙ Фото з сайта glavcom.ua.
десятирічному віці, необхідно мати вже 28 років
стажу. І щороку ця «планка» збільшуватиметься,
аж допоки не досягне 35
років. Тому сучасній молоді про соціальні виплати в такому віці доведеться забути. Окрім цього, перестало враховуватись у
стаж навчання у вишах, а
це як-не-як п’ять втрачених років. До того ж чимало працездатних українців працюють неофіційно, тож навряд чи вони матимуть достатньо стажу.
Утім, якщо людина хоче
мати державну пенсію, але
не має відповідного стажу,
вона може його «докупити». Але чи варта того довгоочікувана пенсія, якщо
ціна за один рік становить
три середні зарплати — 31
680 грн?
Економіст Олег Пендзін
вважає, що при сьогоднішніх мізерних пенсіях немає
сенсу витрачати таку суму
на купівлю стажу. Адже в
будь-який момент пенсію

Дмитро СНЄГИРЬОВ
Кабмін схвалив постанову, згідно з якою буде проведена індексація
пенсії на 11%. Передбачено проведення індексації для 8 млн осіб, що
отримують пенсію за віком. Розмір
пенсії завдяки індексації підвищиться в середньому на 308 гривень. При цьому мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн.
До речі, довічне утримування одного судді становить 67 961 грн. У
той же час майже 70% пенсіонерів
отримують менше 3 тисяч грн.
Крім того, підвищується також
мінімальна пенсійна виплата до рівня 2 200 грн особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для
жінок та 35 років для чоловіків).
На мою думку, індексація пенсії
є не більш ніж акція з підвищення
рейтингів чинної влади. Як повідомлялося раніше, 17 лютого Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік. Утім, за оцінками спеціалістів, станом на липень
2020 року дефіцит ПФУ збільшився на 15 млрд грн і становив майже
38 млрд грн. Дефіцит ПФУ виник
унаслідок фактичної зупинки економіки на початку пандемії, коли
були жорсткі карантинні обмежен-

можуть урізати, скоротити тощо. «Теоретично стаж
можна докупити. Але, поперше, докупити реально рік-два, а не десять, —
каже керівник економічного дискусійного клубу
Олег Пендзін. — По-друге, якщо у вас є такі гроші, який сенс докуповувати, якщо все одно ці гроші не повернуться у вигляді пенсій. Тому я не
думаю, що запропонований варіант стане популярним».
Тож виходить, що десятки тисяч пенсіонерів
залишаться без засобів існування. Вперше за всю історію незалежності. Але в
Міністерстві соцполітики заспокоюють: люди
без грошей не залишаться, вони зможуть розраховувати на держдопомогу.
Нарахування будуть проходити не через Пенсійний фонд, а через соціальну службу. До слова, сума
більш ніж мізерна — 30
відсотків від прожитко-

вого мінімуму, що становить приблизно 600 гривень. Цікаво, який мудрагель придумав, що на ці
гроші можна прожити цілий місяць? Втім і такі
копійчані виплати будуть
не всім, а лишень певним
категоріям населення. І
боронь Боже в сім’ї зайвого велосипеда — в такій
держдопомозі вам відмовлять, як і Олександру.
Олег Пендзін каже, що
в бюджеті немає виділених
коштів для таких виплат.
Тому з якого джерела вони
будуть братися, поки що
невідомо.
Проте сьогоднішня ситуація — це лише вершина
айсберга. Експерти прогнозують, що з кожним роком
пенсійні проблеми будуть
лише загострюватися. А не
так давно прем’єр-міністр
Денис Шмигаль заявив,
що через 15 років Україна
взагалі не зможе виплачувати пенсії, мовляв низька народжуваність, багато населення за кордоном
і державі не вистачає працездатних людей.
Проте, згідно з нормами законодавства, держава зобов’язана за солідарною системою виплачувати людям пенсії. «Держава
не може не виконати взятого на себе законодавчого
зобов’язання. Не може! Це
суперечить Конституції»,
— наголошує Олег Пендзін.
І якщо пенсіонери-європейці подорожують країнами, харчуються в кафе, займаються спортом, літні українці, аби вижити, змушені працювати до останніх
днів життя або побиратися
на сміттєзвалищах, якщо
немає родичів, які змогли б
догодувати. ■

■ ПОГЛЯД

Індексація пенсій попри
діру в бюджеті
ня. А також у результаті того, що
уряд підтримав вітчизняний бізнес, надавши можливість підприємцям та малому бізнесу не сплачувати ЄСВ під час вимушеного простою. Видатки Пенсійного фонду
за 2020 рік перевищили доходи на
13,2 мільярда гривень.
Влада заявляє, що відбудеться
індексація пенсій, але це лише політичні гасла. Провели індексацію
пенсій, коштів на яку не було передбачено аж до грудня. Фактично
нам демонструють політичну складову, яка не підкріплена економічними розрахункам.
Доходи Пенсійного фонду складаються з власних надходжень та
дофінансувань із держбюджету.
Так, у 2020 році власних коштів
ПФУ було 281,6 мільярда. Загальні
доходи становлять 466,1 млрд грн.
Видатки за цей період становили
479,3 мільярда. Таким чином, дефіцит сягає 13,2 мільярда гривень.

Наразі всі проєкти влади щодо
наповнення бюджету провалились.
Із початку року Фонд отримав на
19,7 млрд грн менше від планових
надходжень по Єдиному соцвнеску,
в грудні був найменший розрив за
рік — на 0,3 мільярда менше.
З 2003 року в Україні намагалися побудувати трирівневу пенсійну
систему європейського зразка, але
зробити цього так і не вдалося. Накопичувальний добровільний рівень охоплює менш ніж 1 млн осіб,
себто приблизно 29% від загального
числа застрахованих осіб. За оцінками експертів, у 2055 році пенсії
українців складуть лише 18% від
їхньої зарплати.
У 2016 році була вдвічі зменшена сума єдиного соціального внеску. Тоді говорили, що станеться детінізація зарплат і, відповідно, наповнення Пенсійного фонду
збільшиться. Але нічого цього не
відбулося. ■
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Наталія ДРОБЯЗКО,
заступник завідувача відділом «Палац
гетьмана Кирила Розумовського»
Національного заповідника «Гетьманська
столиця»
Орлики і Розумовські — дві видатні гетьманські родини України, діяльність яких на ствердження нашої державності заслуговує на належну шану
України і кожного з нас. Наша стаття
сьогодні про те, як ці родини особливим чином поєднані Батурином.
Старший син Пилипа Орлика, Григорій, народився в Батурині у 1702 р.
На той час Пилип Орлик займав посаду старшого канцеляриста Генеральної
військової канцелярії в уряді Івана Мазепи, а згодом був обраний гетьманом в
еміграції.
Батурин 53 роки був резиденцією
гетьманів і в різні роки мав 5 розкішних гетьманських садиб. На сьогодні
єдиним збереженим гетьманським палацом в Україні є збудований гетьманом Кирилом Розумовським палац,
який успадкував Андрій Розумовський
(1752—1836 рр.) — дипломат, граф,
князь i меценат, і володів ним впродовж 1803—1836 років.
Саме в палаці Кирила Розумовського з 2019-го представлена історія
гетьманської родини Орликів. Першим значним виставковим проєктом
заповідника на її пошанування стала
виставка «Григорій Орлик: видатний
син видатного батька України. Повернення на Батьківщину». Вона представляє життя і діяльність гетьманича, дипломата та польового маршала
Франції, довгий час невідомого українцям з багатьох причин.
Виставку створено на основі ґрунтовного історичного дослідження Ірини Дмитришин «Григорій Орлик, або
Козацька нація у французькій дипломатії». Завдяки тісній співпраці з науковицею та меценатській підтримці
Євгена Сура, науковцям-археологам,
які досліджують територію садиби Орликів у Батурині — виставка наповнена оригінальними експонатами, які
гідно презентують Григорія Орлика.
Поступ Григорія Орлика пам’ятає
і французька земля, перлиною якої є
провінція Шампань і замок Дентевіль,
який гетьманич отримав як посаг дружини Луїзи-Елени Ле Брен де Дентевіль. Він і мешкав у ньому в 1747—
1759 рр. Сучасні власники замку, які є
Олександр НАКОНЕЧНИЙ,
президент Академії наук
вищої школи України
Інтеграція української науки в Європейський
дослідницький простір
була, починаючи з 2014
р., гаслом усіх без винятку українських урядів.
Дещо в цьому напрямi
було таки реально зроблено: в 2015 р. Україна приєдналася як асоційований
учасник (на безпрецедентно пільгових умовах) до
Рамкової програми ЄС
із досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Українські дослідники та
інноватори з майже 300
ЗВО, наукових установ
та інноваційних підприємств за роки дії програми підписали грантові
угоди й отримали гранти
на загальну суму в 44 млн.
євро (що дорівнює річному бюджету фінансування науки в усіх українських університетах).
Сьогодні термін програми «Горизонт 2020» завершився. Чи (і на яких умовах) братимуть українські
вчені участь у наступній
амбітній Рамковій програмі ЄС «Горизонт. Європа»
— наразі невідомо: наш
уряд фактично й не розпочинав повноцінного пере-

■ ПОСТАТІ

Спадок гетьманичів
У французькому приватному архіві Григорія Орлика
зберігається лист Андрія Розумовського
непрямими нащадками дружини Григорія Орлика — Маркіз Анрі де ла Віль
Боже та маркіза Антуанетта, донині
дбайливо бережуть приватний архів
українського гетьманича Григорія Орлика, який передається з покоління в
покоління.
Досить цікаво, що серед приватних
листів Григорія Орлика Ірина Дмитришин виявила лист дипломата Андрія Розумовського з його підписом та
печаткою. Лист важливий передусім
iз причини авторства та місця зберігання. Тільки уявіть: лист сина одного українського гетьмана зберігається в архіві сина другого українського
гетьманича! Аж подих перехоплює! До
речі, і Григорій Орлик, і Андрій Розумовський народилися в Україні (Батурині та Глухові); вони отримали освіту
у найкращих закордонних університетах (Лундському та Страсбурзькому);
були відомими дипломатами на європейській арені, де гідно представляли
українську націю. Проте їхні дороги не
перетиналися через різні роки життя.
Лист з власноручним підписом та
печаткою Андрія Розумовського ми
публікуємо вперше (документ подається мовою оригіналу згідно з нормами
сучасного правопису):
«Откритый лист
Придьявителю его Гну Сенть Море.
Начальнику местечка Дентевиль и Девице Жюльет Мише благоволеть Г. Г.
военные и гражданские Начальники
вь проездь сюда вь Шатильень, по всеместно чинить свободный пропуск и
оказывать в нужном случаи законную
защиту и пособіе; для чего и дань сей
за подписаниемь моимь и с приложеним Герба печати моего вь Шатильен
Море Сенть февраля 18го дня (марта 2)
1814го года.
Чрезвычайный уполномоченый
Действительный тайный радник, Сенаторь и кавалер граф Андрей Разумовский».

говорного процесу з цього питання. Більше того,
зруйнованою несподівано
виявилася й сама договірна основа наукового співпровітництва України і
ЄС. Причому сталося це з
нашої вини.
Нагадаю: ще законом України N 368-IV від
25.12.2002 було ратифіковано угоду між Україною
та Європейським співтовариством про наукове і
технологічне співробітництво. Ст. 7) цієї угоди, зокрема, передбачає,
що гранти, надані ЄС, будуть звільнені українською стороною від сплати
мита, будь-яких митних
зборів, податків на додану
вартість, податків на прибуток, а також від сплати
всіх інших аналогічних
податків і зборів.
Відтоді ця угода регулярно продовжувалася за
згодою сторін на кожний
наступний п’ятирічний
термін. Востаннє угоду (у
формі обміну нотами) між
Україною та Європейським Союзом про відновлення дії угоди між Україною та Європейським співтовариством про наукове
і технологічне співробітництво було ратифіковано законом України №
602-VIII від 15.07.2015.

