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стор.5»

Уповноважений із захисту державної мови 

— про спроби політиків і медійників зірвати 

виконання принципового для України закону 

та небайдужість громадянського суспільства

Футболісти національної збірної гратимуть у формі з обрисами мапи України. 
Фото з сайту umoloda.kyiv.ua.

❙
❙

стор. 8»

Держава Україна, попри 

популістські заяви, досі 

не зробила необхідних 

кроків назустріч 

інвесторам

Спиною до грошей 

стор. 6»

Забери в нації дух — не 
буде нації 

Віктор Ющенко приймав 

у Нових Безрадичах успішних 

жінок: показував власну 

колекцію рушників та частував 

борщем від Клопотенка

l

стор. 2»

Тарас Кремінь: Будь-які спекуляції на 
мовному питанні є неприпустимими

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,291 грн 

1 € = 33,063 грн

1 рос. руб. = 0,373 грн

«Героям слава!» — 
на стадіонах Європи
Збірна України на європейському чемпіонаті з футболу виступатиме в патріотичній 
формі, яка розгнівила Росію



ВІВТОРОК, 8 ЧЕРВНЯ 20212 ІнФорУМ
«Національна збірна Україна виступатиме на Євро-2020 у новій — особливій формі. Головним 
її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх 
нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, 
Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою і всіма містами і селами...»

Андрій Павелко    
президент Української 

асоціації футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

ОВВА!

«Безхатьки» 
й альфонси 
поміж 
партійців?
Депутати й посадовці 
декларують нерухомість 
у Криму і навіть 
власну залізничну 
колію
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Голова Харківської облдержад-
міністрації Айна Тимчук, яка не-
давно «прославилася» урізанням 
бюджету місцевих театрів, знову 
потрапила до майнового скандалу. 
Цього разу тінь на репутацію чи-
новниці кинув її чоловік — депутат 
міськради від «Слуги народу» Анд-
рій Тимчук, який задекларував ад-
міністративну будівлю у кримській 
Алушті площею майже 500 квадрат-
них метрів. Цікаво, що цю нерухо-
мість він придбав у 2018 році, коли 
війна на Донбасі вже йшла повним 
ходом і будь-які зносини з окупова-
ним півостровом стали вважатися 
поганим тоном. 
 Спокусилися кримською неру-
хомістю і депутати з «Блоку Керне-
са». Зокрема, Володимир Тупіцин 
придбав досить скромну кварти-
ру (25 кв. м), а дружина його одно-
партійця Ігоря Аріха — приміщен-
ня площею 158 квадратних метрів. 
Обидва покупці обрали пляжі со-
нячної Ялти. 
 Утiм смаки в жінок харківських 
обранців досить різні. За інформа-
цією громадського руху «Чесно», 
дружина директора департамен-
ту будівництва і дорожнього госпо-
дарства Володимира Чумакова при-
дбала будинок площею 303 квад-
ратнi метри у не менш сонячній Іс-
панії, а також вказала в декларації 
просторе житло (200 кв. м) на Хар-
ківщині. Сам чиновник за докумен-
тами — безхатько, але при цьому 
демонструє сильну пристрасть до 
фірмових коштовних годинників. 
У нього їх аж чотири. 
 Найбільше ж нерухомості (6,5 тис. 
кв. м) виявилося у депутата від «Блоку 
Кернеса» Олександра Лобановського. 
До того ж він задекларував ще й влас-
ну двокілометрову під’їзну залізничну 
колію. А ось депутати від ОПЗЖ Сер-
гій Насинник і Анатолій Родзинсь-
кий, навпаки, продемонстрували на 
сторінках декларацій дивовижний ас-
кетизм. У першого є скромна кімната 
(12 кв. м) у Вишневому під Києвом, а в 
другого таке ж непримітне житло, на-
віть не в будинку, а у флігелі. При цьо-
му пан Анатолій має готівкою мільйон 
гривень. 
 Цікаво, що міські депутати під-
твердили у своїх звітах і неабияку 
любов до землі. Найбільшу кількість 
гектарів задекларував депутат від 
ОПЗЖ Євген Андрійчук (64 га). Тро-
хи відстають від нього у пристрасті 
до аграрного бізнесу колеги з «Євро-
пейської Солідарності» — Юрій Кор-
сунов, Руслан Агібалов та Ігор Пуш-
карьов. А лідер фракції «Успішний 
Харків» Андрій Новак має ділянки 
не лише у регіоні, де працює, а й на 
далекій Житомирщині. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж доби, 6 червня, в районі 
проведення операції Об’єднаних сил, 
збройні формування Російської Феде-
рації сім разів порушували режим при-
пинення вогню. Зокрема, неподалік на-
селеного пункту Піски противник двічі 
відкривав вогонь із заборонених Мінсь-
кими домовленостями мінометів 120-
го калібру та великокаліберних куле-
метів.
 Поблизу селищ Гнутове та Ново-
тошківське російські окупанти вели во-
гонь зі станкових протитанкових гра-
натометів і стрілецької зброї. Біля на-
селеного пункту Широкине ворог двічі 
відкривав вогонь у бік наших позицій 
зі станкових протитанкових та автома-
тичних станкових гранатометів. Непо-
далік населеного пункту Луганське 
окупанти вели вогонь iз ручних про-
титанкових, автоматичних станкових 
гранатометів та великокаліберних ку-
леметів.
 Унаслідок підриву на невідомому 
вибуховому пристрої один військово-
службовець отримав бойове травмуван-
ня. Йому надано необхідну медичну до-
помогу та доправлено до лікувального 
закладу. Стан здоров’я захисника — се-
редньої тяжкості. Про всі факти пору-
шень українська сторона СЦКК опера-
тивно повідомила СММ ОБСЄ.
 Станом на 7-му годину ранку 7 чер-
вня обстрілів на фронті не зафіксова-
но.

 Українська сторона СЦКК повідом-
ляє про грубі порушення з боку зброй-
них формувань РФ та її найманців, про 
що йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 2 чер-
вня 2021 року №126/2021. 31 травня 
Місія продовжувала фіксувати пору-
шення режиму тиші та озброєння най-
манців РФ, яке розміщене на тимчасово 
окупованій території у Луганській об-
ласті з порушенням ліній відведення.
 Так, в останній день травня в насе-
леному пункті Криничне, зафіксовано 
2 одиниці гаубиць Д-30 «Жаба». Також 
29 травня було зафіксовано 29 одиниць 
танків, які розміщені за межами виділе-
них місць зберігання на полігоні населе-
ного пункту Круглик. Уся виявлена вій-
ськова техніка належить збройним фор-
муванням РФ та розміщена в зоні безпе-
ки.
 Збройні формування ОРЛО продов-
жують нехтувати вимогами щодо роз-
міщення ОВТ i порушують як лінії від-
ведення, так і межі виділених місць 
зберігання зброї. 
 Зафіксовано факти заборони росія-
нами допуску представників СММ на 
тимчасово окупованій території. У пун-
кті пропуску, на кордоні поблизу насе-
леного пункту Вознесенівка Луганської 
області, озброєний бойовик наказав пат-
рулю Місії залишити цей район, поси-
лаючись на «відсутність попереднього 
сповіщення про візит».
 Російські найманці продовжують 
використовувати засоби РЕБ російсько-
го виробництва для перешкоджання ро-

боті БПЛА Місії на підконтрольній уря-
ду території. Зокрема, 31 травня, пролі-
таючи над житловим кварталом населе-
ного пункту Трьохізбенка, БПЛА СММ 
зазнав перешкод внаслідок глушіння, 
після чого спостерігачі втратили конт-
роль над просторовим положенням апа-
рата.
 Метою зазначених дій окупантів, як 
і раніше, є дискредитація Збройних сил 
України перед СММ ОБСЄ та Європейсь-
кою спільнотою. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На відтермінованому че-
рез коронавірус чемпіо-
наті Європи з футболу UEFA 
EURO 2020 національна збір-
на України виступатиме в 
новій формі з написом «Сла-
ва Україні!» та обрисом мапи 
нашої держави. Президент 
Української асоціації футбо-
лу Андрій Павелко недарем-
но її назвав особливою.
 «Головним її атрибутом 
стане оберіг і символ, доро-
гий серцю кожного україн-
ця. Це найцінніший для всіх 
нас обрис нашої країни. Єди-
ної і неподільної батьківщи-
ни з Кримом, Донецьком, Лу-
ганськом, Києвом, моїм рід-
ним Дніпром, Львовом, Оде-
сою і всіма містами і селами, 
де головною мелодією з ди-
тинства є мелодія національ-
ного гімну. Де на «Слава Ук-
раїні!» відповідають гаслом 
«Героям слава!» і яке тепер 
також буде на формі та нади-
хатиме наших футболістів на 
нові перемоги», — пояснив 
Андрій Павелко. 
 «Це надзвичайно важли-
во і для футболістів, які дуже 
хвилюються і мріють висту-
пити якнайкраще на Євро-
2020, і для мільйонів наших 
уболівальників, які вірять у 

команду Андрія Шевченка. 
Футбол і національна збірна 
— єднають Україну! Слава 
Україні!» — акцентував пре-
зидент Української асоціації 
футболу.
 Зауважимо, що свого 
часу — у 2018 році — Вер-
ховна Рада затвердила вітан-
ня «Слава Україні!» у війсь-
ку та в поліції.
 Нині не забарилася до-
сить очікувана гнівна реак-
ція РФ на таке «зухвальство» 
українців, які 6 червня пре-
зентували нову форму й яку 
цими днями Спілка європей-
ських футбольних асоціацій 
схвалила. Офіційний пред-
ставник МЗС РФ Марія За-
харова назвала «обманкою» 
зображення карти України з 
окупованим Кримом на формі 
українських футболістів для 
участі в чемпіонаті Європи.
 «Українська футбольна 
команда на своїй формі при-
єднала територію України до 
російського Криму. Пояснен-
ня таке ж метафізичне, як і 
сама відчайдушна мистець-
ка акція — нібито це повин-
но надати гравцям сил.
 Шкода, що тільки на це 
вся надія. Прийом не но-
вий. Називається тромпльой  
(trompe-l’оеil) — спосіб зоб-
раження і сукупність тех-

нічних прийомів, що ство-
рюють ілюзію неможливого, 
або навпаки — уявлення до-
ступного, відчутного, але на-
справді неіснуючого. У росій-
ській мові є простий аналог 
складного терміна — «обман-
ка», — з роздратуванням за-
явила російська сумновідома 
речниця. 
 А депутат Держдуми РФ 
Дмитро Свищов вважає, що 
УЄФА має заборонити збір-
ній України виступати в пат-
ріотичній формі на чемпіо-
наті Європи.
 Нагадаємо, що чемпіо-
нат Європи з футболу UEFA 
EURO (проводиться кож-
ні чотири роки серед націо-
нальних збірних, які входять 
до складу УЄФА, і який по-

винен був пройти з 12 червня 
по 12 липня 2020 року) че-
рез пандемію коронавiрусу 
COVID-19 пройде на рік піз-
ніше: з 11 червня по 11 лип-
ня 2021 року.
 При цьому, як і літні олім-
пійські ігри в Токіо, збере-
же в назві приставку «2020» 
в маркетингових цілях. Це 
буде перший чемпіонат Єв-
ропи з футболу, який був пе-
ренесений у зв’язку з над-
звичайними обставинами. 
23 квітня нинішнього року 
УЄФА вирішила, що гляда-
чі будуть допущені на матчі 
турніру. Однак на більшості 
матчів, включаючи півфіна-
ли і фінал, заповнюваність 
трибун складе не більше 
50%. ■

НА ФРОНТІ

Непрохані російські «Жаби» 
Десятки танків окупанти розмістили за межами виділених місць зберігання

■

ДО РЕЧІ

 Наприкінці минулого тижня колишній за-
ступник секретаря Ради національної безпе-
ки та оборони Сергій Кривонос повідомив, що 
звільнений із лав Збройних сил України. До-
слівно: «Звільнений із лав Збройних сил Ук-
раїни ... без рапорту. Служити державі хотів, 
але прислужуватися не буду і не вмію. Тому й 
звільнили. Кажуть, «немає посад». Хоча їх до-
статньо. Розумію... команда з офісу президен-
та», — написав Кривонос на своїй сторінці у 
фейсбуці.
 Він вважає звільнення з лав ЗСУ початком 
«нового етапу боротьби з реаліями того безла-
ду, який існує в армії і державі».
 Нагадаємо, що Сергій Кривонос був пер-
шим заступником командувача Сил спеціаль-
них операцій ЗСУ. 12 березня 2019 року прези-
дент України Петро Порошенко призначив його 
першим заступником секретаря РНБО. 29 груд-
ня 2020 року президент України Володимир Зе-
ленський звільнив Кривоноса з цієї посади.

■

Найцінніший для всіх українців обрис цілісної країни.❙

СОБОРНІСТЬ

«Героям Слава!» — на стадіонах Європи
Збірна України на європейському чемпіонаті з футболу виступатиме в патріотичній 
формі, яка розгнівила Росію

■
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Вода й 
вогонь
Врятували 
трьох чоловіків 
із 30-метрової башти
Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині, у селі Вільшана, під 
час демонтажу металевих конструкцій 
виникла пожежа в середині водонапір-
ної башти і на висоті близько 30 мет-
рів опинилися заблокованими троє чо-
ловіків.  На місце надзвичайної події 
терміново прибули рятувальники 4-ї 
державної пожежно-рятувальної час-
тини, а також місцеві пожежні коман-
ди із сіл Вільшана та В’язівок, розпові-
ли «Україні молодій» у головному уп-
равлінні ДСНС у Черкаській області.
 Додатково для проведення опера-
ції з порятунку людей на висоті було 
спрямовано автодрабину 12-ї держав-
ної пожежно-рятувальної частини зi 
Сміли, підіймач РЕМ i відділення ря-
тувальних робіт аварійно-рятувально-
го загону спецпризначення. На щастя, 
пожежу вдалося локалізувати. І ряту-
вальники за допомогою автодрабини 
зняли трьох чоловіків з покрівлі баш-
ти та передали працівникам швидкої 
медичної допомоги. ■

ВІДПОЧИНОК

Затишна 
«Діброва»
Уманські лісівники 
облаштовують 
рекреаційні зони 
Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині уманські лісівники 
облаштували в лісі затишну «Дібро-
ву». Так вони назвали новий мальов-
ничий рекреаційний пункт, у якому 
перепочити можуть і місцеві жителі, 
і подорожуючі.
 Як повідомили «Україні молодій» у 
Черкаському обласному управлінні лі-
сового та мисливського господарства, 
цей пункт розташований край дороги в 
лісовому масиві між селами Шарин та 
Громи. Місце для розміщення обира-
ли не випадково, адже тамтешній ліс 
відвідують чимало грибників, дорога 
проїзна і досить людна.
 Як розповідає в.о. лісничого Соб-
ківського лісництва Олександр Дошка, 
задля зручного перебування відвідува-
чів лісу уманські лісівники встанови-
ли три альтанки, місце для мангала 
під накриттям, гойдалку для дітлахів, 
вбиральню. Також на території рекре-
аційного пункту є оголошення з прави-
лами поведінки в лісі.
 «Загалом цьогоріч ми запланува-
ли збудувати чотири новi рекреаційнi 
пункти. Такі контрольовані місця від-
починку — це не тільки забезпечен-
ня цивілізованого дозвілля для насе-
лення, а ще й один з ефективних ме-
тодів запобігання лісовим пожежам та 
забрудненням лісів», — говорить ди-
ректор Уманського лісгоспу Михайло 
Вовченко.
 Окрім того, додає пан Михайло, 
уманські лісівники постійно догляда-
ють за вже існуючими рекреаційними 
зонами. До речі, для швидкого та зруч-
ного орієнтування координати всіх 
рекреаційних пунктів лісівники Чер-
кащини нанесли на Google Maps. ■

■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Ще на початку травня партії пат-
ріотичного флангу повідомили про го-
товність узгодити спільну кандидату-
ру на жовтневі вибори мера Харкова. 
Переговори тривали кілька тижнів, у 
них взяли участь більше десяти полі-
тичних організацій та рухів. 
 Але швидкого дива поки що не тра-
пилося. Учасники процесу тільки-но 
повідомили про підписання меморан-
думу, яким зобов’язалися підтримува-
ти стратегічне партнерство під час пе-
регонів і продовжити далі узгодження 
єдиного кандидата. «Це необхідний і 
важливий крок у процесі переговорів 
і перший офіційний документ, спіль-

но розроблений і погоджений партія-
ми, — прокоментували ситуацію на 
своїй сторінці у фейсбуцi члени «Де-
мократичної сокири». — Ми впев-
нені, що перемовини будуть i надалі 
йти результативно і завершаться ви-
суванням єдиного кандидата від пат-
ріотично-демократичних партій».
 Хто ним може бути і чиї кандидату-
ри обговорюються в принципі, наразі 
невідомо, оскільки учасники перего-
ворів не розголошують жодних подро-
биць.  «Тривають перемовини між лі-
бералами, демократами, націоналіс-
тами. Процес складний, але у нас єди-
на мета, — повідомив представник ВО 
«Свобода» Юрій Нехода. — Всі готові, 
а там — як вийде. Звісно, в нас є певні 

умови щодо майбутнього єдиного кан-
дидата, але будемо узгоджувати, буде-
мо шукати консенсуси».
 До учасників закритих переговорів 
iз проханням пришвидшити процес 
звернувся недавно і письменник Сер-
гій Жадан. Він нагадав патріотам, що 
реагувати на суспільні запити і очіку-
вання — це їхнє не лише персональне 
право, а й, перш за все, — обов’язок. 
«Здається, саме зараз, у найближчі 
пару місяців, у вас є вибір — спробу-
вати зробити майже неможливе і все-
таки визначитися з єдиною канди-
датурою чи залишитися безіменни-
ми статистами в епічній битві міцних 
господарників». 
 Під личиною останніх наразі 
виступають одразу дві тіні Геннадія 
Кернеса — Ігор Терехов та Михайло 
Добкін. Обидва претендують на роль 
кращого спадкоємця політики нині 
покійного мера і борються за право 
продовжити його господарську спра-
ву. Їхній двобій уже кілька місяців 
не покидає місцевий інформаційний 
простір, тому втиснутися комусь тре-
тьому в цю історію буде досить склад-
но. Проукраїнські ж політики Хар-
кова, схоже, знову воюють винятко-
во між собою, традиційно наступаю-
чи на старі граблі. ■

ПЕРЕМОВИНИ

Битва з «тінями»
Проукраїнські сили Харкова обіцяли виставити на 
вибори мера єдиного кандидата, а наразі скріпили 
підписами стратегічне партнерство

■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Музейний комплекс «Козацький 
двір» — обійстя станового заможно-
го козака кінця ХІХ століття офіційно 
відкрито в Національному історико-
культурному заповіднику «Гетьмансь-
ка столиця» у Батурині Чернігівської 
області. Це єдина музейна реконструк-
ція станового козацтва тих часів Чер-
нігівської та Полтавської губерній. 
Контури цих територій, власне, відтво-
рювали межі Гетьманщини, анексова-
ної 1782 року.
 Стан козацтва, який у ХIХ столітті 
сягав 2 мільйонів осіб, відповідав пра-
вобережному поняттю «шляхтич», лю-
дина лицарського стану, уточнює до-
слідник історії Ростислав Мартинюк. 
«Два мільйони дрібних українських 
шляхтичів? У часи Тараса Шевченка 
і Миколи Костомарова? Еге ж, не всім 
же кріпаками бути. Точніше, якщо й 
бути, то абсолютній меншости на Чер-
нігівщині й Полтавщині, — додає він. 
— Проте й зараз офіційна історична на-
ука експлуатує оце все кріпацтво і се-
лянство відносно колективного обра-
зу українців. І тільки Батурин пішов 
війною проти цього ідіотизму, задіяв-
ши найвагоміший аргумент — науко-
ву реконструкцію побуту української 
шляхти ХІХ століття. Всі на шляхет-
ські ґрунти Гетьманщини! Прихиліть 
коліно перед дерев’яною брамою хати 
козака...»
 Задум створити окремий інтерпре-
таційний музей «Козацький двір» ви-
ник ще шість років тому. Нині, після 
кропіткого облаштування будівель, 
збирання і реставрації ужиткових ре-
чей, кожен бажаючий може там трохи 
«пожити» життям заможної козацької 
родини. У тогочасному антуражі мож-
на допомогти господині змолоти борош-
на на ручному млині, потовкти просо в 
ступі чи поносити воду на коромислі, 
або назбирати лікарських трав, пофар-
бувати тканину, попрасувати (зрозумі-
ло, не електропраскою) тощо.
 Головною амбітною метою колекти-
ву заповідника було не просто відкрити 
новий музей, а зробити його «живим». 
Щоб було присутнє відчуття епохи пост-
гетьманського періоду, щоб — пересту-
пивши поріг — відвідувачів наповнило 
відчуття тепла, затишку і рідної домів-
ки.
 «Входини» в козацьку хату відбува-

лися з дотриманням усіх українських 
традицій кінця ХІХ століття. А ще — 
віншували всіх благодійників, дару-
вальніків та поціновувачів історії, які 
допомогли зробити, облаштувати і на-
дати життя новому музею.
 Хату, яка стоїть на своєму місці не-
подалік майдану Гетьманської Слави, 
заповіднику в 2016 році подарував доб-
рочинець Євген Сур, який фінансово 
долучився й до наступних робіт з обла-
штування музею. «Важливо, що хата 
розташована не десь, а поряд із бату-
ринською Цитаделлю, в пішій доступ-
ності від інших об’єктів заповідника і 
навіть у межах його охоронної зони, — 
акцентує директорка НІКЗ «Гетьмансь-
ка столиця» Наталія Реброва. — Це 
удача, що ми отримали цей об’єкт у та-
кому зручному і привабливому місці». 
 Тож в історичному центрі Батурина 
відвідувачі потраплятимуть відразу в 
часи, коли після скасування кріпосного 
права 1861 року селянство нарешті тро-
хи вільніше дихнуло, утім українцям 
у Російській імперії не стало особливо 
краще жити. Однак наші козаки свято 
берегли у своїх родинах й оточенні Ук-

раїну, її культуру й традиції, пам’ять 
про предків, які з гетьманом Мазепою 
боронили волю.
 Відтепер у робочі дні кожен охочий 
попередньо може замовити екскурсію 
до музейного комплексу «Козацький 
двір». ■ 

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Товкли просо в ступі
«Машина часу» в батуринському козацькому обійсті 

■

«Входини» в козацьку хату відбувалися 
з дотриманням усіх українських традицій.
Фото Ростислава МАРТИНЮКА.
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 За ініціативи президента 
В. Зеленського у Верховну 
Раду України внесено зако-
нопроєкт «Про деолігархі-
зацію», що нібито поклика-
ний покласти край олігар-
хічно-клановому пануван-
ню в Україні. Олігархічна 
загроза поки що є перма-
нентною і беззаперечно пот-
ребує нагального вирішення 
в інтересах cуспільства і де-
ржави та подальшого зміц-
нення міжнародного парт-
нерства.
 Насправді цей «витвір» 
законодавчої думки офі-
су президента та Мін’юсту 
далекий від задекларова-
ної мети та світової прак-
тики і лише імітує «бурх-
ливу» діяльність влади у 
боротьбі з таким явищем. 
Загальне враження дає під-
стави кваліфікувати про-
єкт як законодавчий треш і 
юридичне школярство, що 
круто замішані на охлокра-
тичному популізмі та мані-
пуляції громадською дум-
кою для мобілізації елек-
торальної підтримки прези-
дента та його партії. Досить 
сумнівні із правової доціль-
ності бюрократичні намі-
ри визначити і облікува-
ти в реєстрі таку категорію 
населення не уповноваже-
ним на це РНБО не лише 
суперечать Конституції, а 
й легітимізують олігархат 
як особливий клас суспіль-
ства, який безуспішно на-
магатимуться вмонтувати 
під сумнiвні критерії та без 
чіткого механізму впливу в 
якісь стримуючі рамки. Ві-
дома реакція І. Коломойсь-
кого є яскравим тому свід-
ченням. Адже цей, поки що 
не легітимізований олігарх, 
зазначив, що для нього ні-
чого не зміниться, оскіль-
ки про його бізнес і контак-
ти у верхах усі поінформо-
вані і він не заперечує про-
ти такого закону. Досить 
млявою є реакція Р. Ахме-
това, який спромігся лише 
заявити про бажання, щоб 
для всіх правила були од-
наковими. Цим самим сус-
пільству недвозначно по-
дається сигнал про те, що 
законопроєкт є відвертою 
профанацією і він після за-
твердження неспромож-
ний буде зупинити олігар-
хічне корумпування істеб-
лішменту та інспірування в 
його середовищі конфлікту 
інтересів. Уникнув оцінки 
законопроєкту посол однієї 
із країн ЄС, який побажав 
залишитися невідомим. 
Хоча західні партнери Ук-
раїни постійно наголошу-
ють на необхідності мінімі-
зації впливу олігархату на 
державні справи.
 При відродженні де-
ржавності Україна конс-
титуційно задекларува-
ла вірність принципам де-
мократії, ринкової еконо-
міки і верховенства права. 
І треба визнати, що, поп-

ри внутрішній і зовнішній 
спротив, країна послідовно 
рухається по шляху їх ре-
алізації. Вигідно відрізняю-
чись від низки пострадянсь-
ких країн. Через що стала 
об’єктом збройної агресії 
путінського режиму. Діа-
лектика ринкової економі-
ки передбачає вільне пере-
міщення товарів, грошей, 
людей і послуг. Закономір-
но, що в таких умовах на-
роджується крупний капі-
тал, низка власників якого 
прагне домінувати не лише 
у привабливих секторах еко-
номіки, а й чинити вигідний 
для себе вплив на політику 
та рішення державних ін-
ституцій. Так формується 
олігархат і все негативне, 
що з ним пов’язано. Про-
те досвід новітньої Украї-
ни засвідчує, що крупний 
бізнес може бути патріо-
тичним і в критичні періо-
ди життєдіяльності краї-
ни підставляти плече допо-
моги нації та державі (хоча 
потім такі персонажі, як І. 
Коломойський, намагають-
ся використати це з особис-
тою корисливою метою на 
шкоду країні). Тобто контр-
продуктивно зараховувати 
всіх суперзаможних до во-
рожого табору, відкидаючи 
їх у коло суспільних ізгоїв. 
Але функція гілок влади де-
ржави і полягає в тому, щоб 
створити такий бізнесклі-
мат, що унеможливить злов-
живання підприємцями різ-
ного рівня на шкоду країні. 
Законодавство повинно чіт-
ко визначити червоні лінії, 
перетинання яких буде для 
криміналізованих бізнесгі-
гантів болісно вражаючим. 
Водночас демократична де-
ржава повинна бути заці-
кавленою у корисній участі 
базового бізнессередовища в 
суспільно-політичних про-
цесах країни. Адже всі гро-
мадяни наділені рівними 
правами і не мають піддава-
тися дискримінації за про-
фесійною ознакою.
 Отже, є очевидним, що 
подолати шкідливу олігар-
хізацію таким нікчемним і 
політично заангажованим 
законом апріорі неможли-
во. 
 Для цього потрібен ком-
плекс змін у Кримінальний 
кодекс України щодо загроз-
ливої монополізації, тіньо-
вої економіки, контрабанди 
та антитрастових запобіж-
ників, а також стосовно від-
повідальності держслужбов-
ців за протиправну лобістсь-
ку діяльність. 
 Подальшого законодав-
чого врегулювання потребує 
інвестиційна складова та за-
хист вітчизняного та інозем-
ного бізнесу від рейдерства 
та політично вмотивованих 
«масок-шоу» правоохорон-
них органів, у тому числі 
стосовно опонентів чинної 
влади.
 В умовах дефіциту кош-
тів законодавчо зобов’язати 
практикуючий в Україні біз-
нес вкладати 60% від при-
бутку у розвиток національ-
ної економіки. Адже чинна 
податкова система фактич-
но сприяє виведенню капі-

талу в офшори, що стає до-
нором у тому числі не за-
вжди дружніх до України 
країн.
 Уряду доцільно додатко-
во визначити перелік стра-
тегічних галузей, секторів 
економіки та промисло-
вих об’єктів, де недопусти-
ма олігархічна монополіза-
ція та корупційно вмотиво-
вана приватизація. Рішуче 
попереджати такі рішен-
ня, як ухвалене олігархіч-
но-залежною парламентсь-
кою монобільшістю виве-
дення з-під контролю систе-
ми «Прозоро» для дерибану 
100 млрд грн на будівниц-
тво Київської кільцевої до-
роги.
 Для усунення дублюван-
ня, нездорової конкуренції 
та подекуди відкритого про-
тистояння відповідним інс-
титуціям уточнити компе-
тенцію, повноваження та 
фунціональність, структуру 
і штатну чисельність право-
охоронних і спеціальних ор-
ганів, особливо в царині бо-
ротьби з розвідувально-під-
ривною діяльністю зарубіж-
них спецслужб, корупцією 
та організованою злочин-
ністю. Посилення потребує і 
демократичний, цивільний 
контроль за сектором безпе-
ки та оборони.
 З метою попередження 
намірів узурпації влади та 
дрейфу країни до автократії 
у парламентсько-президент-
ській республіці офіс прези-
дента повинен бути позбав-
лений невластивих йому 
функцій всеосяжного впли-
ву і контролю над законо-
давчою, виконавчою і судо-
вою гілками влади та медій-
ним середовищем.
 Кардинальній корекції 
підлягає кадрова політи-
ка держави з підбору, роз-
становки, навчання і вико-
ристання фахівців у вищих 
та місцевих органах де-
ржавної влади й управлін-
ня, правоохоронних струк-
турах та воєнній організації 
країни. Для цього визначи-
ти уніфіковані критерії, 
особливо для кандидатів у 
президенти, народні депу-
тати, в урядовці й військо-
вослужбовці.
 Загалом в умовах росій-
ської збройної агресії, пан-
демії та дестабілізуючих дій 
«п’ятої колони» законодав-
ча та практична діяльність 
влади різних рівнів по-
винна бути спрямована на 
зміцнення єдності та кон-
солідацію всіх верств насе-
лення країни, а також уне-
можливлення ворожих ак-
цій, спрямованих на роз-
брат і протистояння. А не 
проголошувати лохотрон-
ний референдум про статус 
олігарха, відволікаючи сус-
пільство від кричущих проб-
лем сьогодення та реалізації 
системних реформ.
 У такому разі влада уни-
катиме звинувачень громад-
ськості у намірах латентно 
контролювати олігархат у 
власних інтересах, а не бо-
ротися з ним. Вибудовуючи 
таким чином фундамент для 
утвердження диктатури од-
нієї особи. ■

Віталій ШАБУНІН, 
голова правління 
Центру протидії 
корупції

3 червня Верховна Рада знищила 
систему електронного декларуван-
ня, проголосувавши законопроєкт 
№4651. Всього кілька поправок 
звели нанівець ініціативу президен-
та відновити реальне покарання за 
брехню в декларації — не має зна-
чення, яка відповідальність, якщо її 
точно не буде. І відновлення в’язниці 
за брехню в декларуваннi було б не 
найважливіше в порівнянні з від-
критою депутатами скринькою Пан-
дори.
Реакція на проголосований зако-
нопроєкт була миттєва. Ветувати 
законопроєкт майже одразу після 
голосування закликали президента 
окремі депутати, активісти та анти-
корупційні органи — НАЗК та НАБУ. 
За кілька годин після голосування 
Володимир Зеленський повідомив, 
що ветуватиме законопроєкт: «Це 
не те, чого очікують українці, й не 
те, що їм обіцяв я, внісши цей зако-
нопроєкт на розгляд парламенту».

Що трапилося?
 Законопроєкт Зеленського мав 
на меті повернути в’язницю за брех-
ню в деклараціях. Деякі депутати, 
звісно ж, були не раді такій ініціа-
тиві, подавши фатальні поправки. 
У залі ці правки поставили на голо-
сування, незважаючи на негативне 
рішення комітету. І вуаля — голо-
си за погіршення системи е-декла-
рування знайшлися.
 Депутати підтримали поправку 
депутата від «Слуги народу» Ігоря 
Фріса (№50) «У цій статті та стат-
ті 366-3 цього Кодексу відомими 
суб’єкту декларування вважають-
ся відомості щодо об’єктів деклару-
вання, які перебувають у володінні 
або користуванні суб’єкта деклару-
вання особисто та які перебувають 
у володінні або користуванні членів 
сім’ї суб’єкта декларування і подані 
суб’єкту декларування у будь-яко-
му вигляді».
 Також депутати підтримали поп-
равку №65 (Фріса), яка пов’язана  з 
поправкою №50: «Розділ ІІ «При-
кінцеві положення» законопроєкту 
доповнити пунктом 2 такого змісту: 
«2. У Законі України «Про запобі-
гання корупції» (Відомості Верхов-
ної Ради, 2014, №49, ст. 2056) час-
тину другу статті 46 доповнити аб-
зацом четвертим такого змісту: «Ві-
домості про об’єкти декларування, 
які перебувають у володінні або ко-
ристуванні членів сім’ї суб’єкта де-
кларування, зазначаються в декла-
рації, якщо член сім’ї суб’єкта де-
кларування подав суб’єкту декла-
рування відомості про такі об’єкти 
декларування у будь-якому виг-
ляді».
 Що це означає? Ця поправка 
фактично робить неможливим по-
карання за брехню щодо майна ро-
дичів декларантів. Посадовці отри-
мали б змогу не зазначати в декла-
раціях майно, яким володіють чи 
користуються їхні родичі.
 Тобто якщо чиновник перепи-
сав би дороговартісний Mercedes на 
бабусь/дядьків, а його дружина на 
ньому б каталася і його підкидала 
на роботу, то депутат міг би спокій-
но автівку не декларувати, поясню-

ючи це тим, що «член сім’ї не надав 
інформацію». І все — ніякої кримі-
нальної відповідальності і навіть не 
потрібно думати про якусь там брех-
ню в декларації.
 Зараз же такі активи підляга-
ють обов’язковому декларуванню, 
якщо про них декларанту відомо (ну 
погодьтеся, що дивно не бачити, на 
чому щодня катається твоя дружи-
на чи чоловік).
 Така редакція законопроєкту 
беззаперечно створювала більше 
проблем, аніж було до цього, тобто 
без покарання в’язницею за неправ-
диві відомості в деклараціях.
 Депутати підтримали поправ-
ку №59 Олексія Ковальова («Слу-
га народу»): «У підпункті 3 пункту 
2 Розділу І проєкту, слово «позбав-
ленням» замінити на слово «обме-
женням».
 Що це означає? Такою нормою 
депутати знесли покарання у виг-
ляді позбавлення волі за умисне не-
подання декларацій. Тобто забив на 
декларування — не сів. Депутати 
подумали, що обмеження волі (себ-
то гуртожиток) релевантне покаран-
ня на приховування своїх статків.
 Найілюстративніша реакція на 
голосування за ці поправки була в 
депутата Олександра Дубінського 
(того, на якого США наклали санк-
ції і якого виперли зi «Слуги наро-
ду»). Він точно вже був готовий до 
таких змін після історій з перепи-
суванням автівок на маму, яка «лю-
бить швидкість».

Що передувало?
 Минулого року в жовтні Конс-
титуційний Суд України знищив 
е-декларування, зокрема скасував-
ши покарання за брехню в деклара-
ції.
 У грудні 2020 року Верховна 
Рада проголосувала за законопро-
єкт 4460-д щодо відновлення від-
повідальності за брехню в деклара-
ції. Однак Рада відмовилася встанов-
лювати покарання за такий злочин у 
вигляді позбавлення волі, захотівши 
обійтися лише обмеженням волі.
 У березні цього року депутати 
забезпечили чиновників відсутніс-
тю в’язниці за брехню в декларації 
за 2020 рік. Йдеться про цей же за-
конопроєкт №4651. Рiч у тiм, що 
депутати не встигли проголосува-
ти його в два читання до 31 березня 
2021 року — тобто до дедлайну по-
дачі щорічних декларацій за попе-
редній рік.
 У травні Венеціанська комісія 
оприлюднила висновок щодо пре-
зидентського законопроєкту №4651 
про посилення відповідальності за 
недекларування. У висновку були 
підтримані всі зміни, які початково 
були запропоновані в поданому Пре-
зидентом законопроєкті, включно з 
відновленням ув’язнення як пока-
рання за умисне неподання декла-
рацій.