Ми спробуємо проаналізувати, за
яких обставин лист був написаний та
яким чином потрапив до приватного
архіву Григорія Орлика через 55 років
після його смерті.
На час написання листа тривали активні бойові дії шостої коаліції проти
французької імперії (3 березня 1813 —
30 травня 1814). В цей час Андрій Розумовський увійшов в оточення російського імператора Олександра І і перебував у штаб-квартирі союзних військ,
спочатку у Франкфурті (Німеччина),
потім — у Лангрі (Франція).
На початку 1814 року російські війська на чолі з імператором Олександром І та союзними корпусами зупинились у провінції Шампань. Франція
усвідомлювала своє критичне становище, тому погодилася розпочати переговори про мир.
Андрія Розумовського як переконливого та досвідченого дипломата
відправили для укладення Шатільонського конгресу (5 лютого — 18 березня 1814 р.). Підтвердження цього знаходимо у праці А. А. Васильчикова «Семейство Разумовских»:
«Графь Разумовскій оставался безвыездно вь Шатильоне до конца конгреса». Напевно, слід зазначити, що
Шатільон ський конгрес ґрунтовно не
досліджувався істориками, більшість
вважають, що це була «дипломатична
комедія». Адже для союзних військ
iшлося не про переговори, а, швидше, про те, щоб відтягнути час. У результаті представники союзних військ
повідомили французьких представників, що усі питання будуть вирішуватися силою зброї.
Лист, написаний Андрієм Розумовським, датується періодом проведення Шатільонського конгресу. Писаний він «начальнику местечка Дентевиль», тобто у провінцію Шампань, iз
проханням пропустити військових і
громадських керівників для вільного

■ ВІДЛУННЯ

Горизонт. Європа
Чи буде продовження для
українських учених?
На жаль, минулого року МОН своєчасно
не здійснило кроків для
пролонгації чинності цієї
угоди на наступні п’ять
років. Відповідні документи потрапили з МОН
до МЗС тільки в грудні,
й після того лежать там.
Отже, базова угода про наукове і технологічне співробітництво між Україною і ЄС уже не діє, а українські вчені виявилися позбавлені можливості
отримувати європейські
гранти та ввозити необхідне обланання без сплати мита й податку на додану вартість (що часто означає для них неможливість
отримання таких грантів
та обладнання взагалі).
Адже в кошториси грантів за програмою «Горизонт 2020» (частина з них
іще виконується) ніхто
коштів на розмитнення й
ПДВ не закладав!
Таким чином, усі по-

передні здобутки України на ниві інтеграції в
Європейський дослідцицький простір виявилися перекреслені. Причому йдеться не лише про
домовленості, досягнуті
після перемоги Революції гідності, а й про базову угоду, укладену ще в
часи президента Леоніда
Кучми.
На жаль, мушу зробити висновок: «молоді
реформатори», які прийшли в МОН після вересня 2019 р., виявилися
нездатними до щоденної
ефективної «чорнової»
роботи. І в сфері науки
це позначилося не лише
на міжнародній співпраці. У жовтні 2019 р. фактично одноосібною волею тодішнього заступника міністра з питань
вищої освіти, (який жодного для не пропрацював
у цій самій системі вищої
освіти, і, очевидно, просто

❙ Лист Андрія Розумовського з
❙ приватного архіву Григорія Орлика
❙ у замку Дентевіль. Фото 2017 р.
проїзду в Шатільон. Ймовірно, що цей
лист пов’язаний iз проханням міністра А. Коленкура, який представляв на
конгресі французькі інтереси і звертався до Андрія Розумовського: «...истребовать козачий конвой для свободного
проезда», який його супроводжуватиме після Шатільонського конгресу до
Наполеона.
Цей невеликий лист є цінним джерелом історикам, які досліджують
російсько-французькі відносини, а
саме — військові події шостої коаліції
та дипломатичну діяльність Андрія Розумовського. Підсумовуючи, зазначимо, що вивчення дипломатичної діяльності талановитих гетьманичів на європейській арені надзвичайно важливе.
Колектив Національного заповідника «Гетьманська столиця», за колосальної підтримки державних і
політичних діячів, істориків та меценатів, поступово відроджує історичну
пам’ять. Наразі ми працюємо над розкриттям постаті Андрія Розумовського і маємо амбітні плани створити
виставковий проєкт у єдиному збереженому гетьманському палаці Кирила
Розумовського, який дасть можливість
кожному українцю усвідомити справи
видатного земляка, пишатитися ним і
робити висновки.
Маєте цікаві ідеї? Долучайтесь до
повернення нашої історії та її видатних представників! Чекаємо пропозицій! І завжди раді зустрічати вас у Батурині! ■

не уявляє, в яких умовах
виживають сьогодні науковці) було зірвано процес
атестації наукової роботи
ЗВО. Як наслідок — базове фінансування науки в
університетах (до якого
йшли багато років) не запроваджено й досі, а вже
передбачені на це в державному бюджеті кошти
(100 млн грн на 2019 р.,
400 млн грн на 2020 р.) до
вчених так і не потрапили. І це — в час, коли глобальні виклики (безпекові
й епідемічні) як ніколи
потребують аргументованих наукових відповідей.
Учені цінують те, що
нове керівництво МОН
намагається сьогодні виправити шкоду, завдану
діяльністю попередньої
«молодої команди». На
завершальній стадії процес атестації наукової роботи ЗВО — тож є шанс,
що бодай цього року передбачені бюджетом 100
млн грн (сума для української науки, швидше, символічна!) таки дійдуть до університетських
лабораторій. Розпочалася
і діяльність з відновлення
дії базової угоди про наукове співробітництво з
ЄС.
Але, на жаль, не все
тут залежить від МОН:

потрібне сприяння й інших відомств — насамперед МЗС (яке від грудня минулого року отримало нарешті пакет необхідних документів).
Багато важить і позиція
Мінфіну, який традиційно з підозрою дивиться на
всілякі митні й податкові
пільги.
Тому Академія наук
вищої школи України —
заснована в 1992 році всеукраїнська громадська
наукова організація, що
об’єднує понад 400 провідних учених, докторів
наук і професорів, що працюють в усіх університетських центрах нашої держави — була змушена
звернутися до президента
Володимира Зеленського
з проханням дати невідкладне доручення уряду
терміново здійснити всі
кроки для відновлення дії
базової угоди про наукове
і технологічне співробітництво між Україною і ЄС
від 2002 року та відразу
після ухвалення необхідного рішення в Брюсселі
розпочати нарешті повноцінний переговорний процес щодо умов долучення
України до рамкової програми ЄС із досліджень та
інновацій «Горизонт. Європа». ■

ІСТОРІЯ
Володимир
СЕРГІЙЧУК,
доктор
історичних наук

Кабiнетнi
розрахунки
Усю правду, як відомо,
знають насамперед ті, хто
її приховує. Саме це можемо сказати про втрати українства від Голодомору-геноциду 1932—1933 років.
Реальну картину цієї всенародної трагедії тоді справді
знали чекісти. Інколи високопоставлені чини цього відомства могли й таємно похвалитися перед іноземцями про дійсний стан проблеми. Тому й не дивно, що саме
від них німецькі дипломати
довідалися про цю жахливу статистику — від 7 до 10
мільйонів жертв. І саме цей
вираз десятки років повторювався в діаспорі, звідти
він перейшов після проголошення незалежності і в Україну.
І от коли кільканадцять
років тому на Міжнародній
українознавчій конференції
в Іллінойському університеті (США) професор Дмитро Штогрин почув від демографа Олега Воловини цифру меншу 4 мільйонiв, то
був ошелешений. Нині вже
покійний Дмитро Штогрин
до самої смерті в позаминулому році не міг повірити
в те, що звичний у діаспорі
вираз про ці втрати — «від
семи до десяти мільйонів»
— може бути перекреслений
кабінетними формулами Воловини. І про це кілька разів
мені повторював.
Зрештою, і спільна заява
делегацій держав-членів
ООН Азербайджану, Бангладеш, Білорусі, Беніну, Боснії
і Герцоговини, Гватемали,
Грузії, Єгипту, Казахстану,
Канади, Катару, Монголії,
Науру, Об’єднаних Арабських Еміратів, Пакистану,
Республіки Молдова, Російської Федерації (виділено
мною — В. С.), Саудівської
Аравії, Сирійської Арабської Республіки, Сполучених
Штатів Америки, Судану,
Таджикистану, Тимора-Лешті, України, Ямайки з нагоди 70-річчя Голодомору в
Україні від 7 листопада 2003
року звучала щодо кількості
втрат однозначно: «У колишньому Радянському Союзі мільйони чоловіків, жінок і дітей стали жертвами
жорстоких дій і політики
тоталітарного режиму. Голодомор — Великий голод
1932—1933 років в Україні
— забрав життя від 7 до 10
мільйонів (виділено мною. —
В.С.) ні в чому не винних
людей та став національною
трагедією для українського
народу».
Автор цих рядків також
уперше тоді, а це було вже
після ухвали Верховною Радою України Закону про Голодомор як геноцид, почув
з уст науковця української
діаспори цифру в 3,9 мільйона втрат, хоч в Україні професор Станіслав Кульчицький наполягав на іншому показнику — 3,5 мільйона, про
що дозволила говорити Москва ще перед розпадом Радянського Союзу.
І от через кілька місяців після діалогу професора
Дмитра Штогрина і Олега
Воловини в Іллінойському
університеті щодо згаданих
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■ ПІДРАХУЄМО

Кремлівська статистика
Чому деякі українські науковці свідомо в рази занижують кількість жертв Великого
Голоду?
втрат випадково зустрічаю
останнього біля Інституту історії України в Києві. Професор Воловина повідомляє,
що йде на зустріч iз професором Кульчицьким для обговорення проєкту щодо підрахунку втрат, для якого він
знайшов грант за океаном.
Крім істориків, залучаються також українські демографи, котрих треба виручати, бо, мовляв, сидять на голодному пайку.
Що ж то за проєкт привіз
до Києва з додатком заокеанських грошей професор
Воловина, стало зрозумілим
у 2015 році, коли у Вашингтоні готувалися відкрити
Меморіал Голодомору-геноциду в Україні. Тоді окремі
київські історики й демографи підготували звернення до голови Оргкомітету з
відкриття цього пам’ятника
Михайла Савківа-молодшого з проханням не говорити
на урочистій церемонії про
втрати українства від семи
до десяти мільйонів, а обмежитися висновками професорів Андре Граціозі, Тімоті
Снайдера і Станіслава Кульчицького, які стверджують,
що ця трагедія забрала життя принаймні вдвічі менше нашого селянства, тобто
3,5 мільйона. Бо інакше, мо-

❙ Фото з сайта dw.com.
ним — й інші...
А паралельно зi згаданим листом за океаном
з’являється і суголосна публікація в Києві — стаття
«Втрати міського й сільського населення України внаслідок Голодомору в 1932—
1934 рр.» в «Українському
історичному журналі», автори якої Н. Левчук, Т. Боряк,
О. Воловина, О. Рудницький
і А. Ковбасюк (демографи й
історики) пишуть: «Упродовж 1932—1933 рр. близь-

Український історичний журнал» регулярно
знаходить місце для публікацій демографів та
окремих істориків, коли йдеться про 3,5-3,9 мільйона
жертв Голодомору-геноциду, але авторів з іншими
висновками, на основі первинних документів
вітчизняних архівів, на свої сторінки не допускає.
вляв, це викличе протести в
певних антиукраїнських колах, чим негайно скористаються кремлівські пропагандисти, щоб звинувачувати українську науку в некомпетентності тощо.
Але, що цікаво, реальні автори даного звернення,
оберігаючи, очевидно, цноту
власності свого «винаходу»,
чомусь вирішили заховатися за підписами керівників
заокеанських українських
наукових інституцій — Українського наукового інституту Гарвардського університету, Канадського інституту українських студій,
Наукового товариства імені
Тараса Шевченка, Української Вільної академії наук і
Американської асоціації українських студій.
І ті, ніколи не працювавши з первинними документами українських архівів
щодо цієї трагедії нашої нації, підписали привезений з
Києва текст. Скажімо, для
директора Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергія
Плохія важливою була поважність гінця з Києва, і він,
«поклавшись на академічний рівень» того, погодився
поставити свій підпис. А за

ко 8,7 млн смертей у СРСР
було спричинено голодом.
Майже 98% цих втрат припадає на три радянські республіки: Україну (3,9 млн),
Росію (3,3 млн) та Казахс-

симо продовжувати пошук.
Зрештою, документи з колишнього спецхрану дають
можливість історико-статистичним методом визначити
кількість втрат, бо знаємо
рух населення УРСР станом
на 1 січня 1932 року, а завдяки даним про приріст населення за 1934—1936 роки
й уточненим даним перепису
1937 року без проблем встановлюється ця цифра на 1
січня 1934-го — 26 тисяч
812 осіб.
А мало бути 33 933 400:
до кількості населення станом на 1.1.1932 року в 32
680 700 додаємо народжених у 1932—1933 роках у
кількості 1 252 700. І не треба нашим демографам придумувати ніяких формул,
щоб відняти від 33 933 400
цифру наявних на 1 січня
1934 року 26 тисяч 812 осіб
— різниця 7 121 400!
Це дає нам можливість
стверджувати про вже встановлену за документами
цифру втрат. Але подальший науковий пошук неодмінно дасть нову — щонайменше 9 мільйонів тіль-

Не сьогодні–завтра життя таки змусить здійснити
історико-правове дослідження. А відтак є сподівання
на те, що всі жертви Голодомору-геноциду 1932
– 1933 років будуть враховані.
тан (1,3 млн). Якщо розраховувати відносні втрати,
тобто в розрахунку на 1 тис.
населення, Україна посідає
друге місце після Казахстану. Втрати від голоду становлять 22% від загальної чисельності населення Казахстану, 17% — в Україні, 3%
— у Росії та менше 2% — в
інших республіках колишнього СРСР».

Згадати всiх
Справді, навіть якби під
час Голодомору загинуло не
10 мільйонів українців, а на
порядок менше, це не змінило б геноцидного характеру
цього злочину. Однак наш
обов’язок — згадати всіх невинно убієнних, а відтак му-

ки в УСРР, а з урахуванням
втрат українців Північного Кавказу, Слобожанщини, Поволжя, Казахстану й
Західного Сибіру вони сягатимуть понад 10 мільйонів
осіб. Це тоді станеться, коли
порахуємо тисячі безіменних голодних українських
селян, які намагалися через поліські болота, Збруч і
Дністер дістатися до Польщі
й Румунії, але були розстріляні радянськими прикордонниками або не допливли
до рятівного берега, де сподівалися дістати так бажаного хліба. І коли встановимо
кількість безіменних жертв
у понад тисячі могилах біля
залізничних станцій і річкових портів, а також помер-

лих і похованих у Росії та Білорусі. Це ж на їхньому місці в січні 1937 року зареєстровані переселенці з Росії та
інших радянських республік як мешканці УСРР.
Про все це автор говорить уже не один рік на різних міжнародних наукових
конференціях, у тому числі
організованих Українським
науково-дослідним та освітнім центром вивчення Голодомору, створеним на гроші
канадських меценатів. Але
ця інституція чомусь не випускає в світ збірників конференцій, де звучить більша цифра втрат, ніж 3,5-3,9
мільйона осіб.
Та Український науководослідний та освітній центр
вивчення Голодомору — громадська інституція, де слово дав, слово забрав назад —
і ніякої підзвітності перед
виступаючими, які передали свої виступи для друку.
А от Український інститут
національної пам’яті — державна структура. І якщо він
брався проводити Форум із
Голодомору-геноциду 2018
року і держава виділила з
бюджету необхідні кошти,
то чому заявлений привселюдно збірник не з’явився
друком ні за колишньої влади, ні за нинішньої?
У цьому контексті слушно зауважити, що й «Український історичний журнал» регулярно знаходить
місце для публікацій демографів та окремих істориків, коли йдеться про 3,53,9 мільйона жертв Голодомору-геноциду, але авторів
з іншими висновками, на основі первинних документів
вітчизняних архівів, на свої
сторінки не допускає.
Невже для декого ці цифри в 3,5-3,9 мільйона якісь
магічні? Чи, може, вони медом намазані, що тільки про
них і можна говорити...
За таких обставин зрозуміло й інше: не сьогодні–
завтра життя таки змусить
здійснити історико-правове дослідження. А відтак
є сподівання на те, що всі
жертви Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років будуть
враховані. ■
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■ ТОТАЛІТАРИЗМ

■ НОВИНИ ПЛЮС

«Спакували» цілий форум

Вакцинний альянс

У Москві поліція зірвала зібрання опозиційної «Відкритої Росії»
Ігор ВІТОВИЧ
У Москві в суботу, 13 березня, поліція
розігнала форум «Муніципальна Росія»,
організований «Відкритою Росією», і затримала всіх його учасників. Серед них
— глава округу «Красносельський» Ілля
Яшин, муніципальний депутат Юлія Галяміна, громадський діяч Володимир
Кара-Мурза-молодший, директор «Відкритої Росії» Олексій Пивоваров, колишній мер Єкатеринбурга Євген Ройзман, депутат Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Максим Резник. Були затримані і
кілька журналістів. Поліцейські оголосили форум «незаконним» і заявили про
готовність застосувати силу.
Як повідомляє «Коммєрсант», близько 40 поліцейських увійшли в конференцзал московського готелю «Ізмайлово» під
час виступу Євгена Ройзмана. Поліцейські
заявили, що учасники форуму зобов’язані
розійтися, інакше застосують силу. Після
оголошення силовики перекрили виходи
з зали, випускаючи тільки журналістів з
документами. Однак кілька співробітників ЗМІ були затримані. Серед них Тимур
Олег БОРОВСЬКИЙ
Уже 46-та за ліком церемонія вручення головних кінематографічних
нагород
Франції «Сезар» пройшла з
дотриманням суворих карантинних обмежень. У славетну паризьку концертну залу
«Олімпія», розраховану на дві
тисячі глядачів, було допущено лише 150 осіб, головним
чином з числа кінематографістів, роботи яких претендували на нагороди. Більшість
жартів ведучої церемонії, акторки Марини Фойс були присвячені епідемії коронавірусу, при цьому багато хто з
призерів звертався до присутньої в залі Розлін Башло,
міністерки культури Франції,
із закликами відкрити кінотеатри.
Церемонія вручення призів кіноакадемії Франції завершилася повним тріумфом
драматичної комедії «Щасливо залишатися», яку зняв за
власним сценарієм режисер
Альбер Дюпонтель. Крім головного призу («Кращий фільм
року»), картина була відзначена призами за кращу режисуру, сценарій, кращу роботу
оператора і художника-постановника, а також призом молодіжних симпатій — «Сезар ліцеїстів». Актор Ніколя
Мар’є, який багато років співпрацює з Дюпонтелем, отримав приз за кращу чоловічу
роль другого плану.
Сам Альбер Дюпонтель,
чия нелюбов до всякого офіціозу широко відома, на церемонії був відсутній. Призи за
нього отримувала його продюсерка Катрін Бозорган, як це
було і в 2018 році, коли його історична драма «До побачення
там, нагорі» отримала нагороди в п’яти номінаціях.
Драматична комедія «Щасливо залишатися» розповідає
історію 43-річної перукарки
Сюзі Трапі, яка дізнається,
що невиліковно хвора. Дні,
що залишилися, вона присвячує тому, щоб відшукати
свою єдину дитину, яку народила в 16 років і яку батьки змусили залишити в лікарні. Допоможуть їй 50-річний

Олевський (модератор однієї з дискусій на
форумі), Артем Крігер (Sota Vision), Анастасія Мельникова (Znak.com), Микита
Ступін (Avtozak Live). При перших затриманнях люди почали кричати «Ганьба!»
Як повідомила «Новой газєтє» координатор освітніх проєктів «Відкритої Росії» Тетяна Усманова, всього в залі
було «від 150 до 200 осіб». У заході брали
участь незалежні депутати з 56 регіонів
Росії. Затримали «взагалі всіх», написав
у твіттері політик Ілля Яшин. «На моїй
пам’яті вперше в Росії ось так пакують
цілий форум — і спікерів, і учасників, і
організаторів. Силовики забувають, що
перед ними муніципальні депутати, кожен з яких представляє своїх виборців —
понад 150 делегатів з 56 регіонів. Багато
пройшли через складні кампанії і цим їх
не залякаєш, а хіба що розлютиш», — заявив Олексій Пивоваров.
Форум незалежних депутатів «Муніципальна Росія» за планом повинен був
пройти 13 і 14 березня. Розгін форуму
поліцейські пояснили тим, що його «проводить небажана організація». Пізніше
було опубліковано офіційну заяву ГУВС,

в якій стверджується, що «в одному з готельних комплексів на Ізмайловському
шосе група громадян — представників
громадської організації (назву «Відкритої Росії» ГУВС не згадує. — Ред.) зробила спробу проведення публічного заходу
з порушенням встановлених санітарноепідеміологічних вимог, у значної частини учасників були відсутні засоби індивідуального захисту». «Окрім того, серед учасників виявлені члени організації,
діяльність якої визнана небажаною на території Російської Федерації», — йдеться
в заяві. «У територіальні органи внутрішніх справ доставлено близько 200 осіб»,
— повідомили в поліції.
Нагадаємо, «Відкрита Росія» — неурядова опозиційна Кремлю організація, створена Михайлом Ходорковським.
Генпрокуратура РФ зарахувала її до числа «небажаних» на території Росії.
Держсекретар США Ентоні Блінкен 14
березня закликав Росію «припинити переслідування незалежних голосів», відреагувавши на затримання в Москві близько 200 учасників Форуму незалежних депутатів. ■

■ ПРЕМІАЛЬНІ

Відверто з екрана та сцени
Названо переможців французької кінопремії «Сезар»

Німецька біотехнологічна компанія
BioNTech створила альянс iз 13 фірм, щоб
прискорити виробництво вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer, пише «ВоллСтріт Джорнел». В альянс увійшли також
деякі конкуренти Pfizer: наприклад, швейцарська Novartis, німецька Merck і французька Sanofi. «BioNTech впевнена, що альянс дозволить їй і Pfizer досягти мети —
зробити два мільярди доз вакцини у 2021
році», — пише видання. Передбачається,
що нові партнери братимуть участь у всіх
етапах виробництва препарату.

«Форбс» оновив рейтинг
українських мільярдерів
Американський часопис «Форбс»
оновив рейтинг українських мільярдерів. Його учасниками є сім бізнесменів та політиків, а очолює список Рінат Ахметов, повідомляє «Форбс Україна». Станом на березень 2021 року видання оцінює статки Ріната Ахметова в
$7,6 млрд. Другу позицію посідає Віктор
Пінчук ($2,5 млрд), третю Костянтин Жеваго ($2,4 млрд). Статки Ігоря Коломойського в американському виданні оцінили у $1,8 млрд. Активи його партнера
Геннадія Боголюбова — в $1,7 млрд. Новими учасниками, у порівнянні з квітнем
минулого року, стали п’ятий президент
України Петро Порошенко ($1,6 млрд) та
депутат Вадим Новинський ($1,4 млрд).
Втратив позицію у рейтингу доларових
мільярдерів власник «МХП» Юрій Косюк — за даними видання, через зниження ринкової вартості його активів. Не
потрапили до списку також співвласники «Епіцентру» Олександр та Галина Гереги — їхні спільні статки перевищують
1 млрд доларів, але подружжя включать
до рейтингу найбагатших людей світу,
якщо воно володітиме понад 2 млрд доларів.

Сім’я Флойда отримає
27 млн доларів
Родина Джорджа Флойда, чия
смерть під час поліцейського затримання в 2020 році підняла хвилю протестів у
США і Європі, отримає матеріальну компенсацію. Як повідомив Бен Крамп, адвокат сім’ї, якого цитує «Франс Пресс»,
влада Міннеаполіса в досудовому порядку погодилися виплатити родині 27
мільйонів доларів, і це найбільша компенсація у таких справах в історії США.
25 травня 2020 року під час затримання в Міннеаполісі поліцейський Дерек
Шовін застосував до 46-річного Джорджа Флойда прийом, придавивши його
коліном до землі. При затриманні чоловік не був озброєний і говорив, що не
може дихати. Проте поліцейський утримував його в такому положенні вiсiм
хвилин, після чого Флойд помер.

Лех Валенса записав
прощальне звернення

❙ Голий протест: поверніть нам мистецтво і гроші!
Жан-Батист, комп’ютерний
геній, якого зовсім не цінують
на роботі (його зіграв сам Дюпонтель), і сліпий архіваріус,
мсьє Блін, який панічно боїться поліції (роль Ніколя Мар’є,
за яку він був премійований).
Альбер Дюпонтель був
також номінований на акторський «Сезар», але в підсумку поступився ним Самі
Буажіла, котрий зіграв головну роль у фільмі «Син»,
дія якого розгортається в момент «жасминової революції»
в Тунісі. Кращою акторкою
була названа Лор Каламі, героїня якої в легкій сентиментальній комедії «Антуанетта
в Севен» вирушає в гірський
похід по слідах свого одруженого коханого, причому весь
шлях вона проходить удвох з
осликом по імені Патрік.
На друге місце за кількістю призів вийшла документальна стрічка Себастьєна
Ліфшиця «Дівчата». Фільм
претендував на «Сезара» в го-

ловній категорії, в яку документальні стрічки потрапляють не так часто, але в результаті отримав приз за кращий
режисерський дебют, кращі
монтаж і звук. Легкий сентиментальний комедійний
фільм «Що ми говоримо, що
ми робимо», що лідирував за
кількістю номінацій — в 13
категоріях — удостоївся лише
однієї статуетки, її отримала
Емілі Декен за кращу жіночу
роль другого плану.
Один iз провідних французьких кінорежисерів Франсуа Озон, чий фільм «Літо85» мав 12 номінацій, укотре
пішов з церемонії з порожніми руками. Стрічка Озона
розповідає історію підліткового кохання двох юнаків,
що закінчилася драмою. Це
екранізація книги британського письменника Ейдена
Чемберса «Станцюй на моїй
могилі», яку режисер прочитав у віці 17 років. Протягом 37 років роман, за слова-

ми Франсуа Озона, визрівав у
ньому і став основою його 21го фільму. Незважаючи на
міжнародне визнання і велику кількість номінацій фільми Франсуа Озона досі не отримували жодного «Сезара»
французької кіноакадемії,
хоча сам він шість разів виборював «Сезар» як найкращий режисер.
А головною сенсацією цьогорічної церемонії стала 57річна акторка Корінн Масьєро, яка піднялася на сцену,
щоб оголосити переможця в
категорії «Кращі костюми», а
натомість роздяглася догола,
щоб показати спину, на якій
було написано Rend nous l’art
Jean! («Поверніть нам мистецтво, Жан!». Це каламбур,
який звучить як Rends nous
l’argent! («Поверніть нам гроші!»), звертаючись таким чином до французького прем’єрміністра Жана Кастекса щодо
підтримки на культурну галузь у часи пандемії. ■

Колишній президент Польщі Лех Валенса госпіталізований до лікарні для
операції на серці, про це він повідомив
в своєму прощальному відеозверненні
в фейсбуці. Валенса повідомив, що записав звернення з волі неба. «Я готовий
до двох основних наслідків. Не знаючи,
коли ми зустрінемося наступного разу,
не знаючи, чи зустрінемося ми взагалі,
я хочу сказати вам, що робив усе, щоб
добре служити народу», — заявив він.
Як повідомляє польське видання Super
Express, у кардіостимуляторі Валенси
лопнув один iз дротів, через це потрібна операція.

Росія — «загроза №1»
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон у своєму огляді зовнішньої
політики назвав Росію «ворожою державою», повідомляє газета «Санді Таймс».
Офіційний огляд безпеки, оборони і зовнішньої політики Джонсон випустить у
вівторок, 16 березня. У документі Росія
вказана як найбільша державна загроза для Великої Британії. Згідно з оглядом, така оцінка пов’язана з тим, що РФ
«часто агресивно просувається» у водний і повітряний простори Великої Британії, а ще готова вбивати дисидентів на
британській землі».