* * *
 Це, напевне, найшвидше рішен-
ня президента заявити про ветуван-
ня закону. Справді, у тому, що зап-
ропонували депутати для свого ж за-
хисту, немає нічого спiльного з інте-
ресами українців. Адже ефективне 
електронне декларування було од-
нією з вимог безвізового режиму 
України і, звичайно ж, міжнародні 
партнери перевіряють, як Україна 
дотримується обіцянок. ■

ПИЛЬНУЙ!

Деолігархічний лохотрон
Як українцiв вiдволiкають вiд кричущих проблем сьогодення

■ КОЛІЗІЇ

Безкарнiсть — 
ввiчливiсть чиновника?
Що не так із проголосованим законом про 
брехню в деклараціях та чому його ветує 
президент

■
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 На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, дру-
кованi видання дуже дороговартiснi у ви-
робництвi. Кожен номер газети — це па-
пiр (iмпортований, тому недешевий), друк 
i доставка Укрпоштою, на якi в останнi 
роки постiйно зростають цiни.
 «Україна молода» всi цi роки витри-
мувала конкуренцiю на газетному рин-
ку. Попри тягар збиткiв i мiзернi зарпла-
ти спiвробiтникiв, намагалася не пiдви-
щувати перед платну i роздрiбну цiни, аби 
об’єктивна iнформацiя була доступною 
для читачiв. Певне зростання вартостi за 
2020-2021 роки — це збiльшення частки 
вiдрахувань Укрпоштi при тому, що до її 
роботи з доставки видання — безлiч пре-
тензiй.
 І сьогоднi редакцiя перебуває в непро-
стому фiнансовому становищi. Тому звер-
таємось до всiх прихильникiв «України 
молодої» пiдтримати улюблену газету в 
силу своїх можливостей. Надто ми сподi-
ваємося на український бiзнес.
 Зi свого боку, ми обiцяємо не просто чес-
ну журналiстику. Ми забезпечували i бу-
демо забезпечувати читачiв об’єктивною 

iнформацiєю. Ми також робитимемо  все 
можливе для відстоювання головних на-
цiональних цiнностей, утвердження ре-
альної незалежності України в час, коли 
за сприяння влади промосковськi сили 
рвуться до реваншу.

 Банкiвськi реквiзити для перерахування 
коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Призначення платежу: благодiйний внесок на 
розвиток газети

АТ Комерційний банк «ПриватБанк»
Картка Універсальна
4149 4393 1125 0793
Картка валютна
5168 7450 1393 7674

 Щиро вдячнi за пiдтримку!
 З повагою — 

редактор Михайло Дорошенко 
і колектив «України молодої»

До наших читачiв

Наше кіно — на службу 
агресору?
 — З початку року до мене 
надійшло понад 1,3 тисячі пові-
домлень про порушення мов-
ного закону. П’ятьом органі-
заціям винесли попереджен-
ня. Більшість із них виправили 
порушення протягом місяця, 
як цього вимагає закон. Скарг 
побільшало після послаблення 
карантину, коли запрацювали 
кав’ярні та торговельно-розва-
жальні центри. Продовжує зро-
стати кількість скарг на пору-
шення закону представниками 
органів державної влади та міс-
цевого самоврядування. Лише 
за останній місяць надійшло 
25 таких скарг, — повідомив 
мовний омбудсман.
 ■ Відомо, що з 16 липня цьо-
го року починають діяти на-
ступні норми Закону. Зокрема, 
щодо книговидання та книго-
розповсюдження і дублювання 
кінофільмів українською мо-
вою. Тарасе Дмитровичу, поч-
німо з останньої, оскільки вона 
досить різко заявила про себе 
в публічній площині через на-
магання депутатів провладної 
фракції відтермінувати дію зга-
даної норми.
 — Справді, норма про де-
монстрування кінофільмів, що 
вироблені в Україні, українсь-
кою мовою, зустріла жорстке 
протистояння у парламенті, — 
розповідає Тарас Кремінь. — 
У законі зазначається: «Філь-
ми, вироблені суб’єктами кіне-
матографії України, розповсю-
джуються та демонструються 
в Україні з мовною частиною 
звукового ряду, виконаною де-
ржавною мовою, у тому чис-
лі шляхом дублювання або оз-
вучення. Сумарна тривалість 
субтитрованих реплік, викона-
них іншими мовами у фільмі, 
не може перевищувати 10% су-
марної тривалості всіх реплік у 
цьому фільмі».
 Такої вимоги мають дотри-
муватися на телебаченні, в кі-
нотеатрах і на інтернет-плат-
формах. І якщо в кінотеатрах 
фільми вже демонструються де-
ржавною мовою, то найбільше 
невдоволення лунає від телека-

налів, які вже в другій половині 
липня не зможуть транслювати 
фільми та серіали російською з 
українськими субтитрами, як 
це є зараз.
 І ось тепер новий законопро-
єкт, зареєстрований депутата-
ми від фракції «Слуга народу», 
передбачає відтермінування 
обов’язкового озвучення філь-
мів українською мовою на час 
дії карантинних обмежень. На 
практиці це означає, що точної 
дати відтермінування немає, 
оскільки невідомо, коли каран-
тин може закінчитися.
 Зазначу, що найбільші 
медіа-холдинги та продакшн-
компанії підтримали необхід-
ність відкладення обов’язкової 
вимоги про українську мову у 
фільмах. Тому я розглядаю по-
яву цих законопроєктів як ре-
алізацію інтересів окремих кі-
новиробників, які, на превели-
кий жаль, до сьогодні не готові 
забезпечувати право україн-
ців на отримання інформації та 
послуг державною мовою.
 Українські кінематографіс-
ти, серед яких акторка Ірма Ві-
товська, кінорежисер Олег Сен-
цов, кінорежисер Ахтем Сеі-
таблаєв та інші, оприлюдни-
ли відкритий лист до депутатів 
Верховної Ради України, в яко-
му закликали народних депу-
татів не голосувати за законо-
проєкти №5554 та №5554-1. 
Вони переконані, що спроба зір-
вати набуття чинності з 16 лип-
ня норми закону про демонстру-
вання фільмів українською мо-
вою є актом підтримки росій-
ської гібридної агресії проти 
України. 
 Бліцкриг народних депу-
татів із внесення у порядок 
денний парламенту цього за-
конопроєкту про продовження 
русифікації українського теле-
простору не пройшов. Для під-
тримки включення його до по-
рядку денного поточної сесії не 
вистачило голосів. Але це не 
означає, що депутати не нама-
гатимуться ще раз протягнути 
його. Тому дуже важливо, щоб 
поряд із нашою роботою була й 
пильність та небайдужість гро-
мадянського суспільства.

У періодиці панує 
«общєпонятний»
 ■ А які основні моменти нор-
ми мовного закону щодо книго-
видання та книгорозповсюд-
ження?
 — 16 липня 2021 року на-
буlt чинності 26-та стаття За-
кону України «Про забезпечен-
ня функціонування української 
мови як державної», яка регла-
ментує використання держав-
ної мови у сфері книговидання 
та книгорозповсюдження, — 
продовжує мовний омбудсман 
Тарас Кремень. — Законом пе-
редбачено, що не менше полови-
ни всіх виданих упродовж року 
видавцем назв книг має бути 
українською мовою, також не 
менше 50% назв книг, що про-
даються у книгарнях чи інших 
місцях розповсюдження, мають 
бути державною мовою.
 Ця норма не поширюється 
на видавничу продукцію крим-
ськотатарською мовою, іншими 
мовами корінних народів чи на-
ціональних меншин України за 
рахунок коштів державного та/

або місцевих бюджетів відповід-
но до закону щодо порядку ре-
алізації прав корінних народів.
 Ще через пів року, з 16 січня 
2022 року, подібна норма діяти-
ме і для друкованих медіа. Від-
повідно до статті 25 мовного за-
кону, друковані засоби масової 
інформації можуть видаватися 
іншими, ніж державна, мова-
ми за умови, що одночасно з від-
повідним тиражем видання іно-
земною мовою видається тираж 
цього видання державною мо-
вою, а в кожному місці розпов-
сюдження друкованих медіа їх 
частка державною мовою має 
становити не менше 50%. З ме-
тою дослідження реального ста-
ну щодо частки друкованих ЗМІ 
державною мовою, представле-
них для реалізації в точках про-
дажу на території міста Києва, 31 
травня 2021 року нами був здійс-
нений моніторинг.
 Ми проаналізували друкова-
ну продукцію, доступну для ві-
зуалізації, у 20 точках продажу 

в різних районах Києва. Ситу-
ація катастрофічна: лише 11% 
видань українською мовою, ре-
шта — російські. 
 Ще раз хотів би наголосити, 
що мовний закон ухвалено два 
роки тому, імплементація його 
норм відбувається поступово, 
тому і телеканали, і власники 
друкованих медіа мали цілком 
достатньо часу, щоб підготува-
тися до неухильного виконання 
Закону.
 Для певної категорії грома-
дян, котрі втратили пам’ять, 
хочу нагадати, що українсь-
ка мова є невід’ємним склад-
ником конституційного ладу в 
Україні як унітарної держави й 
інакше бути не може. Це визна-
чальний чинник і головна озна-
ка ідентичності української на-
ції, це, без перебільшення, фак-
тор національної безпеки нашої 
держави, — підсумував мовний 
омбудсман. — Тому будь-які 
спекуляції на мовному питанні 
є неприпустимими. ■

ПИТАННЯ РУБА

Тарас Кремінь: Будь-які спекуляції на 
мовному питанні є неприпустимими
Уповноважений із захисту державної мови — про спроби політиків 
і медійників зірвати виконання принципового для України закону 
та небайдужість громадянського суспільства

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

З огляду на те, яких титанічних зусиль вимагає впровадження в Україні української мови як держав-
ної, який супротив чинить цьому орієнтований на Росію політикум та медіабізнес, яким непростим 
виявився шлях Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», не зай-
вим буде згадати — й не один раз — що є для нас українська мова. 
А мова для українців має колосальне значення. Коли Україна стала незалежною державою, вияви-
лося, що для повного одужання народу, котрий мешкає на цій території і під сильним пресингом 
радянського авторитаризму втратив дар мови, потрібен логопед. І цей логопед — українська мова. 
Адже кристалізація національного «Я» просто неможлива без національної мови.
І, можливо, процес накопичення свободи, національної історії розтягнувся б на десятиліття, але, як 
не гірко це усвідомлювати, війна на сході України прискорила його ходу.
Також варто зазначити, що націю формує культура. І тому головний удар в Україні відбувався по 
культурі, починаючи ще з царів, як, наприклад, Емський указ (1876 р.), що забороняв академічну 
українську мову, видання академічних книг.
Україну в прямому сенсі тримали за горло. Вона не могла артикулювати. Тому все, що пов’язано з 
культурою і мовою, — це питання виживання нації в Україні.
Отже, в 2019 році було прийнято Закон «Про забезпечення функціонування української мови як дер-
жавної». Перехідні положення закону передбачали поступове запровадження його норм. Так, напри-
клад, перехід на українську сфери обслуговування відбувся 16 січня цього року.
Як імплементується ця норма мовного закону та впроваджуватимуться наступні його вимоги, з «УМ» 
поділився Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь: українська мова — 
це, без перебільшення, фактор національної безпеки нашої держави.

❙
❙
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Інна СТЕПАНЧУК

 Минулої суботи успіш-
них жінок із Business Woman 
Club приймав у музейному 
комплексі в Нових Безради-
чах третій президент України 
Віктор Ющенко. Серед гостей 
були посли та консули інозем-
них держав в Україні, висо-
копосадовці, власники бізне-
су та інвестори як з України, 
так і з-за кордону.
 Шановному товариству 
Віктор Андрійович презенту-
вав власний музей старожит-
ностей, над яким він працює 
протягом багатьох років. У 
ньому можна побачити уні-
кальну колекцію з 11 тисяч 
рушників, зібрану Віктором 
Андрійовичем. Кілька років 
тому третій президент навіть 
потрапив до Національного 
реєстру рекордів як власник 
найбільшої у світі колекції 
українських рушників. Про 
ці обереги культурної пам’яті 
українців Віктор Ющенко 
може розповідати годинами. 
Він досконало знає техніки, 
символіку та місцеві особли-
вості виготовлення українсь-
ких рушників. 
 Наприклад, зі знан-
ням справи розповідає, як 
з’явилися рушники в стилі 
брокар. У XIX столітті в 
Російській імперії, частиною 
якої на той час була Україна, 
з’явилося дешеве мило, яке 
вигототовляла фабрика фран-
цуза Анрі Брокара. Мило за-
гортали в папір, на якому з 
рекламною метою друкували 
схеми вишивок. Вони швид-
ко здобули популярність в Ук-
раїні, де рушники і сорочки 
«зацвіли» пишними квітами, 
що до того було не притаман-
но нашій вишивці. «Квіти, 
знову квіти, там десь виног-
рад. Практично кожна сільсь-
ка дівчина мала за честь зро-
бити рушник у брокарівській 
манері», — розповідає Віктор 
Ющенко. Власне, якраз у той 
період набуває популярності 
саме вишивка хрестиком. 
 На другому поверсі музею 
розташована портретна гале-
рея видатних українців, яку 
зібрав брат третього прези-
дента Петро Ющенко. Це зоб-
раження видатних постатей 
українського державотворен-
ня — від княжої доби до сьо-
годення. Як наголошує Пет-
ро Андрійович, ця галерея 
за вагомістю стоїть на рівні 
державної символіки, адже 
об’єднує людей, без яких сьо-
годнішню Україну годі було 
б уявити. «Дуже рада, що зі 
мною донька Іман, яка саме 
вивчає історію в школі і може 
тут побачити тих, про кого 
вона читає в книжках, — це 
як доторкнутись до тих подій, 
але з іншою емоцією», — ді-
литься враженнями, оглядаю-
чи експозицію, перша заступ-
ниця міністра закордонних 
справ Еміне Джапарова.
 Українські музеї — це ті 
осередки, де українець сьогод-
ні може відчути гордість. Бо 
українська спадщина, наго-
лошує третій президент, над-
звичайно потужна, вона свід-
чить про багатовікові тради-

ції й унікальну культуру. На 
жаль, додає він, сьогодні вели-
ка частина українського спад-
ку привласнена чужою держа-
вою. І не тільки української. 
«Ми пам’ятаємо, яка могут-
ня держава була на території 
сучасної Вірменії — Урарту. 
Але, щоб побачити її багатю-
щу спадщину, треба їхати не 
до Вірменії, а в... російський 
Ермітаж», — каже Віктор Ан-
дрійович.
 Обкрадені матеріально й 
духовно, ми й сьогодні не мо-
жемо впоратися з викликами, 
які через незасвоєні уроки ми-
нулого перед нами ставить сьо-
годення. «Мені прикро, що 
ми на порядок дня знову ви-
носимо питання, які ми, мені 
здавалося, вже обговорили 
і пройшли», — каже Віктор 
Ющенко, наголошуючи, що 
ці питання складні, але важ-
ливі й принципові. Йдеться 
про мову, історичну пам’ять, 
культуру, духовність — ті 
цінності, які ідентифікують і 
об’єднують націю. «Як гово-
рив Володимир Даль, ні пріз-
вище, ні віросповідання, ні 
кров предків не роблять люди-
ну належним до тієї чи іншої 
нації. Дух людини — ось де 
треба шукати приналежність 
його до того чи іншого народу. 
А дух проявляється думкою. 
На якій мові людина думає, до 
тієї нації й належить», — на-
голошує третій президент. І 
додає: «Сьогодні скільки ба-
чиш колабораціонізму в різно-
му розумінні — інформаційно-
му, мілітарному, економічно-
му. Багато ціни ми кладемо за 
те, що немає духу, національ-
ного усвідомлення, яке повин-
но буть у страждаючої від оку-
пації сторони». 
 Учасниці Business Woman 
Club долучилися до ще од-
нієї доброї справи — взяли 
участь у висадженні дерев у 
рамках глобальної ініціати-
ви Greening of the Planet. Це 
велетенський екологічний 
проєкт, що цьогоріч навес-
ні об’єднав понад два мільйо-
ни осіб зі 110 країн світу, які 
протягом одного дня висадили 
понад 5,5 мільйона дерев.
 Звісно, які ж гостини без 
частування? Куховарив для 
учасників заходу відомий 
шеф-кухар i громадський діяч 
Євген Клопотенко. Він приго-
тував одразу три борщі: улюб-
лений борщ Тараса Шевченка 
(його родзинка в тому, що до 
страви додають рибу), а також 
борщ із реберцями і чорниця-
ми, а третій варіант — із пече-
ними огірками. Кажуть, було 
смачно!
 «Дякую Віктору Андрійо-
вичу за гостинність і презен-
тацію своєї унікальної колек-
ції автентичних виробів i ко-
ротенький екскурс в історію 
творення держави України, — 
поділилася враженнями пре-
зидентка Business Woman Club 
Ганна Крисюк. — За дуже ко-
роткий час, окрім нових знань 
з історії, ми встигли висадити 
дерева та посмакували смач-
ним нетрадиційним українсь-
ким борщем. Це був неймовір-
ний день жіночої синергії та 
обміну досвідом». ■

ГОСТИНИ

Забери в нації дух — не буде нації 
Віктор Ющенко приймав у Нових Безрадичах успішних жінок: показував власну колекцію рушників 
i частував борщем від Клопотенка

■

Гостинний господар Віктор Ющенко.❙

Гості взяли участь у висаджуванні дерев. ❙

На кухні — Євген Клопотенко. 
Фото Ганни ВЕЛІГДАН. 

❙
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Російський опозиціонер Гудков 
виїхав до України
 Колишній депутат Державної думи Дмитро 
Гудков повідомив про свій від’їзд в Україну. Про 
це політик написав 6 червня у telegram-каналі. 
«Під’їжджаю до Києва, де в мене давно запла-
новані зустрічі й ефіри», — заявив ексдепутат. 
Він додав, що вважає кримінальну справу проти 
себе «фейковою». З Києва Гудков планує виру-
шити в болгарське місто Варна, де перебувають 
його батьки. Нагадаємо, 1 червня Дмитро Гудков 
і його тітка Ірина Єрмілова були затримані за пі-
дозрою в заподіянні майнової шкоди. Йдеться 
про несплату боргу за договором оренди нежит-
лового приміщення в 2015-2017 роках, або ж, як 
сказав сам Гудков, «нічого не вартого смердю-
чого підвального приміщення», про яке він на-
віть не знав до арешту. 3 червня колишнього де-
путата відпустили у зв’язку з закінченням 48 го-
дин після затримання. 