ЗДОРОВ’Я

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 БЕРЕЗНЯ 2021

11

■ ПИЛЬНУЙТЕ

Коли у грудях клекотить
вулкан
Бронхіт розвивається як ускладнення після застуди
або стає наслідком тривалого контакту з хімічними
подразниками. Неправильне лікування може
спровокувати хронічну форму недуги
Юлія КРУК

Курці й металурги ризикують
найбільше?
Гострий біль у бронхах і нестримний
кашель. Так здебільшого проявляє себе
бронхіт – запалення слизової оболонки
стінок бронхів. Недуга часто виникає як
ускладнення гострого респіраторного захворювання і грипу. Чому так стається?
Запалюючись, бронхи набрякають, виділяють велику кількість слизу, яка порушує циркуляцію повітря до легенів і в зворотному напрямку.
Запалення зазвичай провокують ті ж
віруси, що стають причиною грипу та ГРЗ.
Хвороба може розвинутись також через
вторинну бактеріальну інфекцію (інфекційний бронхіт). Розвитку недуги, за словами столичного лікаря-терапевта Олега
Задорожного, сприяють також різні подразнюючі речовини — токсичні хімікати,
пил, аміак, дим, у тому числі тютюновий.
Відтак бронхіт часто стає професійним захворюванням металургів, людей, які працюють на укладанні асфальту, в задимлених приміщеннях, на текстильному виробництві.
«Часто на бронхіт скаржаться люди,
які мають інші захворювання легень (скажімо, астму), а також ті, хто страждає від
хронічного гаймориту (синуситу), — розповідає Олег Анатолійович. — На розвиток недуги впливає генетична схильність:
якщо в когось із близьких родичів був
хронічний бронхіт, то існує ризик того,
що ця недуга розвинеться і у вас.

Бронхіт, за словами лікаря, зазвичай
протікає неважко, якщо вчасно призначити необхідну терапію. Щоправда, у літніх людей, курців, і пацієнтів, які мають
хронічні захворювання серця та легень, ця
недуга може стати серйозною проблемою.

Тривале вдихання подразників –
небезпечний риф
Симптоми бронхіту найчастіше нагадують звичайну застуду. «З’являється
слабкість, дискомфорт у горлі, кашель.
Спершу кашель сухий, пізніше — вологий, — пояснює пан Олег. — При цьому
відкашлюватися може біле, жовте, зеленкувате мокротиння. У більш складних випадках підвищується температура. Якщо
симптоми зберігаються і навіть посилюються, хворому слід зробити рентгенологічне дослідження грудної клітки, аби переконатися, що немає запалення легень.
Адже пневмонія — це серйозне ускладнення недуги».
До речі, бронхіт часто розвивається у
хронічну форму недуги. Його симптоми –
кашель, який триває кілька місяців поспіль. «Так, багато людей навіть не здогадуються, що мають цю недугу, — застерігає
лікар. — Хронічний бронхіт розвивається при тривалому вдиханні подразнюючих речовин, скажімо, сигаретного диму.
Тому куріння найчастіше є причиною
хронічного бронхіту».

Уникайте переохолодження і
провітрюйте оселю
При гострому бронхіті кашель виникає через запалення дихальних шляхів.

❙ Напружений ритм життя — головний винуватець психічних проблем.
❙ Фото з сайта health.24tv.ua.
А при хронічній формі недуги слизова оболонка бронхів виробляє більше мокротиння, що і викликає кашель, зауважує лікар. І якщо дія подразнюючих речовин є
тривалою, стан хворого тільки погіршиться. «У такому випадку може розвинутися емфізема. Це означає, що хворому стає
важко дихати при будь–якому фізичному зусиллі, — пояснює терапевт. — Бронхіт та емфізема можуть бути самостійними захворюваннями, та найчастіше вони
супроводжують одне одного».
Хронічний бронхіт, за словами лікаря,
можна приборкати, однак недуга нагадуватиме про себе раптовими загостреннями.
«Насамперед «ліквідуйте» причини,
які провокують недугу, — радить фахівець. — Якщо курите — відмовтеся від
цієї шкідливої звички. І не лише на період лікування (адже це не вирішить проблеми), а назавжди. Якщо причиною хвороби є умови праці (ви змушені вдихати
шкідливі випари), то найкращий вихід —
змінити роботу.
І майте на увазі: бронхіт — серйозне
захворювання, тому не займайтеся самолікуванням. Тільки лікар за допомогою
спеціальних обстежень зможе визначити точний діагноз і призначити доцільну
терапію. Якщо в людини гострий бронхіт, лікар порекомендує постільний режим, пити більше рідини. Зазвичай хворому призначають жарознижувальні та

знеболювальні препарати. «Якщо під час
кашлю виділяється жовта чи зеленувата
мокрота, а температура тіла висока і тримається довго, може йтися про гострий
бактеріальний бронхіт, — зауважує Олег
Задорожний. — У такому разі зарадить
лише терапія антибіотиками. Водночас
важливо призначити допоміжне лікування: інгаляції, гаряче молоко з содою, медом чи маслом какао».
Пам’ятайте, що навіть допоміжні лікувальні заходи має призначати фахівець.
Лікування слід підбирати залежно від стану здоров’я пацієнта. Скажімо, інгаляції
— дієвий засіб при бронхіті, але вони протипоказані при серцево-судинній недостатності, тромбозі, порушенні ритму серця.
Профілактика бронхіту полягає насамперед у попередженні застуди та грипу. Лікарі радять зміцнювати імунітет:
регулярно займатися спортом, дотримуватися правил здорового харчування
(вживати якісні та корисні продукти), достатню кількість часу гуляти на свіжому
повітрі. Не забувайте також провітрювати
оселю і робоче місце, а в сезон загострення застудних хвороб і грипу влаштовуйте
вітамінотерапію. Уникайте переохолодження, стежте, щоб ноги були в сухому та
теплому взутті. І пам’ятайте, що позитивне мислення й оптимізм зміцнюють імунітет і є найкращими помічниками в боротьбі з недугами. ■

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

І повернути радість життя…
Прості і добре знані правила допоможуть віднайти внутрішню
рівновагу і стануть щитом проти стресу
Мирослава КРУК
Уявити своє життя без хвилювань досить важко. На нас
тисне все: робота, домашні турботи, економічні негаразди, ситуація у світі, навіть погода.
Постійні моральні удари призводять до втоми, песимізму,
паніки, роздратування. Нервове напруження позбавляє задоволення від життя. Врешті воно
згубно позначається на нашому
здоров’ї.
Так, стрес — це не хвороба. Однак саме він спричиняє
або ускладнює багато захворювань. Особливо небезпечні нервові потрясіння для літніх людей, адже з віком захисні сили
організму слабшають. Як зменшити вплив стресу і попередити розвиток спровокованих
ним хвороб? Найефективнішими є найпростіші рекомендації.
Отже…
* Бережіть сімейні зв’язки.
Численні дослідження свідчать, що сімейні люди мають
краще здоров’я, ніж самотні. У
них нижчий ризик захворіти,
потрапити в аварію і навіть померти.
* Зустрічі з друзями — це не

лише задоволення. Психологи стверджують: приятельські
посиденьки зміцнюють душевне здоров’я. Коли наші внутрішні ресурси виснажуються,
друзі здатні зменшити напругу,
яку ми відчуваємо. Товариські
контакти та моральна підтримка допомагають легше переносити повсякденні труднощі.
* Духовність. У дні життєвих випробувань релігійні люди
черпають сили у властивому їм
ставленні до скрутних ситуацій, що ґрунтується на терпінні, співчутті, надії і розумінні. Ці якості послаблюють дію
стресу.
* Турбуйтеся про домашніх
тварин. Багато наукових робіт
наголошують: люди, які мають
домашніх тварин, легше переживають удари долі.
* Знайдіть собі захоплення.
Крайній ступінь напруження і
заклопотаності перенести легше, якщо людина відволікається на своє улюблене заняття.
* Неформальний підхід.
Іноді свіжий погляд на подію
допомагає побачити непомічений раніше вихід.
* Люди, що практикують
методи медитації і заспокоєн-

ня, можуть досягати зниження артеріального тиску, що
зменшує ризик хвороб серця.
Вони можуть стати над ситуацією (стресом), їхній погляд
на події оптимістичний. Тож у
всьому намагайтеся побачити
прекрасне.
* Частіше посміхайтеся.
Учені з’ясували: існує зв’язок
між лицьовими м’язами і ділянкою головного мозку, відповідальною за вироблення нейрохімікатів, що викликають
приємні відчуття. Схожим чином діють обійми і поцілунки.
* Чітко формулюйте думку. При висловленні своєї точки зору піклуйтеся про те, щоб
люди правильно вас розуміли.
Однозначно
сформульована
думка значно знижує непорозуміння. Важливо також уміти
слухати.
* Фізична активність знижує напругу, пом’якшує депресію, підвищує низьку самооцінку.
* Відмова від тютюну вже
впродовж двох днів поліпшує
роботу легенів та інших органів, знижує ризик захворювання на рак та хвороби серцево-судинної системи.

❙ Не намагайтеся лікувати бронхіт самотужки. Тільки лікар зможе
❙ визначити діагноз і призначити коректну терапію.
❙ Фото з сайта vz.kiev.ua.
* Правильно харчуйтеся. Раціон має бути поживним, але
не жирним: фрукти, овочі, харчові волокна. Дуже корисні
овес, гречка, пшоно, пшениця, перловка, рис, кукурудза,
білки рослинного походження, гарбузове і соняшникове
насіння, олія, риба тощо. Здорове харчування гарантує добре самопочуття.

Пам’ятайте: кожний з нас переживає невдачі і потрясіння. Але
важливо, щоб ці відчуття не панували над нашим життям і не
призвели до низької самооцінки. Це допоможе не тільки долати тимчасові невдачі, а й зберегти здоров’я та повернути
радість життя.■

■ ДО РЕЧІ
Вивчивши звички первісної людини і негативні аспекти сучасного способу життя, професор психології Канзаського університету Стівен Іларді назвав близький до
природи спосіб життя найкращим засобом боротьби з психічними розладами. Головний винуватець психічних проблем, вважає вчений, — сучасний спосіб життя.
Якщо сто років тому від депресії страждав лише 1% населення, то нині — кожна
п’ята людина.
Антидепресанти допомагають тільки половині пацієнтів. Інших, вважає вчений,
порятують звички предків. Зокрема, професор рекомендує збільшити споживання кислот омега-3 (що містяться в рапсовій, кунжутній, горіховій або оливковій олії;
жирних і напівжирних сортах риби), активніше брати участь у колективній діяльності і більше спілкуватися з людьми, частіше і довше бувати на свіжому повітрі,
підвищити фізичну активність і забезпечити собі повноцінний сон.

12

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 БЕРЕЗНЯ 2021

■ ЗУСТРІЛИСЯ — ПОГОВОРИЛИ

Люблю, коли персонаж об’ємний,
багатогранний

Ірма Вітовська: Лише
згодом дуже полюбила
акторське ремесло
Чого ви ще не знали про нагороди улюблениці
глядачів, пригоди у Косові під час зйомок фільму «Мої
думки тихі» та різне сприйняття образу матері в ньому ❙ Ірма Вітовська у ролі баби Прісі
Тарас ЗДОРОВИЛО

Багатогранний талант української акторки
театру та кіно, продюсерки Ірми ВітовськоїВанца багатьом із нас запам’ятався цілим
арсеналом ролей. А починалося все десь
там із «Рома+Леся». Черговим визнанням
професійних чеснот заслуженої артистки
України стало минулорічне здобуття Вітовською мистецької премії «Київ» ім. Івана Миколайчука в галузі кіномистецтва за
роль матері в ігровому трагікомедійному
фільмі «Мої думки тихі», який вийшов на
широкий екран у 2019 році.
Як розповіла при нашій зустрічі пані Ірма,
працювати було і цікаво, й одночасно важко, але вочевидь, що все було не марним,
адже «проходящу» роль навряд чи б так
високо оцінили. У мами головного героя
дуже складна драматургічна основа — її
персонаж має чимало підводних планів і,
як вважає акторка, їй вдалося здолати цю
планку.
Знімали картину на Закарпатті близько
двох місяців, а ще рік пішов на постпродакшн. На фестивалі 2020 Santa Monica
Film Festival у Санта-Моніці (США) — стрічку назвали найкращим міжнародним ігровим фільмом. Перипетіями на знімальному
майданчику, непростим акторським «хлібом насущним» та творчими планами Ірма
Вітовська ділиться з читачами «України молодої».