Репетиція виборів до Бундестагу 
 За попередніми даними, правляча партія Ан-
гели Меркель Християнсько-демократичний союз 
(ХДС) набирає найбільшу підтримку на виборах до 
земельного парламенту в німецькій федеральній 
землі Саксонія-Ангальт, що відбулися в неділю, 6 
червня. За прогнозами ARD і ZDF, партія прем’єр-
міністра цієї федеральної землі Райнера Газелоф-
фа здобуває 35-36 відсотків голосів. На другому 
місці опиняються правопопулісти з партії «Аль-
тернатива для Німеччини» (АдН), однак вони ма-
ють гірший результат, ніж показували останні со-
цопитування. АдН отримує між 22,5 і 23,5 відсо-
тка голосів. Соціал-демократична партія Німеччи-
ни (СДПН) — від 8 до 8,5 відсотка голосів. Ліва 
партія, за прогнозами, одержує 11 відсотків. А Зе-
лені — 6,5 відсотка, стільки ж набирає Вільна де-
мократична партія. Вибори до земельного парла-
менту Саксонії-Ангальт є останніми земельними 
виборами перед вересневими виборами до Бун-
дестагу і, фактично, їх генеральною репетицією.

Ще одне незалежне російське 
видання припиняє своє існування 
 Російська інтернет-газета VTimes буде за-
крита 12 червня, повідомила редакція. Жур-
налісти видання, визнаного «іноземним аген-
том», обрали цю дату, оскільки це день неза-
лежності Росії. Незалежна редакція VTimes була 
створена минулого року журналістами, які не по-
годжувалися на кремлівську цензуру і залишили 
щоденник «Вєдомості». 14 травня міністерство 
юстиції Росії назвало газету «іноземним аген-
том». Російський закон вимагає від організацій, 
ЗМІ та приватних осіб, яким надано такий ста-
тус, розміщувати відповідні примітки до кожної 
публікації. Відсутність такої згадки загрожує ви-
сокими штрафами і навіть позбавленням волі. 
Журналісти VTimes пояснюють, що через ана-
фему, накладену на редакцію, деякі експерти та 
коментатори, а також спонсори побоюються по-
дальшої співпраці. 
 Портал новин Meduza та російська редакція 
«Радіо «Свобода», а також кілька інших медіа, 
що фінансуються за рахунок іноземних ґрантів, 
опинились у подібній ситуації. Минулого тижня 
незалежне російське інтернет-видання Newsru.
com оголосило про закриття з «економічних 
причин», викликаних «політичною ситуацією в 
країні». Видання не має іноземного фінансуван-
ня, але рекламодавці відмовляються від співпра-
ці через страх терору з боку влади. Сайт пропра-
цював 21 рік. В останній місяць роботи його відві-
дали 3 млн осіб.

В ЄС ухвалили заборону польотів 
білоруським авіакомпаніям 
 Посли країн ЄС ухвалили план заборони бі-
лоруським авіакомпаніям здійснювати польоти 
над територією Європейського Союзу та призем-
лятися в аеропортах євросоюзних країн, повідом-
ляє «Рейтер». Це — частина широких економіч-
них санкцій проти Білорусі у відповідь на виму-
шену посадку літака компанії Ryanair в Мінську. 
Постанова вже набрала чинності. Крім того, авіа-
компаніям країн ЄС рекомендується уникати по-
льотів над Білоруссю. 

США роздають вакцину 
 Уряд Джо Байдена оголосив про план розподі-
лу перших 25 мільйонів доз вакцини від COVID-19 
за кордоном. Три чверті цього числа потраплять до 
Латинської Америки, Азії та Африки через програ-
му COVAX. Решту вакцин США передадуть кіль-
ком країнам, включаючи Канаду, Мексику та Ук-
раїну. Також до списку країн, яким США безпосе-
редньо передаватимуть вакцину, входять Косово, 
Грузія, Ємен, Єгипет, Ірак та Південна Корея. За-
галом США нададуть іншим країнам 80 мільйонів 
доз вакцини проти COVID-19.

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 «Угоду зі створення пос-
тійної військово-морської 
бази в Судані укладено. І 
об’єктивних підстав для її пе-
регляду немає», — повідомив 
глава комітету Ради Федера-
ції Росії Віктор Бондарєв. Під 
«підставами для перегляду» 
він мав значний тиск США на 
владу Судану відмовитися від 
цього задуму. За словами Бон-
дарєва, створення бази є взає-
мовигідним проєктом, оскіль-
ки військово-морська присут-
ність Росії з її потужним оз-
броєнням стане для Судану 
гарантією спокійного життя в 
довгостроковій перспективі. 
 Бондарєв додав, що Судан 
через своє географічне роз-
ташування розглядається як 
вигідний транзитний шлях 
і деякі геополітичні гравці 
прагнуть його контролювати. 
У цьо му сенсі Росія може ста-
ти захистом як від зовнішньої 
інтервенції недружніх країн, 
так і від внутрішніх пот-
рясінь. Створення російської 
військової бази в Судані важ-
ливо і необхідно для забезпе-
чення стратегічної стабіль-
ності і військової безпеки в 
макрорегіоні, аргументують 
у Кремлі. Для Росії створен-
ня військової бази на узбере-
жжі Червоного моря в Судані 
означає повернення в світо-
вий океан. Суднам Північного 
і Балтійського флотів Росії не 
доведеться здійснювати три-
валі переходи для того, щоб 
кілька місяців провести в Ін-
дійському океані. «Власна 
злітно-посадкова смуга доз-
волить відправляти російсь-

кі екіпажі на службу літака-
ми повтіряно-космічних сил 
РФ», — сказав Бондарєв. 
 З бази можна буде контро-
лювати рух кораблів Суець-
ким каналом та всю ситуацію 
на Близькому Сході. Адже у 
Росії вже є військові бази в 
підконтрольній їй Сирії. У 
грудні 2020 року Росія укла-
ла угоду про створення бази 
російського флоту в Судані, 
згідно з яким ВМФ зможе 25 
років користуватися пунк-
том матеріально-технічного 
забезпечення в цій країні. У 
документі зазначається, що в 
Судані зможуть одночасно пе-
ребувати не більше чотирьох 
російських суден, у тому чис-
лі з ядерною енергетичною 
установкою, і не більше 300 
осіб.

 У листопаді минулого 
року президент Росії Воло-
димир Путін доручив мінобо-
рони РФ підписати з владою 
Судану угоду про створення 
пункту матеріально-техніч-
ного забезпечення Військо-
во-морського флоту Росії на 
Червоному морі. Угода була 
підписана в грудні. Відповід-
но до документа, Хартум бе-
зоплатно передає Москві в 
користування частину міста 
Порт-Судан і прилеглої аква-
торії, яка на цей час іменуєть-
ся морською базою «Фламін-
го». Росія натомість почне 
поставляти Судану озброєн-
ня і військову техніку. Угода 
була укладена терміном на 25 
років.
 Якщо з’являється росій-
ська база в Судані, то це оз-

начає, що в Росії з’являється 
можливість забезпечити базу-
вання там бойових кораблів і 
літаків, а прилеглі райони Ін-
дійського океану опиняють-
ся в зоні російського впливу. 
Таку думку в розмові з росій-
ським медіа-ресурсом «Лєн-
та.ру» висловив заступник 
президента Російської ака-
демії ракетних і артилерійсь-
ких наук (РАРАН) з інформа-
ційної політики, доктор вій-
ськових наук Костянтин Сів-
ков.
 За даними газети «Ком-
мєрсант», з 2016 року Росія 
отримала три пропозиції про 
розміщення військової бази в 
Африці: в Східній Лівії, в Со-
маліленд (самопроголошена 
«республіка» в Сомалі) та в 
Судані. ■

Ігор ВІТОВИЧ 

 Джо Байден перед пер-
шим президентським закор-
донним відрядженням роз-
повів про свій план дій. Полі-
тик згадав і про Україну. У 
колонці американського ви-
дання «Вашингтон Пост» під 
назвою «Моя поїздка до Єв-
ропи присвячена повернен-
ню до об’єднання Америкою 
світових демократій» госпо-
дар Білого дому зазначив, що 
його зустріч із президентом 
РФ Володимиром Путіним 
відбудеться після зустрічей з 
друзями, партнерами і союз-
никами у Європі.
 Байден написав, що його 
візит до Європи буде виражен-
ням нової активізації Амери-
ки у відносинах між союзни-
ками та партнерами. Також 
він демонструватиме здат-
ність демократичних держав 
стати перед викликами і за-
побігти загрозам, що несуть 
нові часи. Джо Байден пові-
домив, що у Брюсселі він роз-
мовлятиме з головами Євро-
комісії та Європейської ради 
про те, як США і ЄС можуть 
краще координувати спіль-
ні дії у контексті глобальних 
викликів. «Ми повинні зосе-
редитися на тому, аби забез-
печити, що вільноринкові де-
мократії, а не Китай чи хтось 
інший, диктуватимуть пра-

вила, за якими у ХХІ століт-
ті має працювати торгівля та 
технології, стараючись при 
цьому досягнути об’єднаної, 
вільної та мирної Європи», — 
написав Джо Байден.
 У контексті майбутньої 
зустрічі з президентом Росії 
Володимиром Путіним аме-
риканський президент за-
явив, що його країна разом 
із союзниками займає одно-
значну позицію щодо викли-
ків, які створює Росія для єв-
ропейської безпеки, зокрема 
й агресії щодо України. Бай-
ден зазначив, що США та Єв-
ропа мають спільну позицію 
у їх вирішенні, він заявив, 
що тут йдеться про агресію 
Росії в Україні.
 Президент США, говоря-
чи про Росію і її вплив, ска-
зав, що Вашингтон буде захи-
щати демократичні цінності. 

«Коли ми зустрінемось, я ще 
раз підкреслю прихильність 
США, Європи та демократич-
них країн-однодумців від-
стоювати права людини і гід-
ність», — зазначив Байден 
про майбутню зустріч із Путі-
ним. При цьому він заявив, 
що «США не прагнуть до кон-
флікту» з Росією. «Ми хочемо 
стабільних і передбачуваних 
відносин, де можемо співпра-
цювати з Росією у питаннях 
стратегічної стабільності та 
контролю над озброєннями», 
— сказав Байден.
 Лідери США та Росії впер-
ше зустрінуться 16 червня на 
саміті Росії та США у Женеві 
(Швейцарія). Зустріч відбу-
деться відразу після саміту 
Великої сімки та зустрічі лі-
дерів НАТО, які заплановані 
у Європі. Раніше у Білому 
домі заявляли, що під час зус-

трічі Байден та Путін говори-
тимуть про причетність росій-
ських військ до конфлікту в 
Україні, контроль озброєнь, 
зміни клімату, кібератаки на 
США з боку Росії, в тому числі 
атаку на SolarWinds, а також 
отруєння та ув’язнення росій-
ського опозиціонера Олексія 
Навального, повідомляє Бі-
Бі-Сі.
 Утім, малоймовірно, що 
ця зустріч принесе якісь від-
чутні результати. Окремі 
політики в США вже роз-
критикували ідею зустрічі, 
зважаючи на останні події. 
Йдеться, в тому числі й про 
затримання Романа Протасе-
вича в Білорусі за вказівкою 
Олександра Лукашенка, а та-
кож рішення Байдена не на-
кладати санкції на газотран-
спортний проєкт «Північний 
потік-2». ■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Навальний, 
Протасевич, Україна...  
Президент США описав цілі свого першого візиту до Європи

■

НЕОКОЛОНІАЛІЗМ

Ще один «Севастополь» на Червоному морі
Росія створить свою 
військову базу на 
території Судану

■

Російський бойовий корабель «Адмірал Григорович» у Порт-Судані.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Міжнародні інвестори доволі скеп-
тично ставляться до можливості 
працювати в Україні. Показником 
цього є динаміка минулого року, 
коли обсяг інвестицій у нашу краї-
ну суттєво скоротився, а нові ініціа-
тиви влади на кшталт «інвестняні» 
викликають тільки скепсис. 
Тим часом ніші, в які зарубіжні біз-
несмени готові вкладати свої кош-
ти, у нас є. Але, щоб досягти успі-
ху, влада має ініціювати не лише 
піарівські та популістські кроки, а й 
прислухатися до думок експертів. 

Звинувачуймо коронавірус! 
 За даними статистики, чис-
тий відтік прямих іноземних ін-
вестицій з України в 2020 році 
склав майже 870 млн доларів. 
При цьому експерти стверджу-
ють: повернути іноземні інвес-
тиції в Україну в тому обсязі, 
який був у 2019 році, найбли-
жчим часом буде доволі важ-
ко. Тоді, нагадаємо, іноземні ін-
вестори внесли в економіку Ук-
раїни 2,53 млрд доларів прямих 
іноземних інвестицій у вигляді 
акціонерного капіталу, збіль-
шивши їх обсяг у порівнянні з 
2018 роком на 8,8%.
 Нині гроші в Україну впер-
то не йдуть. При цьому не йдуть 
саме в ті сектори економіки, які, 
здавалося б, могли гарантувати 
стовідсотковий прибуток. «В 
Україні тільки 10% із загаль-
них внутрішніх інвестицій над-
ходять в агросектор. Причому в 
останні два роки спостерігаєть-
ся тенденція їх зниження. Ана-
логічна ситуація і з іноземни-
ми інвестиціями», — заявив ге-
неральний директор «УкрАгро-
Консалт» Сергій Феофілов. 
 Держава робить вигляд, що 
намагається сприяти інвесто-
рам. Принаймні публічних заяв 
на цю тему, зокрема авторства 
президента Володимира Зе-
ленського та членів його Зе-ко-
манди, не бракує. Ухвалюють і 
закони. Наприклад, про держав-
ну підтримку інвестиційних 
проєктів на суму понад 20 млн 
євро, податкові стимули для за-
рубіжних інвесторів, створення 
спеціальної урядової установи, 
покликаної займатися супрово-
дом інвестиційних проєктів, до-
помагати інвесторам від початку 
проєкту і протягом усього часу 
його тривалості, знаної в народі 
як «інвестняня». 
 Але на виході маємо мінус. 
Причини, на думку експертів, 
тут є і об’єктивні, і суб’єктивні. 
До перших можна віднести ар-
гумент пандемії коронавірусу, 
адже — і це є своєрідною аксіо-
мою — в період криз інвестори 
завжди дуже обережно підхо-
дять до розміщення капіталу в 
країни, що розвиваються. Не 
виняток і криза, спричинена 
«Ковід-19». Інвестори в такі мо-
менти обирають тиху гавань, 
якою переважно стають еконо-
міки розвинених держав. А тому 
до завершення кризи в ризикові 
держави на кшталт нашої вкла-
датимуть мінімально. 
 Тим паче держава в деяких 
випадках, пов’язаних із залу-
ченням інвестицій, ... сама кон-
курує із собою ж. Йдеться на-
самперед про такий привабли-
вий інструмент для іноземців, 
як облігації внутрішньої де-
ржавної позики, які гаранту-
ють обіцяні державою 7-10% 
річних. Інвестор же ж може за-
робити — із доволі високим ри-
зиком — 15-20%.

Латаємо діри замість шити 
новий одяг
 Інші причини — суб’єктивні. 
І полягають вони в самому імі джі 
нашої країни, який і раніше не 

був особливо позитивним, але сьо-
годні він суттєво погіршився.
 Головним чином — через 
падіння довіри. Наша країна — 
ризикова територія для роботи. І 
якщо бізнесмен готовий вклада-
ти сюди свої кошти, то він хоче 
отримати більший прибуток, 
ніж у більш прогнозованих де-
ржавах. Ну а ризикованих кей-
сів, про які можна розказувати 
потенційним інвесторам, у нас 
чимало. Один із головних — ри-
нок «зеленої» енергетики. Коли 
Україна спершу на державному 
рівні гарантувала дійсно при-
вабливі умови для бізнесу, але 
потім вирішила змінити пра-
вила гри, підписала невигідний 
для інвесторів меморандум, але 
і його виконувати не поспішає. 
 І на цьому тлі всі заклики 
особисто Володимира Зеленсь-
кого та обіцянки членів його ко-
манди виглядають доволі блі-
до. Адже всі ці обіцянки, навіть 
оформлені у форму структурних 
рішень, все одно залишаються 
популізмом. «Ось візьмемо по-
пулістський проєкт Офісу з роз-
витку підприємництва, — напи-
сав на своїй сторінці у фейсбуці 
директор Інституту розвитку 
економіки Олександр Гончаров. 
— Організований за принципом: 
латаємо діри, а не шиємо новий 
одяг... Звичайно ж, було створе-
но наглядову раду Офісу в складі 
представників секретаріату Каб-
міну, Мінекономіки і Міністерс-
тва цифрової трансформації Ук-
раїни, діяльність якого буде 
спрямована на розвиток і під-
тримку малого і середнього під-
приємництва, підтримку і про-
сування експорту товарів і пос-
луг українських виробників».
 На думку експерта, цей про-
єкт не спрацює із цілої низки 
причин. І головна з них — новий 
офіс дублює функції міністерств і 
секретаріату Кабміну. «І при цьо-
му секрет дій влади досить про-
стий: якщо не знаєш куди йти, 
то роби це впевненіше за всіх ін-
ших», — іронізує Гончаров, дода-
ючи, що насправді для економіч-
ного прориву в Україні необхід-
ні три основні умови: сприятливі 
умови для українського бізнесу, 
економічна стратегія уряду і Вер-
ховної Ради, підтримана прези-
дентом, а також інститути та інс-
трументи розвитку.

 Експерти також запитують: 
наскільки інститут, який утво-
рила нинішня влада, буде здат-
ним реально забезпечувати при-
скорення процедур без додатко-
вої корупційної ренти? А також 
— де запобіжники проти коруп-
ції? Адже можливість ввозити 
обладнання без додаткових мит 
— це популярне рішення, ос-
кільки воно дозволяє зберегти 
ресурси вже на етапі реалізації 
інвестиційного проєкту. Але чи 
не з’являться при цьому «спе-
ціальні люди», які захочуть по-
ловину заощаджених коштів?

Втрачені 25 мільярдів
 «Також свого часу я вивчив 
історію виникнення і функціо-
нування корпорацій розвитку, 
які беруть свій початок у 1950-
1960-х роках. На сьогоднішній 
день у світі налічується більше 
100 корпорацій розвитку, серед 
яких найбільшими є Worldbank 
(розмір активів — 27,2 млрд до-
ларів), EuropeanBank (розмір 
активів — 15,8 млрд доларів), 
Export-importbankofJapan (роз-
мір активів — 11,4 млрд до-
ларів), AsianDevelopmentBank 
(розмір активів — 9,6 млрд до-
ларів). В Україні досі немає жод-
ної національної корпорації роз-
витку, яка б використовувала 
стандарти, наприклад Програ-
ми розвитку Yozma Ізраїлю або 
Програми державно-приватно-
го партнерства США. До речі, 
Програма корпорації з інвести-
цій у малий бізнес (ПКІМБ) — 
унікальна програма державно-
приватного партнерства, за до-
помогою якої і з моменту її ство-
рення здійснено інвестування в 
більш ніж 100 тис. малих аме-
риканських підприємств на за-
гальну суму в 48 млрд доларів», 
— зазначає Гончаров. 
 Хоча, за його словами, в Ук-
раїні така програма — «Ук-
раїнська корпорація розвитку» 
— також існувала, і створили її 
ще в 2013 році. Головними за-
вданнями було забезпечення ко-
ординації роботи з питань здій-
снення інвестиційної політики 
і розвитку експорту, залучен-
ня фінансування на реалізацію 
інвестиційних проєктів, також 
забезпечення пільгового креди-
тування та страхування інвес-
тиційних проєктів підприємств 

малого і середнього бізнесу і, на-
решті, розвиток експорту через 
власні відділення зовнішньої 
торгівлі.
 На думку Гончарова, запус-
тивши Українську корпорацію 
розвитку, могли б залучати в 
економіку країни щорічно не 
менше 25 млрд доларів. 
 Інші можливості — скажі-
мо, перевірена практикою мо-
дель, яка могла б допомогти 
Україні залучити іноземні ін-
вестиції, — створення вироб-
ничих парків з уже підключе-
ною інфраструктурою. Схожу 
модель вдалося втілити, зокре-
ма, в деяких арабських країнах, 
де інвесторам пропонують про-
мисловий майданчик із повніс-
тю готовою інфраструктурою: 
дорогами, офісами, складськи-
ми приміщеннями, виробничи-
ми цехами та всіма комуніка-
ціями. 

Інвестиції в ІТ та ... освіту 
 Різниця в підходах між тим, 
що пропонує зовнішнім інвесто-
рам Україна, і тим, що пропо-
нують інші країни, очевидна. 
«Припустимо, я хочу інвесту-
вати в Україну 20 млн євро, — 
пише інвестор Габріель Кокуа-
швілі. — Які тут проєкти зараз 
відкриті до інвестування? Де є 
відведена земля, інфраструк-

тура і готові напрямки? Є що 
мені запропонувати? Питань 
більше, ніж відповідей. Ухва-
лене рішення інвестором у пи-
танні, куди вкладати свої гро-
ші при розкладах «обіцянки з 
боку України» або «вже готова 
інфраструктура з боку інших 
країн», очевидне».
 На його думку, Україні необ-
хідно запропонувати і реалізува-
ти кілька кейсів з інвестиціями 
в конкретний проєкт, показати, 
що держава готова виконува-
ти свої зобов’язання. І вже піс-
ля цього можна переходити до 
більш масштабних пропозицій. 
«Тобто говорити про значний 
приплив інвестицій, пов’язаний 
з ухваленням стимулюючого за-
конодавства, ще дуже завчас-
но, — продовжує бізнесмен. — 
Стабілізація ситуації з «Ковід-
19» може посприяти активіза-
ції інвесторів на ринках країн, 
що розвиваються, до яких, зок-
рема, належить і Україна. Тут 
можна розраховувати на реін-
вестування прибутку вже дію-
чих компаній і повернення ре-
сурсів, які були раніше виведені 
з країни».
 Створити успішні кейси, на 
його думку, Україна при бажан-
ні може з тими компаніями, які 
вже мають досвід роботи в на-
шій країні. «Це займе приблиз-
но рік. Аналіз реального досвіду 
таких проєктів потім може залу-
чити більш широкий пул інвес-
торів, — каже Кокуашвілі. — 
Також Україна на державному 
рівні має розуміти, що мало ух-
валити закони, треба зробити 
так, аби про нові можливості, 
які є в країні, дізнався світ. 
Адже за кожного інвестора кон-
курує безліч країн, і умови під-
тримки в багатьох із них лояль-
ніші, ніж в Україні». 
 Сьогодні ж, на його думку, 
інвестори вже склали для себе 
приблизне розуміння того, куди 
можна інвестувати в Україну. 
«Насамперед це агропромисло-
вий комплекс і логістика екс-
порту зерна. Потенціал є також 
в сфері ІТ. Рано ще поки говори-
ти про серйозні перспективи пе-
реробної промисловості, там ми 
не бачимо зрозумілих ніш, в які 
можна інвестувати, — резюмує 
бізнесмен. — У той же час про-
блема з достатньою кількістю 
кваліфікованої робочої сили, з 
якою вже зіткнулися іноземні 
інвестори в Україні, може залу-
чити інвестиції в освіту з боку 
великих фінансово-промисло-
вих груп. Тут також хочеться 
відзначити, що різні програми 
співпраці з державою не дали 
позитивного результату, і бага-
то хто вже задумався про ство-
рення приватної освіти під свої 
потреби». ■

ІНВЕСТКЛІМАТ

Спиною до грошей 
Держава Україна, попри популістські заяви, досі не зробила 
необхідних кроків назустріч інвесторам

■

Міжнародні інвестори вже готові вкладати кошти в освіту в нашій країні — під свої потреби.
Фото з сайту ua.news.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Гроші йдуть із банків
 Налякані загрозами санкцій РНБО України, великі вкладники комерційних бан-
ків, перш за все включаючи категорію топ-чиновників, нардепів, великих підприєм-
ців та інші публічних людей, у квітні-травні цього 2021 року стали масово знімати 
зі своїх банківських рахунків валюту. «Опитування банкірів показало, що в подаль-
шому зняті з рахунків свої кошти ці люди розподіляють таким чином: вкладають у 
криптовалюти (5%-10%), розміщують у приватний сейф банку (до 10%), залиша-
ють на банківських картах (до 10%), беруть на руки готівку і потім велику її частину 
зберігають у приватних сховищах (75%-80%)», — заявляє директор Інституту роз-
витку економіки Олександр Гончаров.
 За його словами, навіть не фахівцеві ясно, що через відтік великих вкладни-
ків сильний фінансовий удар отримають малі і середні українські банки, а дехто з 
них і зовсім може призупинити свою діяльність. «А що з цього приводу думає наша 
влада? Нічого, просто мовчать, — каже Гончаров. — Ми бачимо, що в потрібно-
му ключі національні ринки капіталу не реагують на риторику президента і прем’єр-
міністра. І «веселуха» ще не почалася, очевидно, що фінансово-економічний блок 
Кабміну до зіткнення з новими викликами кризи не готовий». 
 Через бездіяльність влади, на його думку, потужний удар отримають фінансо-
вий ринок і наше населення, яке і далі біднішатиме, у людей будуть різко погіршу-
ватися стандарти життя. «Приходжу до того, що для поліпшення ситуації потріб-
но діяти в рамках регуляторного поля. Пора пропонувати законодавчі акти, які б 
створили умови для бізнесу хеджування в Україні та реальні стимули для стійкого 
підйому ринків капіталу», — резюмує експерт. 

■
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ВІВТОРОК, 8 ЧЕРВНЯ 2021ГАЛУЗЬ
Любов БУКРЄЄВА,
для «України молодої»
Перше читання законопроєкту 
№3822 про особливості рефор-
мування підприємств оборон-
но-промислового комплексу 
відбулося 29 січня цього року. 
За неповних 12 хвилин силою в 
227 голосів документ прийняли 
за основу, незважаючи на нега-
тивний висновок головного на-
уково-експертного управління 
(ГНЕУ) Верховної Ради. «Слуга 
народу» віддала 202 голоси з 
246 у фракції, «Довіра» — 9 iз 
20, «Голос» — 12 iз 20, поза-
фракційні — 4 iз 17, до честі 
опозиції — жодного голосу 
«за».
Квінтесенція висновку ГНЕУ на 
законопроєкт 3822 така: «може 
створити передумови для зрос-
тання непрозорості у фінан-
совій та виробничій діяльності 
реформованих суб’єктів госпо-
дарювання, що може призвести 
до втрати належного контролю 
держави за їхньою діяльністю з 
відповідними негативними на-
слідками для обороноздатності 
України».

Шквал емоцій
  Обговорення проєкту 3822 у 
Верховній Раді пройшло бурх-
ливо й гаряче. Валентин На-
ливайченко («Батьківщина»): 
«Провладна більшість без по-
годження з жодною депутатсь-
кою групою пропонує ухвали-
ти в першому читанні законо-
проєкт «Як вкрасти оборонні 
підприємства України». Тіль-
ки з підприємства «Антонов» 
функціонери Укроборонпрому 
зібрали минулого року внесків 
на 40 млн грн (на цей рік кон-
церн очікує майже 70 млн грн. 
— Авт.), і ця корупційна про-
кладка зберігається законопро-
єктом». 
  Михайло Забродський 
(«ЄС»): «Окремі механізми до-
кумента носять всі ознаки так 
званої прихованої приватиза-
ції, що є загрозою нацбезпе-
ці». 
  Олександр Колтунович 
(«ОПЗЖ»): «Під словом «мо-
дернізація» пропонується ба-
нальна здача стратегічних 
об’єктів в оренду. Неприпусти-
мими є норма про безоплатну 
передачу майна та зміни обтя-
ження, що не містять запобіж-
ників корупційних зловживань 
та введення наглядовою радою 
Укроборонпрому — суб’єкта уп-
равління об’єктами держвлас-
ності — незалежних від держа-
ви членів наглядової ради і виз-
начення самою наглядовою ра-
дою їхніх зар плат». 
  Сергій Рудик («За майбут-
нє»): «У 3822 зникають такі по-
няття, як «економічна безпека» 
і «захист інтересів держави», а 
впроваджується, зокрема, «пе-
редача між учасниками за ско-
роченою процедурою майна», 
«вивільнення обтяження май-
на учасників концерну до гос-
подарських товариств. Дери-
бан замість реформування!».
  За голосуванням пішов 
шквал статей експертів, жур-
налістів, блогерів і критичні за-
яви щодо законопроєкту Проф-
спілки авіабудівників і маши-
нобудівників України (ПАУ), 
Українського союзу промис-
ловців і підприємців (УСПП), 
Асоціації підприємств авіа-
промисловості «Укравіапром», 
Об’єднання організацій робо-
тодавців авіаційної промисло-
вості, Української авіаційної 
корпорації. Юридична спіль-
нота та фахові експерти від-
повіли на спробу зґвалтуван-
ня правової системи держави 
чисельними публікаціями, в 
яких майже постатейно вказу-

вали на протиріччя та неузгод-
женість, у тому числі з Основ-
ним законом держави.
  Зокрема, в аналітичній за-
писці від УСПП йдеться, що 
трансформація концерну «Ук-
роборонпром» і створення на 
його основі нового оборонного 
холдингу фактично передбачає 
поглинання державного майна, 
яке здійснюється в адміністра-
тивному порядку комерційною 
структурою. Йдеться про ри-
зики втрати контролю держа-
ви над оборонною промисловіс-
тю. Президент УСПП Анатолій 
Кінах: «Ми не маємо права на 
помилку!» 
  Голова ПАУ Ярема Жу-
гаєвич: «Центральний комі-
тет Профспілки авіабудівни-
ків і машинобудівників Украї-
ни вважає, що законопроєкт 
3822 потрібно відхилити. По-
над одна тисяча зауважень до 
нього після першого читання 
свідчить, що документ неякіс-
но підготовлений».
  На думку радника генди-
ректора ДП «Антонов» Юрія 
Андрієнка, документ, який 
не має техніко-економічного 
обґрунтування, варто відкли-
кати і попрацювати над анало-
гічним з урахуванням заува-
жень. «Необхідно відповісти, 
який результат буде від рефор-
мування і як впливає зміна сис-
теми управління ОПК на збіль-
шення випуску літаків, танків, 
усього іншого. Потрібна оцін-
ка ризиків для запропонованих 
трансформацій, адже змінюва-
ти складові системи управлін-
ня в умовах падіння економі-
ки дуже небезпечно», — під-
креслює Ю. Андрієнко.
  Комітет ВРУ з питань на-
ціональної безпеки, оборони та 
розвідки отримав понад тися-
чу прин ципових постатейних 
зауважень і пропозицій. Лише 
менше четвертої частини їх вра-
ховано. Законотворцями спри-
йняті думки, в основному, са-
мих членів комітету й суто ре-
дакційні правки. На засіданні 
14 травня комітет одноголос-
но рекомендує Верховній Раді 
прийняти законопроєкт у дру-
гому читанні та в цілому, заяв-
ляючи про відповідність його 
положень законодавству. Те-
пер він чекає другого читання. 

Яким став доопрацьований 
законопроєкт?
  Ґрунтовну відповідь на це 
питання надають 15 сторінок за-
уважень головного юридичного 
управління ВРУ, що з’явилися 
1 червня на сайті Верховної 
Ради. Наведемо для прикладу 
лише деякі, проте достатні, щоб 
зробити висновок про якість 
цього документа та фаховість 
його ініціаторів.
  «Здійснення вказаних пов-
новажень суб’єктом управління 
(Укроборонпром. — Авт.) приз-
веде до втручання в діяльність 
суб’єктів господарювання»
  «Прийняття цього законо-
проєкту як закону носитиме дис-
кримінаційний характер щодо 
інших суб’єктів господарюван-
ня, порушуватиме прин цип рів-
ності… та не враховує консти-
туційних основ правопорядку у 
сфері господарювання»
  «Низка положень законо-
проєкту ігнорує наведені зако-
нодавчі приписи та позиції Кон-
ституційного Суду України»
  «Наглядова рада, відповід-
но до положень Закону України 
«Про акціонерні товариства»… 
є лише органом управління то-
вариства, і не уповноважена за-
тверджувати порядок щодо роз-
порядження майном, ще й всу-
переч конституційним припи-
сам про визначення винятково 
законом правового режиму влас-
ності»
  «Прагнення законодавця 
не допускати при прийняття за-
конів порушення однієї з фун-
даментальних цінностей Єв-
ропейського Союзу — принци-
пу верховенства права. Однак 
низка положень законопроєк-
ту викладена всупереч принци-
пу правової визначеності, який 
є невід’ємною складовою верхо-
венства права та визнання Ук-
раїни правовою державою»
  «Фактично покладає функ-
ції органів державної влади на 
акціонерне товариство (юридич-
ну особу приватного права), ос-
новною метою якого є отриман-
ня прибутку… За таких обставин 
Кабінет Міністрів України фак-
тично обмежується в здійсненні 
конституційних повноважень 
щодо управління об’єктами де-
ржавної власності» 
  «Не враховує конститу-

ційну модель організації вла-
ди, правові засади управління 
об’єктами державної власності 
відповідно до закону, а також 
основні засади підприємниц-
тва, чим суперечить статтям 5, 
6, 13, 19, 116 Конституції Украї-
ни, статтям 5, 6 ГК України та 
статтям 3, 4, 84 ЦК України».
  «Законопроєкт не сприятиме 
необхідному забезпеченню обо-
роноздатності, економічної без-
пеки і захисту інтересів держави 
під час розроблення, виробниц-
тва, модернізації та утилізації 
продукції військового призна-
чення, надання послуг в інтере-
сах оборони для оснащення та 
матеріального забезпечення сил 
безпеки і сил оборони». 
  Виходить, підготовлений до 
другого читання законопроєкт 
не виправили. Власне, й випра-
вити його неможливо, оскіль-
ки запроваджується модель ор-
ганізації влади та управління в 
ОПК, радикально відмінна від 
конституційних основ. 