Акторкою стала... на спір
■ Що можете сказати про творчий колектив фільму «Мої думки тихі»?
— Чудовий! Та й узагалі фільм суцільних дебютів, причому вдалих: це і режисер, і продюсерська група, і головний виконавець ролі («мій син»), і художник, і
оператор. Для всіх них — це повнометражний дебют.
Я там була, фактично, як «старший товариш». Талановита молодь виховалася
за останні шість років завдяки тому, що
українське кіно стало пріоритетним.
■ Безумовно. Щоправда, зараз на потреби вітчизняного кіно досить сильно «різанули» кошти в порівнянні з попередніми роками...
— Не хотілося б коментувати цю ситуацію, адже наразі багато спекуляцій навколо цього питання, яке насправді є дуже
важким і болючим загалом для культурного сектору. Причому воно пов’язане не
лише з коронавірусом, а й з економічною

Людмила КОХАН
Коли світовий постпандемічний
світ шукає свіжих ідей, п’ять українських брендів представили нові колекції
Європі та світу. Під час Paris Fashion
Week, який відбувся 1–9 березня, AMF
Showroom приймав українські бренди.
Презентація колекцій українських дизайнерів стала можливою за організаційної та інформаційної підтримки посольства України у Франції.
«Наша увага саме до Paris Fashion
Week невипадкова, адже тут найбільша концентрація байєрів, стилістів, інфлюєнсерів, фахівців моди з усього світу. Тож можна сказати, що це максимізує можливості для наших дизайнерів,
— коментує Марія Терехова, засновниця платформи New Fashion Zone. — Ще
протягом місяця будуть проходити переговори з баєйрами та дизайнерами. Без
перебільшення, це був найбільш насичений за останній рік тиждень переговорів
і в інтересах кожного з дизайнерів».

ситуацією в країні та світі загалом.
Адже наразі не лишень ми, а й Голлівуд нічого не запускає: так само багато картин, які мали б вийти восени 2020
року, дещо пересунулися. На жаль, зараз
така тенденція.
В Україні наразі хіба що малі форми в
запуску, а великі картини будуть відкладатися.
■ Знаю, що, незважаючи на «пандемічні перепони», ви інтенсивно знімалися.
Якщо не секрет: про що буде нова стрічка?
— Знову працюю з дебютантами: вочевидь, що мене вирішили використовувати у відкриті молодих талантів. Ідеться
про вже запущений одинадцятий пітчинг:
картина мала бути реалізована в лютомуберезні минулого року, але через карантин
вийшли у виробництво лише влітку після
інтенсивної підготовки й репетицій. Картину знімає молода режисерка-дебютантка, яка виграла одинадцятий пітчинг.
■ Пані Ірмо, а як трапилася така «халепа», що ви стали акторкою?
— Випадково... На спір (невдовзі я
навіть злякалася, що так посперечалася)! Моя мама (вона займалася творчістю, її дуже вмовляли спрямувати мене
на цей шлях, бо вважали, що маю неабиякий хист) знайшла оголошення, і я вирішила їй довести, що зможу це зробити.
Саме була в тому віці, коли вже настав
час обирати професію, проте я не «горіла» акторством, а ось коли вже поступила (по суті, на авантюрі) — лише згодом
дуже полюбила акторське ремесло. А виявилося воно набагато складнішим, ніж
його уявляла, коли займалася в шкільний період у гуртках дитячої творчості
при Будинку піонерів.
Захоплення було ще в дитячому віці, а
ось заняття у підлітково-юнацькому віці
було, швидше, звичкою — зовсім не планувала присвятити своє життя акторству. Адже то були важкі 90-ті роки, коли
майже нічого не знімалося й актори були
напівжебраками. Тож такі перспективи
мене зовсім не приваблювали. Але доля
розпорядилася по-іншому і я не жалкую!
Навчалася акторства у Львові, при
консерваторії ім. С. Крушельницької, у
1994-1998 роках.

Цапок постійно випрошував цукерки
■

Як склалася ваша доля в подальшо-

му?

❙ у фільмі «Брама».

— Одразу по випуску мене запросили в Київський Молодий театр, де працюю й понині. Тодішній очільник театру
Станіслав Мойсеєв подивився нашу дипломну роботу й вирішив узяти мене до столичного колективу свого театру.
Щодо роботи в кіно, то моїм дебютом стала широкоформатна стрічка Олеся Янчука у 2000 році — «Нескорений»
(фільм про Романа Шухевича). Згодом у
нього ж у 2004 році знялася у фільмі про
УПА («Залізна сотня»), де мала невеличку роль.
На телебаченні знялася в картині
по М. Зощенку, а потім почався етап
«Леся+Рома» у 2004—2008 роках. До
речі, цей проєкт курирувала канадська
сторона, бо саме вона його започаткувала і продавала у всі країни. Тож перший
відбір кандидатів української версії канадійці жорстко контролювали — він тривав довго, у три етапи. Були різні пари: я
виходила у фінал, потім часом не приходила на проби. Лише через два роки таки
запустили «Леся+Рома» зі мною та Дмитром Лаленковим.
■ Повертаючись до фільму «Мої думки тихі», пригадуєте якісь курйози, цікаві
моменти?
— Коли ми знімали в Косові, треба було, щоб звичайні місцеві люди, які
потрапляли в кадр, не впізнавали мене,
аби була безпосередня атмосфера на знімальному майданчику. Тож вимушена
була «маскуватися»: поменше говорити
з ними, прикривати обличчя, знімальна
група спеціально називала мене не інакше, як Галя (так звати головну героїню у
фільмі. — Ред.). Це було одночасно і кумедно, і напружено, бо коли б тебе «вирахували» — люди почали б одне одному передавати, фотографуватися, просити автографи, що зовсім не сприяло б зйомкам
фільму.
Кумедними були ситуації, які виникали з різними тваринками, зокрема з цапком, який постійно до мене чіплявся, випрошуючи цукерки.
Та й узагалі гумористичні історії —
дуже ситуативні. Скажімо, коли я грала бабу Прісю у фільмі «Брама» режисера Володимира Тихого, а грим був досить
складний, то на тих зйомках було ще більше приколів. Я реально ходила, як бабуся,
й місцеві зверталися до мене як до літньої
жінки.

■ «Роль» мами в житті непроста. Мабуть, і на екрані її відтворювати було нелегко?
— Та ні, нормально, адже маю життєвий досвід — у мене десятирічний син.
Щоправда, екранний син дещо старший
— сімнадцятирічний.
■ Завдяки фільму маєте уявлення, які
відносини можуть бути в майбутньому з
власним сином.
— Думаю, що таких, як у цій стрічці,
не буде. Це для мене особисто була «профілактична таблетка», як треба уникати
непорозумінь у стосунках з дитиною. Тож
вважаю, що пройшла цей негативний сценарій і в мене буде все по-іншому!..
Це було корисно — програти іншу історію й зробити певні висновки для себе:
не робити якихось помилок із власним сином, коли стане повнолітнім!
■ Як ви оцінюєте стосунки мами й
сина, показані у фільмі, зі сторони, як звичайна, «рядова», мама?
— Надіюсь, що всім мамам цей фільм
сподобався, адже багато хто побачив себе,
свої помилки. Чимало молодих людей підходили до мене й казали: «Це фільм про
мою маму!» Рада, що мені вдалося втрапити в своєрідний символ мами, яка сформована на наших теренах. Підходили до
мене й представники з інших країн i фактично говорили теж саме.
Мама — це мама, і син — це її «приватна власність» до моменту, коли він обирає
своє самостійне життя — от тоді й трапляється велика травма. Бо рветься пуповина, й для неї це надзвичайно болюча
річ.
■ Скажу відверто: моя дружина з однокурсницями (а їм уже за п’ятдесят) після
перегляду фільму були обурені: їм не сподобався не фільм, а саме ставлення сина
до мами, яке було показане у стрічці...
— Можливо, це пояснюється тим, що
наша молодість пройшла за часів СРСР, де
формувалися дещо інші відносини. А герой фільму виріс в інший час, має інший
світогляд, і вічна проблема «батьків і дітей» наразі набрала дещо інших форм. Ця
дитина сформована в глобальному світі, та
навіть технологічно діти й батьки частогусто зараз не розуміють одне одного.
■ І все ж таки, чому у фільмі показали
«ніяке» ставлення сина до матері?
— Бо він знає, що мама ним маніпулює. Він приїжджає, погоджується й
знову ведеться на цю її маніпуляцію: «Я
тут сама! Як я без тебе?» А йому все це зайве, для нього мама — подразник.
Лише згодом, у сцені в машині, коли
він їй відверто хамить, — лише тоді з неї
«злітає» вся ця історія з маніпуляцією, i
вона реально стає самотньою, нікому не
потрібною. Тільки тоді в нього починається шлях до матері, зовсім інший, усвідомлений.
У фільмі немає білого й чорного. Взагалі не симпатизую прямолінійній однозначності — люблю, коли персонаж
об’ємний, багатогранний і перебуває в пошуках виходу з важких ситуацій. Адже
у реальному житті будь-яка людина має
цілий спектр якихось потаємних фобій,
якихось комплексів. ■

■ З ГОЛОЧКИ

Справждені мрії про столицю моди
П’ятеро українських дизайнерів презентували нові колекції
на Paris Fashion Week
Щоб серед усього розмаїття брендів помітили саме ваш, констатують експерти, потрібно щонайменше три сезони поспіль брати участь у міжнародних виставках, шоурумах або ж показах
у «столицях моди». Це значні зусилля,
але вони виправдані.
Кожен перший дизайнер мріє бути
представленим у Парижі, який насправді є світовою столицею моди та, що ще
важливіше, світовим ринком високої
моди. У закритих шоу-румах одночасно
більше 100 тис. байєрів з усіх країн світу роблять закупки для своїх магазинів

Цього сезону нашу країну в Парижі представляла ця п’ятірка. 7/11 Seven
Eleven з колекцією Zoom it in, яка демонструє несподіваний погляд на базовий одяг.
Бренд закликає обирати речі з увагою до
деталей, змінювати свою буденність.
Juliya Kros iз колекцією FW2021-22,
де в центрі уваги — сильна особистість,
що не боїться викликів нового часу. Демонструє роботу із самовдосконалення
як постійну внутрішню війну з однією
дійовою особою. Речі в колекції можна легко трансформувати, при цьому не
позбавляючи їх елегантності.

Panove створили Bionics — переосмислення біоніки як способу конструювання та втілення форм, крізь призму
звичних образів природи. Колекція символізує пробудження нового дня, коли
листя на деревах шепоче «привіт» першим променням світанку, а подих осені
наповнює ранок свіжістю і прохолодою.
MDNT:45 з колекцією FW21/22 — це
про людину, яка не відкладає своїх бажань на потім, живе в моменті й активно
досліджує світ. Бренд нагадує нам, що
немає часу «зупиняти» життя, бо кожна
мить має значення.

Sek’ses by Streletskaya створила колекцію FW21/22 [sekses] для сучасної
жінки, яка встигає навіть неможливе і
не відповідає стереотипам суспільства.
В умовах пандемії експонування у
b2b шоурумах відбувалося без присутності дизайнерів. Організатори адаптували презентації для байєрів до онлайнформату. І тут як ніколи став у нагоді попередній спільний досвід.
«Ми раді нашій кооперації із NFZ,
співпраця з професійними операторами підвищила спільну нашу ефективність, стала корисною усім сторонам, та
найперше виграли молоді дизайнери»,
— зауважив Ентоні Фламос, виконавчий
директор AMF Showroom.
Особливості цього року не зупинили
українські бренди, вони сміливо і впевнено рухаються назустріч викликам у найскладніші для індустрії часи. І, перш за
все сучасні дизайнери є амбасадорами
національної культури, однією з універсальних мов вони доносять світові цінності та унікальний ДНК нації». ■

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 БЕРЕЗНЯ 2021
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Карнавал перевтілень,

Науково-популярна література

реквієм відміняється
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Костянтин РОДИК
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Маючи чималий досвід спілкування з «книжками про книжки»,
мушу визнати — нічого подібного мені досі не траплялося: Лія
Прайс, «Про що ми говоримо, коли говоримо про книжки» (К.:
Yakaboo publishing, 2020). Професорка Ратґерського університету США, де викладає теорію роману, гендерні студії та історію
книги — вона вищою мірою компетентна. А як редакторка вебжурналу Publik Book і популярна авторка престижних книжкових
часописів Нью-Йорка, Лондона та Парижа, залюблена у сміливі
метафори, — по-літературному ваблива. Мікс чи не гарантовано бестселерний.