Руйнівні законодавчі новели. 
Хто відповідатиме?
  Останнім часом в оборонній 
промисловості законодавчими 
ініціативами нещадно нищить-
ся вертикаль виконавчої влади. 
Якщо в авіагалузі та в цілому в 
ОПК це робиться через законо-
проєкт 3822, то в космічній — 
через 5017. 
  Проєкт Закону про внесен-
ня змін до Закону України «Про 
космічну діяльність» щодо виз-
начення статусу та розподілу 
повноважень між центральни-
ми органами виконавчої вла-
ди у сфері космічної діяльності 
№5017 прийнято 3 червня в пер-
шому читанні без обговорення. 
«За» проголосували від «Слу-
ги народу» 200 з 243 у фракції, 
«Європейська Солідарність» — 
23 iз 27, «Батьківщина» — 4 iз 
25, «За майбутнє» — 16 iз 22, 
«Довіра» — 2 iз 20, «Голос» — 
7 iз 20, позафракційні — 8 iз 20, 
ОПЗЖ — жодного голосу.
  260 народних депутатів своїм 
«за» продемонстрували упере-
дженість і правове невігластво. 
Адже ГНЕУ ВРУ вказує: «Нове-
ли проєкту виглядають як втру-
чання в компетенцію уряду і не 
узгоджуються з відповідними 
положеннями законів України, 

які є базовими законодавчими 
актами в питаннях утворення і 
функціонування центральних 
органів виконавчої влади».
  Сьогодні діяльність Держав-
ного космічного агентства Ук-
раїни (ДКАУ) спрямовується і 
координується через Міністерс-
тво з питань стратегічних га-
лузей промисловості. Та зако-
нодавці намагаються забрати у 
Мінстратегпрому повноважен-
ня у цій сфері й позбавити його 
функції реалізації держполіти-
ки в авіагалузі. Для цього про-
єкт 5017 визначає ДКАУ як ок-
ремий центральний орган ви-
конавчої влади зі спеціальним 
статусом, а проєкт 3822 в обхід 
міністерства залишає комерцій-
ну структуру Укроборонпром у 
прямому підпорядкуванні КМУ. 
Тобто фактично повертаємося до 
конструкції управління в ОПК 
зразка 2011—2019 років. Який 
мали від цього ефект — окремі 
галузі зруйновано під корінь.
  У разі прийняття цих за-
конів отримаємо знов розбалан-
совану систему управління про-
мисловістю, порушення вер-
ховенства права, втручання в 
господарську діяльність підпри-
ємств, неконтрольовані маніпу-
ляції з держвласністю, недовіру 
партнерів та інвесторів. У під-
сумку — остаточну руйнацію 
ОПК та повну втрату високотех-
нологічних робочих місць.
 Маємо запам’ятати поімен-
но відповідальних за майбутні 
потрясіння у стратегічних галу-
зях промисловості. Ініціатора-
ми законопроєкту 3822 є семе-
ро народних депутатів IX скли-
кання: Ігор Копитін, Мар’яна 
Безугла, Юрій Здебський, Ірина 
Верещук, Геннадій Касай, Олек-
сандр Завітневич, Давид Араха-
мія. Головний комітет ВРУ: Ко-
мітет iз питань національної без-
пеки, оборони та розвідки (його 
голова — О. Завітневич). 
 Вражаючим є список ініціа-
торів проєкту 5017 — це 35 осіб, 
але чи перейде їхня кількість в 
якість документа? З них 30 — від 
«Слуги народу» (І. Верещук й М. 
Безугла — одночасно ініціатори 
3822). По одному представнику 
від «Голосу» «Довіри», «Бать-
ківщини» (Сергій Тарута), двоє 
— «За майбутнє». Головний ко-
мітет ВРУ: Комітет iз питань еко-
номічного розвитку (його голова 
— Дмитро Наталуха). 
  Невдовзі станемо свідками 
баталій у Верховній Раді щодо 
законопроєкту 3822. Чи візьме 
гору неупереджений розумний 
підхід при голосуванні обранців 
народу і проєкт не буде прийня-
тий як закон? Поки спостері-
гаємо неприпустиме — правове 
свавілля на догоду суто комер-
ційній структурі Укроборонп-
ром і народним депутатам, які 
через законопроєкти втруча-
ються в компетенцію уряду та 
відверто ігнорують Основний за-
кон і рішення Конституційного 
Суду України. 
  Заради розвитку вітчизняної 
високотехнологічної промисло-
вості, економіки та безпеки де-
ржави Верховна Рада не вправі 
припуститися такої помилки 
як прийняття законопроєктів 
№3822 та №5017. ■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Така солодка «оборонка»
Вертикаль виконавчої влади у стратегічних галузях промисловості нищиться 
через законопроєкти №3822 та №5017, положення яких суперечать Основному закону 
й обмежують повноваження уряду

■
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Рід із села, де ніколи не було кріпаків
 У родині студентки-геологині Наталі 
Бурчик та молодого інженера Іларіона 
Стріхи 30 травня 1931 року народив-
ся син Віталій. Це сталося в Києві, хоч 
батько й мати майбутнього вченого на-
родилися в старовинному, позначено-
му ще на карті Боплана селі Хоцьки за 
25 верст від Переяслава в бік Золотоно-
ші (тоді це була ще Полтавська губер-
нія). Хоцьки славилися тим, що тут ні-
коли не було панщини й кріпаків (у ро-
динному архіві збереглися датовані 1898 
роком документи «козака Опанаса Стрі-
хи», Іларіонового батька).
 Найбільший вплив на формуван-
ня маленького Віталія мала, очевидно, 
його бабуся по мамі — Ганна Терентіївна 
Бузницька-Бурчик. Ще 1908 року вона 
16-літньою склала екстерном у переяс-
лавській жіночій гімназії іспити, які да-
вали право на посаду «народної вчитель-
ки» (збереглася її тодішня світлина, за-
свідчена печаткою гімназії на червоному 
сургучі), й відтоді упродовж понад півс-
толіття вчителювала — спочатку в цер-
ковно-парафіяльних і земських школах 
Переяславщини, потім — у Києві. 
 Тут у її біографії значилася й робо-
та вчителькою молодших класів у «Пер-
шій трудшколі імені Тараса Шевченка» 
— саме тій, де директорував визначний 
український педагог Володимир Дур-
дуківський і з якої «органами» було зроб-
лено один iз головних осередків «Спілки 
визволення України». 1929 року було за-
арештовано й Ганну Терентіївну. На щас-
тя, у схему ГПУ тоді вона, очевидно, «не 
вписалася»: на сумнозвісний процес 1930 
року в Харківській опері «випускали» ді-
тей дворян і священників. Ганна Бурчик 
була із заможного, але козацького роду. 
Тож по кількох тижнях у Лук’янівській 
тюрмі її випустили. Дивом пережила 
вона й репресії 1930-х.
 Цікавою й талановитою людиною 
був і її чоловік, дід майбутнього вчено-
го, Андрій Оврамович Бурчик. Походив 
він із села Андруші (пів століття тому 
воно зникло під хвилями Канівського 
моря) і пам’ятав розповіді свого діда Де-
ниса про зустрічі з Тарасом Шевченком, 
який відвідував Андруші 1845-го. (Ціка-
во, що про зустрічі Шевченка з селяни-
ном Денисом Бурчиком, який знав без-
ліч народних пісень та переказів, опові-
дає і невтомний дослідник української 
старовини Михайло Сікорський у своїй 
книжці «На землі Переяславській»; я 
збирався, але, на жаль, так і не встиг за-
питати в Михайла Івановича: звідки про 
цей сюжет довідався він?).
 Андрій Бурчик самотужки вивчився 
на бухгалтера і був причетний до перших 
років роботи знаменитого Московського 
художнього театру (в родині довго збері-
гався подарований йому славетним ре-
жисером Немировичем-Данченком сріб-
ний портсигар). Мама Ганни Терентіївни 
не давала благословення на шлюб 18-річ-
ної дочки-вчительки (судячи зі світлини 
— красуні з одухотвореним тонким об-
личчям) зі старшим на 12 років парубком 
із досвідом столичного життя — але той 
повіз наречену вінчатися в Андруші всу-
переч материній волі, приїхавши в Хоць-
ки мотоциклетом (1910 року то була, 
можливо, перша поява мотоциклета на 
сільських вулицях).
 Пишу про це, щоб наголосити: май-
бутній фізик зростав у родині, де імена 
Шевченка, Дурдуківського, Єфремова 
і Немировича-Данченка були частиною 
родинної історії, а пам’ять про часи УНР 
(установи якої розбудовувала на Пере-
яславщині й Ганна Бузницька-Бурчик) 
була ще надто свіжа.

Події «на все життя»
 Звичайно, школяреві Віталієві по-
щастило: таку родину легко могли б пог-
линути репресії 1930-х, але завдяки яко-
мусь незбагненно сприятливому випад-
кові цього не сталося. В усьому ж іншо-
му йому жилося, як і всім одноліткам із 
незаможної Лук’янівки, що була тоді 
міською околицею.
 До війни Віталій устиг закінчити 
три класи. У вересні 1941-го він разом 
із мамою-геологинею, бабусею-вчитель-
кою та дідусем-бухгалтером опиняється 
на окупованій території. Десятирічний 
хлопчик стає свідком вибухів на Хре-
щатику (за наказом комендатури саме 
ніс туди з дідусем здавати радіоприй-
мач, але, на щастя, не встиг дійти). Не-
подалік по вулиці Артема йшли колони 
приречених до Бабиного Яру...
 Переживши окупацію, в 19 років Ві-
талій закінчує школу із золотою медал-
лю, яка дала право вступити на фізич-
ний факультет Київського університету. 
1953 року його було переведено на ново-
створений радіофізичний факультет — 
зорієнтований на обслуговування новіт-
ніх напрямів науки й техніки, а тому на-
стільки секретний, що навіть кафедри 
на ньому певний час позначалися циф-
рами. Кафедру, що пізніше отримала на-
зву «фізики напівпровідників», очолив 
засновник напівпровідникової науки в 
Україні Вадим Євгенович Лашкарьов.
 Саме він залишає Віталія Стріху ра-
зом із його однокурсником Володими-
ром Литовченком для наукової роботи 
в університеті. 1957 року з’являються 
друком перші серйозні статті вчораш-
нього студента. Паралельно формуєть-
ся ще одне захоплення, яке згодом уче-
ний пронесе крізь усе життя. Це — да-
лекі мандри. У серпні 1957-го молодий 
інженер-дослідник вирушає в першу ве-
лику туристичну подорож через Кав-
казький хребет. 
 На 1958 рік припадає ще одна подія 
«на все життя» — знайомство з 22-річ-
ною студенткою медінституту Надією Гу-
лою. У липні Віталій і Надія разом подоро-
жують човнами річкою Білою на Уралі, а 
20 вересня беруть шлюб, який протривав 
понад 40 років. У їхній «науковій» родині 
(разом iз ними проживали аж до початку 
1970-х ще й Надіїні батьки-біохіміки: ака-
демік Максим Гулий і професор Марія Ко-
ломійченко) 60 років тому народився ав-
тор цих рядків. А тому самою атмосфе-
рою, що панувала навколо від дитинства, 
я теж був «приречений» піти в науку...
 Уже в захищеній 1962 року канди-
датській дисертації повною мірою про-
явилися риси Віталія Стріхи як науков-
ця. Насамперед — це надзвичайна скру-
пульозність у проведенні експерименту, 
бажання й уміння дослідити всі можливі 
ситуації. По-друге, це добре володіння 
математичним апаратом. І, нарешті, це 
зорієнтованість на практичні завдання, 
які ставив швидкий розвиток напівпро-
відникової техніки. 
 Варта наслідування й методичність, 
з якою учений працював з літературою. 
У його великій науковій бібліотеці прак-
тично до кожної монографії було вкладе-
но кілька аркушиків, де ретельно зано-
товано основні думки (або ж вказано на 
можливі помилки) автора чи авторів. А 
з кожної конференції неодмінно приво-
зився зошит з акуратно законспектова-
ними доповідями.
 Окремо слід відзначити і наукову са-
мостійність Віталія Стріхи. Отримавши 
від Вадима Лашкарьова тему кандидат-
ської, все подальше він зробив сам, і ака-
демік Лашкарьов, дуже скрупульозний у 
таких питаннях, вирішив, що його внесок 

у роботу недостатній, щоб назвати себе її 
науковим керівником. А наукового кон-
сультанта своєї докторської Віталій Стрі-
ха взагалі не мав від початку.

Опонував офіційній тезі про 
«безальтернативність» атомної 
енергетики
 1963 року подала до захисту кандидат-
ську дисертацію Юй Лі-шень, перша ас-
пірантка 32-річного тоді кандидата наук 
(пізніше вона стала професором Пекінсь-
кого університету). Розпочалося форму-
вання наукової школи Віталія Стріхи (зго-
дом вона об’єднуватиме понад 30 канди-
датів і близько 10 докторів наук, чиї дисер-
тації буде виконано під його формальним 
чи неформальним керівництвом).
 У видавництві «Наукова думка» 
1968 року виходить друком піонерська 
за змістом колективна монографія за 
редакцією професора Василя Ляшенка 
«Електронні явища на поверхні напів-
провідників». Віталій Стріха написав 
для неї великий розділ «Вплив поверх-
невих станів на електричні властивості 
контакту метал-напівпровідник». 1970 
року йому разом iз чотирма іншими ав-
торами монографії було присуджено Дер-
жавну премію Української РСР у галузі 
науки і техніки. Цю премію було вста-
новлено лише за рік перед тим, і автори-
тет її був тоді надзвичайно високий.
 А 1969 року на засіданні вченої ради 
КДУ Віталій Стріха блискуче захищає док-
торську дисертацію «Дослідження фізич-
них процесів у контакті метал-напівпро-
відник». У збереженій стенограмі захис-
ту звертає на себе увагу виступ директо-
ра Всесоюзного НДІ кріогенної техніки 
професора В. Алфєєва. Із нього зрозумі-
ло, наскільки важливою була ця робота 
для оборонного комплексу колишнього 
СРСР. Адже ще в 1950-ті доводилося мі-
няти кристалічні детектори на радіолока-
ційних станціях по кілька разів на добу. 
Після реалізації пропозицій Віталія Стрі-
хи, що враховували фізику реального кон-
такту з зазором та поверхневими станами 
(значення зазору першим, здається, зро-
зумів Соломон Пекар, але послідовної те-

орії для струмів через нього так і не побу-
дував) надвисокочастотні детектори стали 
на порядки надійнішими...
 У 1975 р. професор Стріха очолює ство-
рену Вадимом Лашкарьовим кафедру фі-
зики напівпровідників столичного універ-
ситету, якою керує понад два десятиліття. 
Тут на початку 1980-х років він розгортає 
інтенсивні роботи зі створення ефектив-
них напівпровідникових перетворюва-
чів сонячної енергії на електричну. Вже 
за кілька років до катастрофи на ЧАЕС 
учений наважився публічно опонувати 
офіційно прийнятій тезі про «безальтер-
нативність» атомної енергетики, ставши 
фактично першим активним пропаган-
дистом фотовольтаїки в Україні.
 1987 року приходить і зацікавлення 
абсолютно новою тематикою — біосенсо-
рами. Ці пристрої, що поєднують перева-
ги напівпровідникових структур із чут-
ливістю біологічних молекул, сьогод-
ні незамінні при визначенні стану дов-
кілля, аналізі харчів, діагностиці хвороб 
тощо. А тоді технології біосенсорів роби-
ли лише перші кроки. Ініцатива появи 

ДО ДАТИ■

Комп’ютери й побутову електроніку принесла людям 
саме фізика напівпровідників, яку вивчав відомий 

український вчений

Зірки і терни
Максим СТРІХА, 
доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член АН вищої школи України

Науковцеві, педагогу, громадському діячеві професорові Віталію Стрісі (1931—1999) 
цьогоріч 30 травня виповнилося б 90 років. Як це ведеться в науковому середовищі, 
напередодні колеги вшанували пам’ять ученого урочистою сесією заснованої ним 
Академії наук вищої школи України, де пролунало багато змістовних виступів і теп-
лих слів. Адже професору Стрісі справді належить помітне місце в історії українсь-
кої науки: він-бо став одним із піонерів того розділу фізики, який найбільше змінив 
щоденне життя людства у ХХ столітті. Комп’ютери й побутову електроніку принесла 
людям саме фізика напівпровідників — маловивчених ще кілька десятиліть тому 
матеріалів, які сильно змінюють свої властивості під дією зовнішніх впливів. І саме 
цій галузі було присвячено понад 40 років наукового життя вченого. Віталій Стріха 
не зосереджувався лише на вузьких питаннях роботи контакту метал-напівпровід-
ник, а тому розповідь про нього має бути цікавою не лише для науковців.

Ганна Терентіївна Бузницька-Бурчик 
з дочкою Наталкою 
(бабуся й мама Віталія Стріхи, 1925 рік).

❙
❙
❙

Президент АН УРСР Б.Є.Патон вручає молодому докторові наук В. І. Стрісі 
Державну премію УРСР в галузі науки і техніки за монографію «Електронні явища 
на поверхні напівпровідників» (1970).

❙
❙
❙
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першого огляду з фізики біосенсорів ук-
раїнською мовою, надрукованого у «Віс-
нику АН УРСР» (№2 за 1988 р.) нале-
жить саме професору Стрісі. На 1991 рік 
припадає початок його активних науко-
вих контактів з «Еколь сентраль» (Ліон, 
Франція) в межах спільних робіт із сен-
сорної тематики. Своєрідний науковий 
«міст» Ліон — Київ допомагає його ка-
федрі пережити колапс початку 1990-х.

АН вищої школи України
 Майже 40 років у статусі «вождя ту-
ристського народу» водив Віталій Стрі-
ха туристичну групу зі сталим кістяком 
складу й власними усталеними тради-
ціями найскладнішими байдарковими 
маршрутами колишнього СРСР. У його 
«доробку» — порожисті річки Карелії, 
легендарний серед туристів Саянський 
коридор Єнісею (сьогодні він опинив-
ся вже на дні водосховища Саяно-Шу-
шенської ГЕС, яку тоді лише будува-
ли), верхів’я Лени й пониззя Обі. Завдя-
ки хистові й передбачливості керівни-
ка групи всі ці походи було пройдено без 
жодної позаштатної ситуації.
 Але основною справою життя для 
професора Стріхи були наука й підготов-
ка наукової молоді. З 1984 р. по 1990 р. 
він працює на посаді проректора «шев-
ченківського» університету — спершу 
з навчальної, а потім з наукової роботи. 
Цікавий штрих — ще у 1987 р. від дав 
«явочним порядком» дозвіл приймати 
до захисту дисертації з гуманітаристи-
ки, написані українською мовою. Доку-
менти союзного ВАК цього не припуска-
ли, але вже починалися нові часи.
 Упродовж 1970-80-х професор Стрі-
ха намагався ретельно дотримуватися 
неписаних, але чітких правил науко-
вої ієрархії, що для вченого такого рів-
ня передбачали змагання за статус чле-
на-кореспондента АН УРСР. Для цього 
він мав три сформовані наукові напрям-
ки з результатами світового рівня. Але 
незалежний за вдачею університетський 
професор без впливових «покровителів» 
виявився зайвим в «іграх» академіч-
них угруповань: щоразу обирали нехай 
слабших, але «своїх». (Уже через бага-
то років, коли батька давно не було се-
ред живих, визначний фізик ХХ століт-
тя Віктор Бар’яхтар, коли ми говори-
ли про щось зовсім інше, раптом зізнав-
ся мені, що йому досі незручно через те, 
що професора Стріху так і не було обра-
но до складу відділення фізики АН).
 Відчувши на собі несправедливість ус-
таленої системи, відверто дискримінацій-
ної щодо учених з університетів, у 1990-х 
Віталій Стріха бере активну участь у про-
цесах демократизації української науки. 
Разом із професорами Київського універ-
ситету, геологом Миколою Дробноходом 
та фізиком Юрієм Чутовим він формує 
ініціативну групу зі створення АН ви-
щої школи України — наукової органі-
зації нового типу, заснованої провідними 
університетськими вченими «знизу», на 
демократичних засадах. 
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грудня 1992 року на установчих збо-
рах Віталія Стріху одноголосно обрано 
першим президентом АН ВШ України 
(у 1995 і 1998 роках його переобирають 
на цю посаду ще двічі). До кінця життя 
розбудова Академії забирає левову час-
тку його часу і зусиль: він неодноразо-
во звертається до органів влади і посадо-
вих осіб у справі підтримки й реформу-
вання української науки та вищої осві-
ти, виступає в ЗМІ, їздить по регіонах, 
гуртуючи там університетських учених. 
За його життя АН ВШ України була не 
просто престижним науковим клубом: 
у роботі її наукових відділень брали ак-
тивну участь кілька тисяч докторів і 
кандидатів наук, і вона реально вплива-
ла на процес загальної координації до-
сліджень в університетах.
 Проте сил і здоров’я меншає. А де-
мократичний імпульс перших років не-
залежності поволі вигасає. Дедалі ав-
торитарнішою робиться й атмосфера в 
рідному університеті, де ректорові від-
верто не подобається колишній прорек-
тор із його інтелігентністю й загостре-
ним почуттям власної гідності. 
 У вересні 1998-го вчений встигає від-
святкувати разом із помітно постаріли-
ми друзями-туристами 40-річчя весілля. 
19 грудня загальні збори АН ВШ України 
обирають Віталія Іларіоновича президен-
том на третій трирічний термін. 25 груд-
ня він вирушає до санаторію «Конча-За-
спа» під Києвом, де зустрічає Новий рік 
разом iз дружиною і найближчим другом 
у туристичних подорожах, гідромехані-
ком Віктором Грінченком із яким веде 
нескінченні дискусії щодо шляхів роз-
витку науки, України та світу.
 Тут, у санаторії, 8 січня 1999 року 
він пише на позір жартівливу «Конча-
Заспівську відповідь дружині на заува-
ження про те, що нічого в житті не зроб-
лено»:
 «Що ж зроблено:
 1. Згуртована туристська група, з 
якою пройдено понад 40 походів (близь-
ко 10 тисяч кілометрів).
 2. Створена унікальна кафедра (11 до-
кторів наук, 4 державні премії, звання 
«зразкової» та інші відзнаки).
 3. Створена наукова школа з контак-
тних явищ (5 докторів, 30 кандидатів, 
12 монографій, 5 всесоюзних конферен-
цій тощо).
 4. Прочитані курси лекцій для більш 
як 10 000 студентів (понад 20 000 лек-
цій).
 5. Задумана й організована Академія 
наук вищої школи України (418 ака-
деміків, 2800 докторів, 13 000 канди-
датів).
 6. Організована лінія Україна — 
Франція (наукова робота, підготовка 
спеціалістів тощо).
 7. Організовані нові наукові напрям-
ки (біосенсори, пористий кремній як ма-
теріал для сенсорики).
 8. Народив сина, здатного примно-
жити цей список».
 Відпустка закінчилася, почався но-