4

Лія Прайс не належить до
записних «патріотів книги».
Дослідникові не годиться бути
пропагандистом. Вона бачить,
що немає «жодної можливості
провести будь-який чіткий
контраст між книжковою
доброчесністю та цифровим
гріхом». А далі парадоксальне, як часто у неї, припущення: «Можливо, друк співвідноситься з цифрою так само, як
Мадонна з повією: ми поклоняємося одній, але використовуємо іншу».
У книжці історикині книги немає «ганьби» і «зради».
Лише статистика, що скасовує апокаліпсис: «У США 2011
рік став першим роком, коли
електронних книжок продалося більше, ніж книжок у твердій палітурці, однак станом
на 2016 рік книжки у твердій палітурці знову випередили книжки електронні...
Кількість американців, які
читали склеєну або зшиту деревну масу, вдвічі перевищувала кількість тих, хто читав
електронні книжки». Щорічне зростання продажів паперових книжок фіксується від
2014-го. І знову несподіваний
висновок: «Електронна книжка книжці у м’якій обкладинці
насправді не ворог».
Власне, книжки завжди почувалися у комерційному середовищі як риба у воді: «Вони
не лише є невід’ємною частиною споживацького капіталізму — вони, власне, дали йому
старт... Книжки стали першими товарами широкого
вжитку... Перші штрих-коди
з’явилися саме на книжках».
Навіть так: «Друковані книжки — переписувані вручну, декламовані вголос, передавані
в подарунок або в обмін —
були першою соціальною мережею».
Авантюрне Ґутенберґове
дитя швидко пустилося берега, «скромна, але працьовита
деревна маса та непоказний
масовий друкований продукт,
витіснили більш гламурні, церемоніальні, багаті на вигляд
носії на кшталт каменю та
пергаменту». Але надмірну
пронирливість нового мас-продукту попервах вітали мало,
ба більше — ганили. «Увесь
час протягом перших декількох століть існування друку експерти виходили з того,
що він приніс у наше життя
кардинальні зміни — але, окрім випадків, коли йшлося про
декілька священних текстів,
ці зміни найчастіше вважали
змінами на гірше». Розвиток
небажаного з тодішньої точ-

ки зору феномену спробували
обмежити податками на папір
(між іншим, ті ренесансні збори були цільовими — ішли на
гонку озброєнь).
Не допомогло, книжки ширилися світом зі швидкістю
пандемії. Власне, їх і сприймали за інфекцію: «Від епохи
масляних ламп до епохи жарівок допізнє читання романів
вважалося безпомильною ознакою божевілля. Перші ілюстратори «Дона Кіхота» зображали його в нічному ковпаку,
тим сигналізуючи, що «з того
недосипу та з того перечиту
мозок його до решти висох!».
В інший бік — вважати книжки за ліки — маятник хилитнувся лише у наш час. На початку 2000-х психіатри Вельсу
забили на сполох: черги до них
сягнули років, а дозволу на антидепресанти доводилося чекати місяцями. Виникла програма «Книжки за рецептом».
«Станом на 2011 рік вельські
лікарі виписували тридцять
тисяч рецептів на книжки
щорічно... Лікарям, які брали
участь у програмі, платила
Національна служба охорони
здоров’я. Лише за три місяці
бібліотеки в Британії видали
понад сто тисяч примірників
книжок за рецептами — на
двадцять тисяч більше, ніж
примірників «П’ятдесяти
відтінків сірого». Лія Прайс
згадує низку дослідницьких
проєктів, фінансованих закладами охорони здоров’я різних
країн: виділяють кошти на дослідження впливу читання
на здоров’я (індекс маси тіла,
безсоння, хвороба Альцґаймера), на вивчення кореляції
між зниженням рівня насильства і читанням художньої літератури, розлучення і читання. І вже навіть «Книжкова
аптека» в Берліні продає косметичні засоби в одній упаковці з книжками, «спеціально
дібраними за їхні очищувальні, заспокійливі та відновлювальні властивости».
Та не все так райдужно і сьогодні. Фіксуються і геть негативні для здоров’я наслідки
читання: «Трансформація друкованого слова, яке тепер замість підштовхувати до дії
слугує чимось на кшталт пледа, є частиною ширшої тенденції — інфантилізації читання.
У цифрову еру дослідники ніяк
не можуть пояснити, чому
стільки дорослих людей в Америці читають літературу,
призначену для дітей. 2012
року 55 відсотків книжок для
старшого шкільного віку було
куплено людьми, старшими
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за 17 років, з яких дивовижна
частка — 78 відсотків — повідомила, що купила книжку не
як подарунок... Так само, як
книжки замість збурювати
читачів тепер їх заспокоюють, змінилося і відношення
між читанням і віком. З виду
діяльности, який прискорював
час, перетворюючи підлітків
на дорослих, читання перетворилося на каталізатор
психологічного регресу».
Здатність книжок до соціально-економічної мімікрії
— подиву гідна: вони хутенько подолали відстані «від священного до комерційного, від
монументального до портативного, від дорогоцінного
до універсально доступного
і від позачасовости Декалогу до дочасности того, у що
завтра можна буде загорнути бутерброда». На цьому
шляху чим тільки вони не займалися: лобізмом («вбудовані
книжкові полиці особливо поширені в будинках, побудованих у 1930-х роках і пізніше,
коли Едвард Бернейс, батько
піару, лобіював інтереси видавничої індустрії перед архітекторами»), спекуляціями
(«центральна будівля НьюЙоркської громадської бібліотеки... найфотогенічніші сходи у Мангеттені. З 2003 року
НЙГБ здає їх для проведення
заходів. Після того як героїня фільму «Секс і місто» обрала ці сходи ареною свого так і
не зреалізованого весілля, початкова ціна стрибнула до 50
тисяч доларів»), таксуванням
(Uber для книжок» — служба
одноденної доставки бібліотечних книжок»), туристичним бізнесом («LitCity: уявіть
собі, що ви йдете вулицею якогось міста і раптом ваш телефон починає вібрувати від
пуш-сповіщення. Але це не
сповіщення про щось на твіттері й не рекомендація про ресторан — прекрасний уривок з
якогось літературного твору,
пов’язаний з цим місцем»).
Відтак «з приходом цифрової ери ці зшиті або склеєні
блоки обдрукованого паперу
аж ніяк не вирушили на вихід,
а радше набули нової гламурности. Як домашніх тварин
розпещують більше, ніж сільськогосподарських, так і дов-
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Лабораторія, 320 с. (о)
Лія ПРАЙС. Про що ми говоримо, коли говоримо
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— К.: Наш формат, 200 с. (п)
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* номінувалося 26 видань
гоформатний друк стали
цінувати більше, коли він перестав бути робочою конячкою нашого щоденного збору
інформації». І тут Лія Прайс
рішуче розмежовує історію
книги й історію читання. Що
людині важливіше: зберегти перше чи друге? Книга, з
усього видно, вкотре пристосується до нової ситуації. Але
«якщо ми бачимо в обдрукованому папері не інертний колекційний експонат, а сигнал
або каталізатор, тоді фетишизація деревної маси та ниток або клею, за якими іноді
причепом ідуть уважність, цікавість та уява, означає, що
ми шукаємо не там».
Занепад читання, реальний і загрозливий, — ось де
виклик. Настільки неабиякий, що діти батьків-засновників ІТ-імперій учаться у
приватних школах, де заборонені ґаджети. А «співзасновник Google Сергій Брін — Робін
Ґуд, що переводить прибутки
цифрового світу в субвенції
для світу деревної маси». Чого
бояться ті, хто заробляє гроші, атакуючи книжку? Щоби
їхні діти «не втрачали нитку
складної думки»? Аби не занепала «сила тексту звільняти
розуми»? Може, «коли світ,
що тебе оточує, хилитається, мов на хвилях, книжки видаються чимось на зразок якоря»? А що як «лише коли ми
все ще посередині книжки, ми
справді живемо»?
Причина нинішнього занепаду читання банально-економічна: бізнес загарбує увесь
наш вільний час. Ось як це
виглядає в історичній ретроспективі: «Трансформація освітлення та транспорту у
ХІХ столітті зробили очікування в черзі та їзду в автобусі привітною можливістю
для легкої читанки, тоді як
комунікаційні інфраструктури ХХІ століття удоступнили їх для виконання оплачуваної праці... Робочий етос
двадцять першого століття
означає, що тепер ніхто й ніколи не має справді вільного

часу... Той самий офісний працівник, який, можливо, колись
заповнював хвилини, проведені у громадському транспорті, за читанням біографії якогось президента, тепер може
використати цей час, щоб відповісти на робочі імейли... Читанню відкриваються широкі
простори лише там, де нема
втраченої вигоди від альтернативних йому занять... Художню літературу найбільше
читають ті, хто замолодий
або застарий для оплатної
праці».
І тут ми втикаємося у глухий кут актуального з античних часів питання: скільки людині грошей треба? І навіщо?
Надлишок, певно, для купівлі різних розваг. А самих розваг потребуємо, аби «випасти»
на якийсь час із коловерті заробляння грошей. Усі ті розваги — так чи так — конкурентні
до читання. Зовні вони зазвичай яскравіші й принадніші
за «склеєні блоки обдрукованого паперу». Але ж, як подумати, маємо до діла хіба з «блідими електронними копіями
характеристик, наявність
яких у книжках давно є буденністю».
Лія Прайс суворо контролює авторські емоції. Хіба в
одному місці дозволила собі
дещицю ностальгії: «Я завжди
любила читати. Але до того,
як досягнення статевої зрілости принесло із собою конкуруючі форми прив’язаности, я
також читала, щоб любити.
Спочатку це означало любити слова, потім любити літературних персонажів, потім
любити уявного автора і любити інших людей, які теж усе це
любили». Чи можна навчитися
любити людей у фейсбуці?
Й насамкінець — про магію
оцієї «деревної маси»: «Сама
ідея книжки має більшу силу,
ніж будь-які ідеї, які в ній містяться».

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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ФУТБОЛ

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

На правильній хвилі
Лідери національного чемпіонату синхронно здобули важливі перемоги
й залишилися в турнірній таблиці при своїх інтересах
Григорій ХАТА
Увійшовши у весняну фазу сезону,
обом флагманам вітчизняного футболу
одразу довелося грати в режимі подвійного навантаження. Два матчі на тиждень
— графік непростий. І виліт донецького «Шахтаря» з національного Кубка —
яскраве тому підтвердження. В ігровому
вирі наставнику «гірників» Луїшу Каштру не вдалося відшукати оптимальний
баланс для успішних виступів на різних
фронтах. А після гостьового розгрому від
«Роми» в першому матчі 1/8 фіналу Ліги
Європи «помаранчево-чорним», схоже,
доведеться розпрощатися й зі ще одним
кубковим турніром, зосередившись надалі лише на національному чемпіонаті.
Сподівання Каштру перевершити в
нинішньому сезоні здобуток попереднього, коли його підопічні дійшли до півфіналу ЛЄ, мабуть, залишаться нереалізованими. Проблемно буде «гірникам» і захистити чемпіонський титул, адже їхні
конкуренти з «Динамо», не скидаючи
ходу, впевнено тримаються в лідерах національної першості.
Поєдинок «біло-синіх» у 18-му турі
проти «Зорі» багато хто з експертів називав ледь не вирішальним у чемпіонській
гонці. У календарі залишилося не так багато матчів, де «біло-сині» можуть втратити очки. Їхній виїзний матч проти луганського клубу виглядав одним із таких.
У позаминулому турі підопічні Віктора
Скрипника переграли «Шахтар», тож до
візиту в Запоріжжя «Динамо» поставилося дуже відповідально.
«Я неабияк задоволений тим, як хлопці підготувалися до гри, як вони зіграли,
як інтерпретували на полі те, що я хотів
бачити від них. Вони мають розуміння
того, що я хочу бачити на футбольному
полі. Я дуже задоволений грою та результатом», — сказав після завершення поє-

❙ Футболісти «Десни» виявилися безпорадними проти атакувального потенціалу «Шахтаря».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
динку на «Славутич Арені» Мірча Луческу. Два забиті один за одним голи у другому таймі допомогли динамівцям переграти складного суперника й зберегти
чотириочкову перевагу над «гірниками»
в турнірній таблиці.
Після невдачі в Римі (динамівці, зауважимо, також програли свій перший
поєдинок 1/8 фіналу ЛЄ) «Шахтарю»
життєво необхідна була сатисфакція. І в

матчі проти «Десни» підопічні Каштру
дещо реабілітувалися за неприємне фіаско «Ромі».
«Коли підходимо до кожного матчу,
завжди це робимо з переможним духом.
Розуміємо, чого ми варті, хто такі. Завжди намагаємося забити багато м’ячів», —
португальський очільник «гірників» пояснив, із якими думками підходила його
команда до матчу з чернігівським клубом,