вий семестр. 1 лютого 1999 року на за-
сіданні вченої ради КНУ ім. Т. Шевчен-
ка мало розглядатися питання про при-
судження Віталію Стрісі звання «Почес-
ний професор Київського університету» 
(за всіма формальними показниками, як 
засвідчила своїм висновком Рада старій-
шин університету, учений набагато пе-
ревищував встановлені для цього звання 
критерії). Однак без пояснення причин 
ректор Віктор Скопенко відклав розгляд 
питання. Водночас він зажадав від АН 
вищої школи України звільнити надану 
їй раніше кімнату на четвертому поверсі 
«червоного корпусу» КНУ.
 Це все не минуло дарма. У ніч із 6 на 
7 лютого у вченого стався інфаркт, його 
було госпіталізовано з песимістичним 
прогнозом. Вранці 8 лютого внаслідок ін-
тенсивної терапії його стан трохи покра-
щав. Він працював над рукописом науко-
вої статті, на звороті остан ньої сторінки 
рукопису залишив записку для дружи-
ни: «Надю, у мене все гаразд. Навіть вда-
лося трохи розсмоктати інфаркт». Далі 
йшло прохання до учня Василя Ільченка 
провести завтрашній семінар. На жаль, 
ця записка виявилася останньою — вве-
чері вченого не стало.

Устиг стати справжнім «хакером»
 ...Професор Віталій Стріха був живою 
людиною, здатною і захоплюватися, і по-
милятися. Фанатично любив риболовлю і 
був вправним водієм. Так само гаряче лю-
бив нову техніку. Сівши за комп’ютер уже 
в 60 років, устиг стати справжнім «хаке-
ром» і залюбки гуляв iнтернетом (коли 
цей iнтернет в Україні тільки-но починав-
ся). Був ніжним і чуйним дідусем для ону-
ки Ярослави. Цікавився політикою.
 Як керівник був не жорстким, але 
ефективним, умів тримати дисциплі-
ну не примусом, а цікавістю до спільної 
справи. Про це свідчить не лише досвід 
керівництва кафедрою та лабораторією, 
а й пройдені, як я вже згадував, без жод-
ної критичної ситуації часом дуже склад-
ні, а то й просто небезпечні байдаркові 
маршрути. Досі пригадую Великий по-
рог на Єнісеї з ревищем хвиль, над яки-
ми на скелях видніли написи в пам’ять 
про тих, хто там загинув. Те, що він узяв 
у цей похід 14-річного тоді сина, говорить 
не про безросудну відвагу, а про спокійну 
і розважливу впевненість. 
 У публічних ситуаціях він був стри-
маним, хоч насправді болісно переживав 
хамство і несправедливість. Не належав 
до трибунних борців, але свої переконан-
ня обстоював послідовно і доволі ефек-
тивно (свідчення — авторитет і вплив, 
який мала за його життя очолювана ним 
Академія).
 З погляду «офіційної» ієрархізованої 
науки професор Віталій Стріха не нале-
жав до першого ешелону: не був обраний 
до НАН, очолював громадську структу-
ру з назвою «АН вищої школи», до якої 
«справжні безсмертні» ставилися здебіль-
шого напівіронічно (хоч були й винятки 
— активну участь у роботі й заходах АН 

ВШ довгі роки брали Костянтин Ситник, 
Михайло Гасик, Богдан Пташник, беруть 
ще й нині Ярослав Яцків, Віктор Грінчен-
ко, Роман Гладишевський, Анатолій За-
гнітко та ще кілька помітних академіків 
і член-корів НАН, що представляють зов-
сім різні сфери знань). 
 Але за Віталієм Стріхою — 12 моно-
графій та підручників і близько 300 ста-
тей, значна частина з яких досі є «класич-
ними». За ним — розвинута теорія реаль-
ного контакту метал-напівпровідник, яка 
мала велике значення для розвитку НВЧ 
електроніки, піонерські роботи з фотопе-
ретворювачів на аморфному кремнії, запо-
чаткований в Україні напрямок біосенсо-
рики. (А ще ж існували перспективні на-
прямки, де Віталій Стріха зробив кілька 
перших кроків, віддавши потім їх учням; 
як-от спін-залежна рекомбінація чи кон-
такт напівпровідник — високотемператур-
ний надпровідник).
 Ця наукова багатогранність Віталія 
Стріхи справді вражає. На урочистій 
сесії пам’яті вченого його учень, профе-
сор Валерій Скришевський нагадав: ще 
в 1960-ті Віталій Стріха розробив теорію 
так званого притискового контакту. Че-
рез півтора десятиліття саме такі кон-
такти лягли в основу роботи тунельного 
скануючого мікроскопа, створення яко-
го мало надзвичайне значення для по-
дальшого розвитку нанотехнологій і було 
вшановане Нобелівською премією 1986 
року. 
 ...2008 року роботу Віталія Стріхи 
«Випрямляючі властивості контакту ме-
тал-напівпровідник», уперше надруко-
вану у «Віснику КДУ ім. Т. Шевченка» 
за 1967 рік, було вміщено у спецвипуску 
«Українського фізичного журналу», ви-
даного до 90-річчя НАН України, серед 
35 найвидатніших праць українських фі-
зиків за всі роки. За започаткований ним 
цикл робіт iз біосенсорики в 2016 році 
було присуджено Золоту медаль імені 
Володимира Вернадського НАН Украї-
ни. (Щоправда, звісно, що не йому; а при 
урочистому врученні цієї найвищої ака-
демічної відзнаки на сесії НАН універси-
тетського професора, за чиєю ініціативою 
і з чийого огляду в академічному «Вісни-
ку» на початку 1988-го вся ця діяльність 
почалася, і за чиєї найактивнішої участі 
тривала й розгорталася впродовж пер-
шого десятиліття, ніхто й не згадав. Чес-
но кажучи, сидячи тоді в президії сесії в 
іпостасі заступника міністра освіти і на-
уки, я не дуже цьому й здивувався). 
 Зате через рік на рідному радіофізич-
ному факультеті за присутності тоді ще 
живого патріарха нашої фізики 92-річ-
ного Миколи Находкіна було відкрито 
скромну меморіальну дошку професорові 
Стрісі — одному з піонерів напівпровід-
никової науки в Україні. А заснована ним 
АН вищої школи щороку проводить Ака-
демічні читання пам’яті Віталія Стріхи за 
участю провідних учених України. У люто-
му цього року вони відбулися вже у вісім-
надцяте. Якихось аналогів проведення та-
кого рівня наукової зустрічі громадською 
структурою без жодної копійки держав-
ної підтримки упродовж майже двох деся-
тиліть просто немає. А це означає, що про-
фесор Стріха недаремно вірив у те, що за-
снована ним Академія є важливою і доб-
рою справою. ■

ДО ДАТИ■

професора Стріхи

З онукою Ярославою (Десна, серпень 1996 року).❙

В. І. Стріха в лабораторії (1960-ті рр.).❙ З дружиною Надією і сином Максимом, кінець 1970-х рр.❙
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Михайло НАЄНКО,
професор, директор Центру літературної 
творчості Інституту філології КНУ імені 
Тараса Шевченка, 
лауреат Шевченківської премії

 У художній творчості змагання теж 
можливі. Ще в античну пору на свято 
Великих Діонісіїв у театрах під відкри-
тим небом змагалися автори поетичних 
трагедій, артисти та хори. І ті змагання 
були часом такими запеклими, що в од-
ного з квадриги найвідоміших трагіків 
(Есхіл, Софокл, Евріпід, Арістофан), 
зокрема — в Софокла, навіть стався сер-
цевий напад. Від хвилювання-радості, 
що він утретє здобув перше місце на тих 
змаганнях. 
 У новіші часи спроби конкурува-
ти на ниві письменницької творчості 
були теж не рідкістю. Пригадаймо, що 
«Захар Беркут» Івана Франка став пе-
реможцем саме на конкурсі творів іс-
торичної тематики, оголошеним жур-
налом «Зоря», і його досі не тільки пе-
ревидають видавництва різними мо-
вами, а й творять за ним драми (Петро 
Франко), оперні спектаклі (Борис Лято-
шинський) та кіноромани (Леонід Оси-
ка). І зовсім нещодавно, в 2019 році, за 
мотивами повісті створено українсько-
американський кінофільм голлівудсь-
кого типу режисерами  Ахтемом Сеітаб-
лаєвим та Джоном Віннаом. 
 Зрештою, й найвідоміша в світі Но-
белівська премія є ні чим іншим, як 
конкурсом-змаганням представни-
ків науки й літератури в боротьбі за 
п’єдестал на найвищому місці. Перший 
нобелівський лауреат у галузі літерату-
ри Рене Прюдом (1901) витримав кон-
куренцію, як мінімум, із сотнею пре-
тендентів. Нині щороку на здобуття цієї 
премії номінуються понад двісті пись-
менників, що працюють у всіх літера-
турних жанрах.
 Наш студентський конкурс «Жива 
троянда», звичайно, не такий гучний, 
як згадані. Але великі ріки починають-
ся зі струмочків, як і квіти — з малих 
паростків. Паростки нашої «Троянди», 
що проросли в Літературній студії імені 
Максима Рильського ще на філологічно-
му факультеті КНУ імені Тараса Шев-
ченка, мають у своєму календарі трохи 
більше чверті віку. Переможцями в цьо-
му конкурсі були вже чимало випускни-
ків Шевченкового університету, а, почи-
наючи з 2020 року, він набув міжунівер-
ситетського статусу і в ньому торік здо-
булися на різні призові місця студенти 
і Київського (Світлана Вертола, Юлія 
Гупалюк, Антон Іщук), і Полтавського 
(Катерина Ніколенко), і Чернівецького 
(Аліна Михайлюк), і Варшавського (Ро-
залія Ржепка), й інших університетів.
 Цьогоріч до «Живої троянди» дис-
танційно приєдналися студенти не лише 
філологічного профілю і спеціальності 
«літературна творчість» з КНУ імені 
Тараса Шевченка, а й здобувачі філо-
софського (Нестерук Назарій, Львів), 
філологічно-журналістського (Бричка 
Максим, Кропивницький) та гумані-
тарного (Пилипенко Юлія, Крим) фаху. 
Ілона Михніцька (четвертокурсниця з 
Київського, спеціальність «літератур-
на творчість») здобула друге місце од-
разу в двох номінаціях — поезія і про-
за-драматургія. 
 Щодо драматургії, як, мабуть, найс-
кладнішого літературного жанру, то це 
перший випадок участі його в конкурсі 
«Жива троянда». Ілона Михніцька за-
пропонувала, як кажуть у кіномистец-
тві, «короткий метр» свого твору. Пода-
на нею драма «Подруга да Вінчі» хоча й 
має, за визначенням авторки, сім сцен, 
але це саме «короткий» твір і оповідає 
він про дуже короткий відрізок часу в 
житті його персонажів. Власне, подано 
два-три епізоди, за якими, проте, вима-
льовується кілька століть. Авторка дуже 
вміло (чи дотепно) поєднала сучасну «би-
товуху» в журналістсько-мистецькому 
середовищі з фактом мистецького ше-
девру Леонардо да Вінчі «Монна Ліза». 
 Цей факт у п’єсі «перекручено» в 
постпостмодерному дусі, чим кинуто 
недовірливу тінь і на псевдопостмодер-
ну творчість, і на майже фальш у сучас-
них стосунках між журналістикою й 
мистецтвом та між псевдозакоханістю 

сучасних не надто заглиблених у жит-
тя молодих людей. У першому випадку 
постмодерний «шедевр» з’явився всьо-
го лиш із бризку якоїсь хімічної речови-
ни на знамениту картину Леонардо, а в 
другому — із сякої-такої балачки «про 
любов» художниці і персонажа з... при-
годницького роману Конан Дойля. А все 
це потрібне було авторці для того, аби 
розповісти історію «про нереалізовані 
мрії, заздрість і комічність життя». 
 «Історія» ця, як можна переконати-
ся, їй напрочуд удалася; та ще й з ви-
користанням художніх прийомів, які 
іронічно і стверджують, і заперечують 
не завжди глибоко-серйозну сучасну 

постмодерну творчість. Кинуто, відтак, 
камінець у город і сучасних пошуків у 
мистецькій сфері, і в сучасне ставлення 
до не завжди вдумливих взаємин між 
молодими людьми. 
 Леся Українка свого часу про персо-
нажів Василя Стефаника казала: вони 
ніби однакові, але й відмінні, як лист-
ки на дереві; серед них не знайдеш жод-
ного, щоб був схожий на свого сусіда. 
Так само і у, власне, творчості. Студент 
із міста Кропивницький Максим Брич-
ка, якому журі присудило перше міс-
це в прозі, пише з такою ж залюбленіс-
тю у слово, як і Ілона Михніцька, але це 
зовсім інша література. Тут немає луни 
й відлуння, як в Ілони, нема іронії й до-
корів на адресу несправжності в слові, а 
є лиш барвистий малюнок словом твоїх 
етапів пізнання його. 
 В етюдах Максима є щось ніби від 
мемуарів, бо ті етюди — з мандрів його 
в себе десятирічного, четверто- чи семи-
класника, але вони не «переказують» 
минуле, а відтворюють його як ту сучас-
ність, котра завжди з тобою. А навко-

ло тебе так багато Сонця з великої літе-
ри, запахущих рослин і книг, в оточен-
ні яких постійно перебуває твоя залюб-
лена в життя душа. Бо й як не любити, 
якщо поруч із тобою і найменша бджіл-
ка на стіні буття, і найбільше в світі со-
нячне світило. Здавалося б — баналь-
ність, але як про це каже справжній 
поет хоча й прозового закрою: «Надлі-
тають бджоли, п’ють зі стін сонце, ста-
ють веснянкуватими, від чого шаліють, 
дзижчать до неба, крутять несамовито 
голівками, буцім, так не має бути. Сон-
цю замало стіни?, тому мимоволі, аби 
не так помітно, воно скрапує на вік-
но, заливаючи його золотосвітлістю. 

Бджіл злітається так багато, стає так 
веле бджільно, що не збагнеш до пуття 
кожну барву — їх так багато в сонця».
 Про все це пишеться молодим людям 
не в ім’я простого замилування красою 
світу, а заради ствердження, що таїна 
тієї краси — на дні лиш одного: загадки 
всесильної Любові. Отієї, про яку писав 
свого часу Григір Тютюнник: «Немає за-
гадки таланту. Є вічна загадка Любові». 
Максим Бричка про це ж саме пише так 
само, тільки іншими словами: «Думав, 
небо таке високе, а ти кажеш, що всьо-
го за декілька миль. Я думав, що й щас-
тя далеко, а ти кажеш, що всього за одну 
мить. З любов’ю нас, моя Весно — моя 
вісімнадцятилітня любове!».
 Слово Максима Брички видається 
майже безконфліктним; його власне 
конфлікти заховані в нього на самому 
дні душі його ліричного героя. І водно-
час — у глибині слова та книги. Він, як і 
більшість молоді, яка лише вчиться сло-
во ставить на папері, з книгою та її пов-
нотою змісту перебувають просто таки в 
божественних зв’язках. Книга для них 

пахне та дихає отією високістю, про яку 
ще Нестор говорив: «Хто книги читає, 
той із Богом говорить». Зокрема й тоді, 
коли хоче вичитати з книжок про таїну 
згаданої Любові. Вона, як твердить Іло-
на Михніцька, не вмре навіть тоді, коли 
вимруть на землі усі голуби-листоноші. 
А нерозгаданість її — в нерозгаданості 
самого життя й понять, що ті поняття 
означають. Особливо, коли йдеться про 
їхню жіночу половину. Дуже поетично 
і, звичайно, гіперболічно, сказала про 
це Тетяна Юхимець — призерка кон-
курсу з Київського університету:

 Я стримана, святкова, я рутинна,
 Ласкава і гостріша від ножа,
 Я дівчина, я жінка, я людина,
 Я рідна світові й сама собі чужа.