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 18-й
тур. «Минай» — «Інгулець» — 0:1 (Бартулович,
27 (пен.); вилучення: Карась, 25 («М»)), «Ворскла» — «Дніпро-1» — 0:1 (Довбик, 40; вилучення: Дуглас, 54 («Д»)), «Маріуполь» — «Колос»
— 1:4 (А. Бондаренко, 45 — Чурко, 5; Костишин,
29; Новак, 48; Лисенко, 61), «Шахтар» — «Десна» — 4:0 (Тете, 34 (пен.), 80; Соломон, 74, 77),
«Зоря» — «Динамо» — 0:2 (Бесєдін, 55; Сидорчук, 59), «Олександрія» — «Олімпік» — 2:0 (В.
Бондаренко, 28; Стецьков, 90+1). Матч «Львів»
— «Рух» — перенесений на іншу дату.
***
Поєдинки 19-го туру (20-21 березня):
«Маріуполь» — «Минай», «Десна» — «Дніпро-1», «Ворскла» — «Олімпік», «Інгулець» —
«Олександрія», «Львів» — «Шахтар», «Динамо» — «Рух», «Колос» — «Зоря».
Турнірна таблиця:
I В Н П
М
О
1. «Динамо»
18 13 4 1 38-13 43
2. «Шахтар»
18 11 6 1 40-12 39
3. «Зоря»
17 9 5 3 31-13 32
4. «Десна»
18 8 6 4 27-18 30
5. «Ворскла»
18 7 7 4 24-15 28
6. «Колос»
18 6 8 4 25-19 26
7. «Олександрія» 18 7 5 6 26-21 26
8. «Дніпро-1»
18 5 4 9 23-30 19
9. «Олімпік»
17 5 2 10 22-30 17
10. «Маріуполь» 18 4 5 9 17-28 17
11. «Інгулець»
18 2 10 6 16-27 16
12. «Рух»
17 2 7 8 15-31 13
13. «Минай»
17 3 4 10 12-33 13
14. «Львів»
16 3 3 10 11-37 12
Бомбардир: Циганков («Динамо») — 10.
який у поточному сезоні двічі грав унічию
з «Динамо».
Вочевидь цей факт допоміг максимально добре налаштуватися «шахтарям» на поєдинок із командою Олександра Рябоконя й одразу чотири рази відзначитися у воротах чернігівського колективу. Наразі «деснянцям» не вдається
грати проти «Шахтаря» так само успішно, як iз «Динамо». «Бразильці «Шахтаря» познущалися над нашою обороною»,
— резюмував Олександр Рябоконь. Хай
там як, а чернігівський клуб залишається у грі за «бронзу», на яку трохи більше
шансів усе ж має «Зоря». Схожі розклади спостерігаються й у чемпіонській гонці, де більшим фаворитом виглядає динамівський клуб на чолі з екснаставником
«гірників». ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Ліга Європи
Невдалим вийшов минулий тиждень для
українських клубів у Лізі Європи: і «Динамо», і
«Шахтар» синхронно програли перші матчі 1/8
фіналу командам з топ-чемпіонатів. Кияни знову пропустили після стандарту (цього разу аж
двічі) і, на відміну від поєдинків iз «Брюгге»,
не змогли реалізувати бодай один момент біля
воріт «Вільярреала». Тепер «біло-синім» потрібно забивати мінімум двічі в Іспанії.
Донеччани ж у Римі зустрічались зi старими знайомими з «Роми»: з римлянами «гірники» раніше неодноразово грали в ЛЧ, а зараз їх тренує екснаставник «Шахтаря» Пауло
Фонсека. На жаль, цього разу візит до столиці Італії виявився для підопічних Луїша Каштру провальним: мінімум моментів в атаці та
«суха» поразка — 0:3.
Таким чином, шансів у наших «грандів»
пробитись до наступного етапу турніру не так
і багато. Чи вдасться «Динамо» і «Шахтарю»
зробити «камбеки», дізнаємось уже цього
четверга.
1/8 фіналу. Перші матчі. «Динамо»
(Україна) — «Вільярреал» (Іспанія) — 0:2
(Пау Торрес, 30; Альбіоль, 52; «Д»: Бущан, Миколенко, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 84),
Сирота, Сидорчук (Андрієвський, 68), Циганков, Ж. Родрігес, Буяльський, Шапаренко (Шепелєв, 68), Бєсєдін), «Рома» (Італія) — «Шахтар» (Україна) — 3:0 (Л. Пеллегріні, 23; ЕльШаараві, 73; Манчіні, 77; «Ш»: Трубін, Додо,
Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Алан Патрік
(Судаков, 80), Тете (Коноплянка, 87), Марлос
(Маркос Антоніо, 88), Тайсон (Соломон, 80),
Мораес (Дентіньйо, 76)), «Аякс» (Нідерланди) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 3:0 (Классен, 62; Тадіч, 82; Броббей, 90+2), «Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Мілан» (Італія)

— 1:1 (Ам. Траоре, 50 — К’єр, 90+2), «Славія»
(П, Чехія) — «Рейнджерс» (Шотландія) —
1:1 (Станчу, 7 — Хеландер, 36), «Гранада»
(Іспанія) — «Мольде» (Норвегія) — 2:0 (Х.
Моліна, 26; Сольдадо, 76), «Тоттенхем» (Англія) — «Динамо» (З, Хорватія) — 2:0 (Г.
Кейн, 25, 70), «Олімпіакос» (Греція) — «Арсенал» (Англія) — 1:3 (Ель-Арабі, 58 — Едегор, 34; Габріел, 79; Ель-Нені, 85).

Англія
Олександр Зінченко, як і зазвичай у 2021
році, минулого тижня зіграв за «Ман. Сіті» в
одному матчі АПЛ із двох та допоміг «городянам» обіграти «Саутгемптон». Після чергових
перемог футболісти з Манчестера впевнено
крокують до чемпіонства.
Ще один український легіонер в АПЛ —
форвард «Вест Хема» Андрій Ярмоленко —
все ще не може повернутись на поле після
травми, отриманої в лютому. Однак очікується, що екскпітан «Динамо» зможе відновитись
до матчів збірних.
Прем’єр-ліга. Перенесений матч 33го туру. «Манчестер Сіті» — «Саутгемптон» — 5:2 (Де Брюйне, 15, 59; Марез, 40,
55; Гюндоган, 45 — Уорд-Праус, 25 (пен.); Ч.
Адамс, 56; Зінченко («МС») — до 81 хв.).
28-й тур. «Ньюкасл» — «Астон Вілла»
— 1:1, «Лідс» — «Челсі» — 0:0, «Крістал Пелас» — «Вест Бромвіч» — 1:0, «Евертон»
— «Бернлі» — 1:2, «Фулхем» — «Манчестер Сіті» — 0:3 (Стоунз, 47; Габріел Жезус,
56; Агуеро, 60 (пен.)), «Саутгемптон» —
«Брайтон» — 1:2, «Лестер» — «Шеффілд
Юнайтед» — 5:0 (Іхеаначо, 39, 69, 78; А. Перес, 64; Ампаду, 80 (у свої ворота)), «Арсенал» — «Тоттенхем» — 2:1, «Манчестер
Юнайтед» — «Вест Хем» — 1:0 (Доусон,
53 (у свої ворота)).
Лідери: «Манчестер Сіті» (30 матчів)

— 71, «Манчестер Юнайтед» (29 матчів) —
57, «Лестер» (29 матчів) — 56, «Челсі» (29
матчів) — 51, «Вест Хем» (28 матчів) — 48,
«Евертон» (28 матчів) — 46.
Бомбардир: Салах («Ліверпуль»)
— 17.

Іспанія
Якщо ще наприкінці січня впевнене лідерство та потенційне чемпіонство мадридського «Атлетико» не викликало багато питань, то
не надто вдалі лютий та початок березня (чотири нічиї та одна поразка у восьми матчах) дозволили суперникам дещо наздогнати «матрацників». Так, підопічні Сімеоне все ще мають перевагу над «Реалом» та «Барсою», проте вона
вже не виглядає такою, яку не можна відіграти.
Тим паче, попереду в «Атлетико» ще очні дуелі
з двома «грандами».
Прімера. Перенесений матч 18-го
туру. «Атлетико» — «Атлетік» — 2:1 (М. Льоренте, 45; Л. Суарес, 51 (пен.) — Муньяїн, 22).
27-й тур. «Леванте» — «Валенсія»
— 1:0, «Алавес» — «Кадіс» — 1:1, «Реал
Мадрид» — «Ельче» — 2:1 (Бензема, 73,
90+1 — Кальво, 61), «Осасуна» — «Вальядолід» — 0:0, «Хетафе» — «Атлетико» —
0:0, «Сельта» — «Атлетік» — 0:0, «Гранада» — «Реал Сосьєдад» — 1:0, «Ейбар» —
«Вільярреал» — 1:3, «Севілья» — «Бетіс»
— 1:0 (Ен Несірі, 27).
Лідери: «Атлетико» — 63, «Реал Мадрид» — 57, «Барселона» (26 матчів) — 56,
«Севілья» (26 матчів) — 51, «Реал Сосьєдад»
— 45, «Бетіс» — 42.
Бомбардир: Мессі («Барселона»)
— 19.

Італія
Інтриги в боротьбі за «скудетто» з кожним
туром стає все менше: «Інтер» виграв вісім поє-

динків поспіль та відірвався від «Мілана» вже на
дев’ять пунктів. Минулого уїк-енду «синьо-чорні» не без проблем обіграли «Торіно», а «россо-нері» поступились команді свого екстренера Дженарро Гатузо — «Наполі». Усе ще сподівається наздогнати «Інтер» туринський «Ювентус», який після вильоту з ЛЧ зірвав свою злість
на «Кальярі» («хет-трик» в активі Роналду).
А от «Рома» після перемоги у Римі над
«Шахтарем» в ЛЄ несподівано програла одному з аутсайдерів Серії А — «Пармі».
Серія А. 27-й тур. «Лаціо» — «Кротоне» — 3:2, «Аталанта» — «Спеція» — 3:1
(Пашаліч, 54, 73; Муріель, 55 — Пікколі, 82;
Маліновський («А») — із 66 хв.), «Сассуоло»
— «Верона» — 3:2, «Беневенто» — «Фіорентина» — 1:4, «Дженоа» — «Удінезе» —
1:1, «Болонья» — «Сампдорія» — 3:1, «Парма» — «Рома» — 2:0, «Торіно» — «Інтер»
— 1:2 (Санабрія, 71 — Р. Лукаку, 61 (пен.); Л.
Мартінес, 85), «Кальярі» — «Ювентус» —
1:3 (Сімеоне, 61 — Роналду, 10, 24 (пен.), 32),
«Мілан» — «Наполі» — 0:1 (Політано, 50).
Лідери: «Інтер» — 65, «Мілан» — 56,
«Ювентус» (26 матчів) — 55, «Аталанта» —
52, «Наполі» (26 матчів), «Рома» — 50.
Бомбардир: Роналду («Ювентус») —
23.

Німеччина
«Баварія» «на класі» здолала «Вердер»
та збільшила відрив від «РБ Лейпциг» до чотирьох пунктів. Черговий гол до свого активу
записав форвард мюнхенців Роберт Левандовський: в активі поляка 32 результативнi
удари.
Натомість недавній суперник «Шахтаря»
по ЛЧ — «Боруссія» з Менхенгладбаха —
після звістки про те, що їхній наставник улітку очолить «Боруссію» з Дортумунда, програла шість матчів поспіль в усіх турнірах.

Перша Бундесліга. 25-й тур. «Аугсбург» — «Боруссія» (М) — 3:1, «Вердер»
— «Баварія» — 1:3 (Фюллькруг, 86 — Горецка, 23; Гнабрі, 35; Р. Левандовський, 67),
«Вольфсбург» — «Шальке» — 5:0, «Майнц»
— «Фрайбург» — 1:0, «Уніон» — «Кельн» —
1:0, «Боруссія» (Д) — «Герта» — 2:0 (Брандт,
54; Мукоко, 90+1), «Байєр» — «Армінія» —
1:2, «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт Франкфурт» — 1:1 (Форсберг, 47 — Камада, 61),
«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 2:0.
Лідери: «Баварія» — 58, «РБ Лейпциг»
— 54, «Вольфсбург» — 48, «Айнтрахт Франкфурт» — 44, «Боруссія» (Д) — 42, «Байєр»
— 40.
Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 32.

Франція
Чинний чемпіон Ліги 1 — «ПСЖ» — продовжує чергувати між вдалими результатами
у ЛЧ та сенсаційними поразками у чемпіонаті.
Цього разу парижани поступились вдома «Нанту». Натомість «Ліон» врятувався від поразки
у матчі з «Реймсом», а ще два претенденти на
медалі — «Лілль» і «Монако» — розписали
суху мирову.
Ліга 1. 29-й тур. «Реймс» — «Ліон» —
1:1 (Кафаро, 34 — Кадевере, 90+2), «Анже» —
«Сент-Етьєн» — 0:1, «Марсель» — «Брест»
— 3:1 (Мілік, 45; Товен, 88; Кюізанс, 90+3 —
Брасьє, 71), «Нім» — «Монпельє» — 1:1, «Діжон» — «Бордо» — 1:3, «Ланс» — «Мец» —
2:2, «Лор’ян» — «Ніцца» — 1:1, «Ренн» —
«Страсбур» — 1:0, «Монако» — «Лілль» —
0:0, «ПСЖ» — «Нант» — 1:2 (Дракслер, 42
— Коло Муані, 59; Сімон, 71).
Лідери: «Лілль» — 63, «ПСЖ», «Ліон»
— 60, «Монако» — 56, «Марсель», «Ланс»
— 45.
Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 18. ■
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«Сказати, що після річної паузи важко повертатися в цей ритм,
— це нічого не сказати. Це випробування, котре повинна була
подолати, але не змогла».

Ольга Харлан
українська шаблістка

■ БІАТЛОН

■ ФЕХТУВАННЯ

Штрафна
медаль

Одна за всіх
Повернувшись на фехтувальні доріжки після річної
перерви, українські шаблістки провалили
олімпійську кваліфікацію

Спарений етап Кубка світу в чеському Нове-Мєсто
українська збірна завершила зі спринтерським
«сріблом»
❙ Ольга Харлан виявилася неготовою до рестарту фехтувального сезону.
❙ Фото з сайта xsport.ua.
Григорій ХАТА

❙ Юлія Джима має найкращі індивідуальні результати поміж українських збірників
❙ у нинішньому сезоні.
❙ Фото з сайта isport.ua.
Григорій ХАТА
Свій головний старт сезону українські біатлоністи та біатлоністки вже пробігли, потішивши своїх уболівальників яскравими естафетними гонками
на чемпіонаті світу в Поклюці. Утім
крапку в зимовому біатлонному марафоні ще не поставлено. Заключний
етап Кубка світу відбудеться наступного «уїк-енду» в шведському Естерсунді, де на спортсменів чекають три персональні гонки.
Останні ж командні перегони кубкового сезону відбулися під час двох спарених етапів КС у чеському Нове-Мєсто.
Як і належить призерам чемпіонату
світу, кращий поміж українських естафетних команд результат у Чехії показала жіноча четвірка, котра на четвертому місці завершила командні змагання. Можливість поборотися за медалі у
Нове-Мєсто була й у нашого змішаного
квартету. Однак зароблене Юлією Джимою штрафне коло позбавило «синьожовтих» призових амбіцій, обмеживши їх фінішем на п’ятій позиції.
Хай там як, а саме стараннями Джими було виграно єдину українську медаль під час чеського етапу КС.
Завдяки відмінній стрільбі та високому ходу Юлія стала другою в першій спринтерській гонці цього спареного туру. У повторному спринті досвідчена українка також відстрілялася на «нуль» та добре відпрацювала на
лижні, однак дотягнутися до «призів»
не змогла, фінішувавши на п’ятому
місці.
У цілому вельми пристойні в нинішньому сезоні результати Джими дозволяють їй посідати 17-те місце в загальному заліку Кубка світу. Другою
представницею України в «топ-30»
КС-2020/2021 є ексбілоруска Дар’я

Блашко, котра перебуває на проміжній
26-й позиції.
У чоловічому «топ-30» також перебувають двоє членів української збірної
— Дмитро Підручний та Артем Прима.
Результати, продемонстровані останнім цієї зими, взагалі вражають. Торік
очільник української збірної Юрай
Санітра передбачав, що Прима має хороший потенціал для прогресу.
На головних стартах сезону Артем
виклався по повній, долучивши таким
чином українські змішані команди до
реальної боротьби за планетарні медалі.
Дещо інша історія з Дмитром Підручним. У нинішньому сезоні він далекий від своєї оптимальної форми. «У
підготовчий період спробує попрацювати з особистим психологом», — наголосив капітан чоловічої збірної України. Відверто слабка робота на вогневих
рубежах не дозволила чемпіону світу2019 претендувати на серйозні індивідуальні нагороди по ходу нинішньому
Кубка світу.
Утім у командному заліку Кубка націй як чоловіча, так і жіноча збірні України міцно тримаються в першій десятці. Нехай за підсумками сезону їм і
не вдасться заскочити до «топ-5», учасники котрої мають найбільше преференцій, місця в другій п’ятірці «пелотону» — теж цінне надбання.
Остаточну ж крапку в цьому передолімпійському сезоні планують поставити на чемпіонаті України в Буковелі.
Щоправда, через локдаун, введений на
Івано-Франківщині, терміни проведення
змагань можуть бути змінені. Не виключений i варіант зі скасуванням ЧУ. Хоча,
за словами директора Державного центру олімпійської підготовки з біатлону
В’ячеслава Деркача, наразі про відміну
турніру не йдеться. ■

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях не виступить на Олімпіаді
в Токіо. Для команди, що в своєму складі
має одну з найкращих шаблісток сучасності, а також володіє віцечемпіонським
титулом літніх Ігор у Ріо-2016, подібний
підсумок олімпійського відбору виглядає
суцільним провалом.
Минулого тижня після практично річної перерви у світі поновилися міжнародні змагання з фехтування.
У Будапешті, де проходив один з етапів Кубка світу, мала визначитися олімпійська доля українських шаблісток.
Аби потрапити до Токіо, українська команда на чолі з Ольгою Харлан у столиці
Угорщини мала показати високий результат, який дозволив би їй у рейтингу збірних випередити господарок етапу КС.
Такий сценарій передбачав якомога
вище сходження «синьо-жовтих» турнірними сходами. Однак, перегравши на
старті командних змагань збірну Іспанії
(45:33), в подальшому українські шаблістки не виграли жодного поєдинку й
посіли далеко не те місце, на яке розраховували. Три поспіль поразки в Будапешті
— Південній Кореї (у чвертьфіналі), Росії
та Угорщині (у поєдинках за 5-8 місця)
— відкинули фаворита турніру на скромну восьму позицію протоколу, після чого
стало зрозуміло, що на Олімпіаду в Токіо
Харлан і К° не поїдуть. Точніше кажучи, на майбутні Ігри до Японії полетить
лише одна Ольга Харлан, яка кваліфі-

кувалася до індивідуального турніру завдяки своїм високим персональним позиціям у рейтингу Міжнародної федерації
фехтування. А от українська збірна шаблісток, в історії якої, окрім «срібла» Ріо2016, є «золото» Пекіна-2008, вперше не
змогла відібратися на головні старти чотириріччя.
Можна припустити, що доленосною
в цьому питанні стала погана готовність
до рестарту сезону лідерки синьо-жовтої четвірки Ольги Харлан. Посіяна під
першим номером індивідуального турніру в Будапешті, титулована українка вже
на його старті програла володарці останнього номеру посіву — Сильвії Матушак
з Польщі. Ведучи в матчі перед 14:11,
Ольга так і змогла заробити переможного очка, поступившись у підсумку польській шаблістці — 14:15.
«Сказати, що після річної паузи важко повертатися в цей ритм, — це нічого не сказати. Це випробування, котре
повинна була подолати, але не змогла.
З’ясовувати причини буду трохи пізніше, а попереду в нас дуже важливий
день. Тримайте за нас кулачки», — просила напередодні командного турніру
Харлан.
Утім 30-річна фехтувальниця з Миколаєва не змогла зібратися й на командний
турнір.
Проте до Олімпіади в Токіо ще довго, й
у Харлан буде можливість повернути собі
переможний настрій та в особистому олімпійському турнірі реабілітуватися за невдачу в командній кваліфікації. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на другий квартал
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої
уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» з нового року, це
можна зробити до 18 березня, щоб отримувати газету з другого кварталу. Оформити передплату можна у відділеннях поштового
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua. Оформити передплату можна як
за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом 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.

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 передплати
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три
місяці — 9 грн., на чотири–шість
місяців— 11 грн., на сім–дванадцять місяців— 15 грн. 30 коп.

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

Читайте
в наступному
номері:
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Зерно з Білорусі?
Низький минулорічний урожай зернових призвів до суттєвого збільшення імпорту пшениці з держави,
яка ніколи не славилася своїм високим експортним потенціалом

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 БЕРЕЗНЯ 2021

■ КРИЗА

А чи був третій?..
Дженніфер Лопес заперечує наявність розлучниці
втрачати шанс на сімейне щастя
жінці не хотілося б. Тому нещодавно пара виступила з ексклюзивною
публічною заявою, що чутки про
їхній розрив — лише чутки. Наразі вони обоє працюють над їхніми стосунками. Заручені стверджують, що ніякої третьої сторони в їхніх проблемах немає
(йшлося про зраду Алекса),
а важкі часи бувають в усіх закоханих пар. Як Алекс та Дженніфер збираються налагоджувати свої стосунки, наразі невідомо, адже Джей Ло знімає фільм
у Домініканській Республіці, а
її коханий поки що залишається на самоті в Маямі. ■

Рівно два роки тому щаслива Дженніфер Лопес похвалилася в інстаграмі перснем із величезним діамантом і повідомила про свої заручини з бейсболістом
Алексом Родрігесом. Потім були й інші,
не менш романтичні, повідомлення, як
пара проводить час разом зі своїми чотирма дітьми (у Джей Ло — двійня від
Марка Ентоні, а в Алекса двоє доньок від
попереднього шлюбу), відвідала інавгурацію Джо Байдена, на якій Лопес виконала гімн США, чи готується до майбутнього весілля. Та нещодавно прозвучала
мов грім серед ясного неба новина, ніби
пара розійшлася.
Для 51-річної Джей Ло майбутній
шлюб мав би стати вже четвертим, тож

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №25

❙ Дженніфер Лопес.

По горизонталі:
2. Шовкова або напівшовкова
тканина, блискуча і гладенька з лиця.
6. Голлівудська акторка, зірка фільму «Основний інстинкт». 7. Гірське
пасмо на території Росії. 8. Село під
Києвом, де розташований Музей архітектури і побуту. 12. Давньогрецька монета, яку клали померлому під
язик, щоб мав чим розплатитися з Хароном за перевіз. 13. Житель Аравійської пустелі. 15. «Порушення режиму
тиші» на Донбасі. 16. Найменша частинка речовини. 17. Кристали льоду,
що намерзають на гілках дерев. 18.
Чоловік із білявим волоссям. 19. Ім’я
сина принца Гаррі та Меган Маркл.
21. Містечко в Білорусі, під яким у
1514 році польсько-литовське військо під проводом Костянтина Острозького розгромило московське військо.
23. Установка, де відбувається керована ланцюгова ядерна реакція поділу атомних ядер. 27. «..., мамо, що ти
зарання спать лягла. А то б ти Бога
прокляла за мій талан» (Тарас Шевченко). 28. Річка, яка найчастіше згадується в українських народних піснях. 29. Садова ягода, гібрид смородини та аґрусу.
По вертикалі:
1. Частина стовбура дерева або
куща від кореня до крони. 2. Гори в
Південній Америці. 3. Гостра частина бритви чи ножа. 4. Індійська
національна сукня. 5. Український

■ ТАЄМНИЦІ ДВОРУ

Королева Британії
зрадила
своїй звичці відмовчуватися на звинувачення
Варка ВОНСОВИЧ
Меган Маркл, яка влаштувала так званий Мекзіт — вихід із королівської сім’ї, пояснюючи це тим,
що хоче приватності, а її натомість повсюди переслідує британська преса, сама постійно шукає уваги преси — тепер уже американської. Для цього йдуть у хід
будь-які приводи — чи то покладання квітів до могил загиблих американських воїнів, чи поздоровлення зі святами за участі свого сина Арчі. Та інтерв’ю, яке
пара Меган—Гаррі дала відомій тележурналістці США
Опрі Уїнфрі, викликало просто шквал обговорень. Меган звинуватила королівську родину в усіх смертних
гріхах — булінгу, расизмі, нетолерантності.
Не впустили шанс пройтися по цьому інтерв’ю і в
скандальному французькому журналі «Шарлі Ебдо».
Видання надрукувало в своєму твіттері карикатуру,
на якій просто-таки білосніжна (натяк на нібито висловлювання одного з членів родини на колір майбутньої дитини Маркл) королева Британії коліном притискає горлянку Меган до землі, а та хрипить: «Я не

можу дихати...» (посилання на вислів афроамериканця Джорджа Флойда, якого подібним чином душив у Міннеаполісі поліцейський, що спровокувало в свою чергу рух
Black Lives Matters). Тут також можна провести паралель із висловлюваннями Меган
про те, що їй постійно хотілося вирватися з
задушливої атмосфери палацу. Хтось розцінює цю карикатуру як привід посміятися
з манії герцогині Сассекської, яка вважає,
що світ тільки й переймається, що її переживаннями. Інші ж вважають, що королева Єлизавета також посміється над карикатурою, адже в неї чудове почуття гумору. Наразі достеменно відомо одне: королева зрадила своїй звичці відмовчуватися
щодо звинувачень і сказала, що в палаці
проведуть розслідування щодо расистських висловлювань на адресу Меган і її
майбутньої (на той час) дитини. Запасаємось попкорном? ■

■ ПОГОДА

Кросворд №23
від 10 березня

■ ПРИКОЛИ

17 березня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ i мокрий снiг.
На дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-схiдний,
7-12 м/с. Температура вночi 0...+2, удень +3...+5.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мiсцями значний
мокрий снiг. Славське: вночi -1...+1, удень +2...+4. Яремче: вночi -1...+1, удень +2...+4. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень
+3...+5. Рахiв: уночi -1...+1, удень +3...+5.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

-2…+3
+1…+6

+2…-3
0…+5
Схід

хмарно

15 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
немає, Стрий — немає, Плай — 67 см, Мiжгiр’я — немає,
Рахiв — немає, Долина — 2 см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — немає, Пожежевська
— 70 см.
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гурт, чия пісня «Плакала» розлетілася
по світу. 8. Популярний сорт морозива.
9. Радянська льотчиця, чиє ім’я носила нинішня вулиця Євгена Сверстюка в
Києві. 10. Давньогрецький історик. 11.
Країна з роману Толкіна «Володар перснів», де могли жити лише безсмертні.
12. Трава, що виросла на місці скошеної. 14. Алегорична оповідь із повчальним висновком. 20. Намистини, нанизані в один ряд. 22. Нічне збіговисько
відьом, чортів, чаклунів, що супроводжується диким розгулом. 24. Головний
герой поеми Івана Котляревського. 25.
Посудина з ручкою для зачерпування
води. 26. Об’єднання кількох кочових
племен під владою одного хана у тюркських і монгольських народів. ■

Центр

-2…+3
+1…+6

-2…+3
+2…+7

дощ
сніг

Південь +1…+6
+6…+11
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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Їде в поїзді на верхній полиці
чоловік. Ноги в брудних шкарпетках звiсив майже в обличчя жінці на
нижній полиці.
— Ви шкарпетки міняєте? —
питає вона.
— Міняю, але тільки на горілку.
***
Один англійський священник
так пояснює зростання кількості розлучень у країні:
— Наші прабабусі витрачали
чотири години на приготування овочевого супу. Тепер за допомогою супових концентратів молода госпо-

диня може зварити його за чотири
хвилини. Значить, у неї залишається
три години п’ятдесят шість хвилин на
критику чоловіка.
***
Начальник відділу кадрів у вiдставцi зупиняє на вулиці чоловіка:
— Що це ви стали так яскраво одягатися, схудли. Ви ж були шатеном, а тепер перефарбувалися у
брюнета. Дивно, дивно, Сидоров,
що все це означає?
— Вибачте, але моє прізвище
не Сидоров.
— Так ви й прізвище змінили?
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