 Тут не важко помітити, що автор-
ка заторкнула не лише емоційно-есте-
тичний аспект проблеми, а й її філосо-
фію. Точніше кажучи, отой найвідомі-
ший філософський постулат, що зву-
чить як «заперечення заперечення». 
Ним майже в кожному своєму вірші 
«оперує» найчастіше студент-філософ 
із Львівського університету Назарій 
Нестерак. Проте його філософія, в під-
сумку, спрямовується знову ж у бік тієї 
«єдиної», яка через те й єдина, що лише 
вона спроможна продовжити життя на 
нашій землі:

 Терпне холодне тіло,
 снігом
 спадають дні,
 все, що колись боліло,
 зникло уже,
 по весні...

 Не можна не звернути увагу на те, 
як інколи буває важкувато молодим 
поетам знайти для вираження істин-
ної думки ще й істинну поетику. Точ-
ніше кажучи — форму. Вона в них ін-
коли кульгає, її їм хочеться позбави-
ти розділових знаків чи великих букв, 
але навряд чи в такий спосіб можна до-
сягти викінченості та дзвінкості саме 
поетичного слова. Коли воно в реченні 
стає дибки, коли втрачає ритм і риму, 
то, ніде правди діти, поезія потрапляє в 
полон того, чого найбільше й сама боїть-
ся: прози. Прозаїзми — найбільший во-
рог поезії і добре, коли певна частина 
учасників конкурсу таки добре це ро-
зуміє-усвідомлює. Тут хочеться назва-
ти Ксенію Ідрічан з Київського універ-
ситету. Вона не потрапила в призери, 
але часом здатна вкласти свій зміст у 
таку форму, яка не може не захопити: 

 Сини троянд, повстаньте враз,
 Залийте кров’ю аж до Сени,
 Забудьте біль старих образ,
 Руйнуйте власні Карфагени.

 Тут продемонстровано не тільки 
вправність у поетичному слові, а й пот-
ребу завжденної руйнації тих Карфа-
генів, що постійно чигають на твор-
чість як художнє ремесло. Це відчу-
ває, як мені здається, і третьокурсниця 
Київського університету Сабрина Вай-
зер. Вона, як і Ксенія, теж не потрапи-
ла в призери конкурсу, але її новела 
«Уламки Гавра» не може залишитись 
непоміченою. Авторка відчутно роз-
вивається в художньому чутті слова, і, 
особливо, в болючій схвильованості від 
тих подій, що забирають життя людей у 
воєнному простистоянні. Вбивство лю-
дини людиною — це, мабуть, найжор-
стокіший дар богів, що прийшов із не-
бес. Але кривавий слід від нього зали-
шається, на жаль, на землі. І ще й зму-
шує бути переконаним, що життя не 
може спинитися: «Вибух. Розлітаєть-
ся каміння будинку навпроти. Снаряд 
за снарядом. Мене відкидає хвилею, 
тіло дівчини падає додолу, але в поль-
оті я встигаю підхопити руку коханої. 
І вона мені усміхається...».
 Війна й робота, життя і вбивство, 
любов і ненависть... Ці контрасти най-
частіше стають предметом творчості 
практично всіх молодих людей, для 
яких запахла книга, запахло слово. 
Не всім їм у «Живій троянді» вдається 
пробитися в призери, але безнадія — не 
їхня тема. ■

ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ

Пахне книгами
Переможці студентського конкурсу 
«Жива троянда»: «короткий метр» та потреба 
завжденної руйнації Карфагенів

■

Переможці конкурсу «Жива троянда».❙

Прозаїзми — найбільший ворог поезії і добре, 
коли певна частина учасників конкурсу таки добре 
це розуміє-усвідомлює.
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Леся ХОРОЛЬСЬКА

Вживання енергетиків підвищує ризик 
розвитку гастриту
 Енергетичні напої «покликані» змен-
шувати сонливість і додавати бадьорості, 
стимулювати мозкову діяльність і допо-
магати «йти в ногу з часом». Так думають 
більшість підлітків і молодих людей, які 
буквально стають залежними від цих різ-
нокольорових пляшечок із «барвистою» 
солодкуватою рідиною. Справді, ті напої 
«підкуповують» смаком, дають відчут-
тя сили. Однак, як наголошують лікарі, 
енерготоніки здатні лише на дуже корот-
кий час мобілізувати внутрішні резерви 
організму, після чого невдовзі настає вис-
наження, яке може мати дуже неприємні 
наслідки для здоров’я. 
 Наркологи звертають увагу на те, що 
такі «мобілізатори» енергії здатні викли-
кати залежність. Лікар Олег Радченко за-
стерігає, що при частому вживанні енер-
готоніків розвиваються довготривалі 
ефекти. Зазвичай вони з’являються вже 
на ранок після бадьоро проведеної ночі чи 
вечірки «з тоніками». І змушують жал-
кувати про такі частування. Адже люди-
на після енергетиків почувається висна-
женою, дратівливою, в неї виникає не-
вмотивована нервозність, погіршується 
настрій. Нерідко захоплення стимуля-
торами провокує порушення сну і навіть 
безсоння. Може з’явитися тремтіння кін-
цівок, посмикування м’язів, тахікардія 
(пришвидшене серцебиття), підвищення 
артеріального тиску. Все це здатне спро-
вокувати депресію.
 Гастроентеролог Олена Климен-
ко стверджує, що вживання «енергети-
ків» помітно підвищує розвиток гастри-
ту, оскільки кофеїн, який міститься у та-
ких напоях у значних дозах, подразнює 
слизову оболонку шлунка, збільшує сек-
рецію шлункового соку. До того ж «енер-
гетики» щедро нашпиговані хімічними 
речовинами на будь-який «смак». Окрім 
стимуляторів центральної нервової сис-
теми (кофеїн, кофеїновмісні та похідні 
від нього речовини), в таких напоях бага-
то цукру та глюкози, які дають енергію, 

вугільної кислоти, яка сприяє швидшо-
му засвоєнню всіх складових енергетич-
ного напою, і вітамінів та вітаміноподіб-
них речовин. Додайте до цього «букету» 
щедрий набір консервантів, барвників, 
підсилювачів смаку... Для організму це 
— дошкульний удар.

«Вибуховий коктейль» провокує 
депресію?
 Основна складова «енергетиків» — 
кофеїн. Виробники можуть позначати 
його різними назвами — теїн, малеїн, гу-
арана. До складу енерготоніків часто вхо-
дять інші алкалоїди, які за своєю струк-
турою подібні до кофеїну, але діють інак-
ше. Скажімо, теобромін або теофілін. Ос-
танній — більш токсичний, наголошує 
Олег Радченко. 
 «Кофеїн — це та речовина, яка нале-
жить до лікарських засобів, і в той же час 
провокує звикання і залежність, — заува-
жує лікар. — Одна банка «енергетику» — 
це приблизно одна-дві чашки міцної кави 
(за вмістом кофеїну). Одна баночка тако-
го напою до того ж містить половину або 
і добову дозу вітамінів. Яким чином? У її 
складі є вітаміноподібні речовини, такі 
як таурин, карнітин, глюкуронолактон, 

а ці ж речовини людина отримує у складі 
інших продуктів. До того ж вміст карні-
тину та глюкуронолактону в «енергети-
ках» навіть більший за добову потребу в 
них». 
 Лікарі називають енерготоніки «вибу-
ховим коктейлем». Адже в одній баночці 
поєднується близько 15 різних складо-
вих. І яким може бути ефект від їх взає-
модії — передбачити важко. Особливо не-
безпечне поєднання енерготоніків з алко-
голем.
 «Кофеїн — стимулятор нервової сис-
теми, алкоголь — депресант, який при-
гнічує нервову систему, — розповідає лі-
кар-нарколог. — Спочатку розвивається 
стимулюючий ефект, але з часом кофеїн 
посилюватиме дію алкоголю на організм. 
Відтак стан людини нагадуватиме «гой-
далку»: буде змінюватися то в один бік, 
то в інший. Це дуже шкідливо, особливо 
для серцево-судинної системи. Тим, хто 
має проблеми з серцем, вживати такі на-
пої вкрай небезпечно».
 Такий «мікс» небезпечний і для голо-
вного мозку, призводить до виснаження 
організму, здатен спровокувати розвиток 
депресії, інших розладів психіки, наго-
лошує фахівець.

Не забороною, а довірливою 
розмовою...
 Медики вважають, що лише одну бан-
ку енерготоніку на добу можна вважати 
безпечною дозою — за умови, що ця доба 
трапляється лише раз на тиждень. Якщо 
ж норму перевищувати — можна легко 
спричинити передозування. Крім того, 
вживання енергетичних напоїв провокує 
залежність, особливо у дітей і підлітків, 
адже молодий організм дуже легко «під-
купити» такими «звабами».
 Про залежність можна говорити в 
тому випадку, коли людина вже не здат-
на задовольнятися звичними дозами 
«енергетику», каже лікар. Скажімо, 
якщо раніше ти випивав одну банку на-
пою, щоб відчувати себе бадьорим, то зго-
дом для такого ж ефекту знадобиться вже 
кілька бляшанок. Серед інших ознак за-
лежності — згадувані вже нервозність, 
дратівливість, депресивні стани.
 Якщо людина не може самостійно 
дати раду проблемам, що виникли через 
вживання енергетичних напоїв, то кра-
ще звернутися до фахівців. Лікарі нага-
дують: побороти залежність самотужки 
зазвичай дуже непросто. Вирішити про-
блему допоможе сімейний лікар, психо-
лог, нарколог.
 Найчастіше енерготоніки вживають 
діти та підлітки. І це найбільш дошкуль-
ний момент, адже фактично йдеться про 
перший крок до дегустації алкогольних 
напоїв. Із тенет такої залежності виборса-
тися буває непросто. «Енергетики» віль-
но продаються, доступні за ціною, мають 
приємний смак... Що ще потрібною, аби 
здобути популярність? 
 «Коли підліток уперше вживає енер-
готоніки, всі негативні ефекти спершу не-
помітні. Дитина відчуває лише позитивні 
моменти: напої приємні, комунікація на-
лагоджується краще, сп’яніння не настає 
(якщо це одна баночка). Але «енергетики» 
можуть стати першим напоєм у житті під-
літка, звідки починається дорога до вжи-
вання психоактивних речовин та залеж-
ності від них», — застерігає фахівець.
 Водночас лікар не радить категорич-
но забороняти дітям вживати такі напої, 
адже це може викликати зворотну реак-
цію. Краще відверто поговорити з сином 
чи донькою про енерготоніки, розказати 
про можливі ефекти і наслідки після їх 
вживання. ■

Юлія КРУК 

 Літо — період яскравого сон-
ця, і бувають дні, коли вийти на 
вулицю без сонцезахисних оку-
лярів стає некомфортно. Високі 
дози ультрафіолетового промін-
ня не тільки подразнюють очі, 
а й можуть пошкодити кришта-
лик або світлочутливі кліти-
ни, суттєво позначившись на 
здоров’ї органів зору. Якісні 
сонцезахисні окуляри здатні за-
радити ситуації. Але чи знаємо 
ми, як їх вибрати правильно?
 «У такому питанні не мож-
на покладатися лише на ети-
кетку «УФ-захист», — пояснює 
київська лікарка-офтальмолог 
Тетяна Котлевська. — Переваж-
на більшість моделей окулярів, 

що продаються на вулиці, рин-
ку і навіть у торговому центрі за 
невеликі гроші, не мають філь-
трів, які поглинають УФ-про-
міння. Такі окуляри не тіль-
ки не виконують свою роль, а й 
шкодять очам. Це тому, що тем-
не скло обмежує кількість світ-
ла, яке потрапляє в око, але не 
захищає від ультрафіолетового 
проміння. Зіниця ж «розрахо-
вує» на те, що все гаразд, роз-
ширюється і дозволяє більшій 
кількості ультрафіолетових 
променів проникнути всереди-
ну. Тобто захисна реакція очей 
просто не спрацьовує».
 Тому, якщо дбаєте про 
здоров’я очей, варто мати якіс-
ні сонцезахисні окуляри. Вони 
не можуть коштувати дешево. 

Окуляри мають бути з лінзами 
коричневого, зеленого, сірого 
або синього кольору. Скло ро-
жевого та фіолетового кольорів 
не захищає очі від сонця. Опти-
мальне затемнення стекол — 
50%. У такому разі якісні сон-
цезахисні окуляри пропуска-
ють достатньо світла без зміни 
гостроти зору. І водночас за-
хищають очі від УФ-променів, 
каже лікар. 
 Вибирати окуляри від сон-
ця оптимально в оптиці або спе-

ціалізованому магазині, але не 
на розкладках чи базарах. До 
речі, ваш вибір не повинен за-
лежати тільки від уподобано-
го дизайну. Необхідно врахову-
вати багато чинників. Зокрема, 
відповідний розмір, форму, що 
відповідає анатомічним особли-
востям, і навіть колір очей. Чим 
світліші очі, тим більш чутливі 
вони до ультрафіолету. Це тому, 
що невелика кількість пігмент-
них часток у рогівці пропускає 
більше світла. 

 «Яснооким бажано вибирати 
стекла з більшим ступенем захис-
ту. Проте темнооким вони потріб-
ні не менше, ніж тим, у кого бла-
китні очі, — наголошує пані Тетя-
на. — Особлива потреба в окуля-
рах — між 11-ю і 14-ю годинами 
дня, оскільки сонце в цей час сві-
тить найбільш інтенсивно». 
 Водночас лікарка застерігає: 
носіння окулярів із ранку до ве-
чора призводить до застою крові 
в певних місцях. Це може ста-
ти причиною так званої закри-
токутової глаукоми, яку супро-
воджує сильний головний біль і 
біль в очах. Ці симптоми потре-
бують термінової медичної допо-
моги. Тому, якщо сонцезахисні 
окуляри важливі для вас як час-
тина іміджу не тільки на пляжі, 
а й на вулиці, в інших місцях, 
краще піднімати їх на волосся.
 Чи потрібні сонцезахисні оку-
ляри дітям? Так — під час прогу-
лянок у денний час. Навіть якщо 
на небі хмари, вони пропускають 
більшу частину ультрафіолетово-
го проміння. І виходить ситуація, 
як з дешевими сонцезахисними 
окулярами — зіниця через неста-
чу світла розширюється і неви-
димі оку УФ-промені в більшому 
обсязі проникають в очі. Але оку-
ляри для дітей необхідно вибира-
ти лише після консультації дитя-
чого окуліста. ■

ЦІКАВИЙ ФАКТ

 У деяких країнах, зокрема в Австралії, Новій 
Зеландії, «енергетики» заборонені. А в Данії, 
Норвегії, Франції їх вважають лікарськими засо-
бами і продають в аптеках за рецептами.

■

«Енергетики» — зовсім не безпечна розвага, вони можуть викликати залежність 
і підірвати здоров’я. 
Фото з сайту 12kanal.com.

❙
❙
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

«Бадьора» залежність?
Енергетичні напої часто стають причиною нервозності, викликають безсоння і 
можуть навіть «закласти підвалини» до алкоголізму

■

АКТУАЛЬНО

Для захисту зору, 
а не задля краси…
Неправильно підібрані окуляри від сонця 
можуть стати причиною серйозного 
захворювання очей

■

Сонцезахисні окуляри — не просто частина іміджу, а надійний щит 
для зору.
Фото з сайту nakonu.com.

❙
❙
❙
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Григорій ХАТА

 Уже в п’ятницю, 11 червня, 
розпочинається футбольний 
чемпіонат Європи, і його учас-
ники роблять останні приго-
тування до турніру. У перший 
день тижня збірна України про-
вела свій заключний перед Євро 
контрольний поєдинок, в якому 
підопічним Андрія Шевченка 
опонували футболісти з Кіпру. 
На передматчевій пресконфе-
ренції наставник «синьо-жов-
тих» зазначив, що на матч, як і 
завжди, він виставить експери-
ментальний склад.
 Почути такі словосполучен-
ня за кілька днів до відпові-
дального старту було трохи див-
но, однак, за словами Шевчен-
ка, найголовніше для нього — 
це підготувати до Євро якомога 
більше гравців. На ЧЄ-2020 за 
дев’ять днів українським збір-
никам належить зіграти три 
матчі. Ритм, слід визнати, 
вельми напружений. І тут, во-
чевидь, тренеру не обійтися без 
глибокої ротації.
 На початку весни Шевченко 
та Ко мали можливість переві-
рити свої сили в такому ігрово-
му форматі, коли розпочинали 
відбір на чемпіонат світу 2022 
року. Тоді, нагадаємо, «синьо-
жовті» тричі зіграли внічию — 
1:1 — з Францією, Фінляндією 
та Казахстаном. 
 Що ж до минулого Євро, то 
в 2016 році у Франції очолюва-
на Михайлом Фоменком синьо-
жовта команда завершила гру-

повий турнір узагалі без набра-
них очок та забитих голів. Без 
сумніву, цього разу українсь-
кі футболісти прагнутимуть до-
сягти на континентальному рів-
ні більшого. Груповий турнір 
ЧЄ-2020 розпочнеться для «си-
ньо-жовтих» матчем із голов-

ним фаворитом групи — збір-
ною Нідерландів.
 Андрій Шевченко каже, що 
його команда робить усе, аби 
вдало виступити на єврофо-
румі. При цьому на заключний 
поєдинок тренувального збору 
— проти кіпріотів — очільник 

вітчизняної збірної просить не 
дивитися як супертест, адже 
вся увага тренерського штабу 
сконцентрована на офіційних 
поєдинках.
 Проте проведений 3 червня 
в Дніпрі товариський поєди-
нок проти Північної Ірландії у 

збірній України сприйняли по-
особливому. Завдяки єдиному 
голу півзахисника «Ференцва-
роша» Олександра Зубкова у во-
рота північноірландців коман-
ді Шевченка вдалося перерва-
ти свою затяжну серію без пе-
ремог.
 «Коли чотири поспіль матчі 
завершувалися з рахунком 1:1, 
починають з’являтися якісь 
упереджені думки. Але добре, 
що перед стартом Євро коман-
ді вдалося перервати цю непри-
ємну серію», — зазначив прези-
дент УАФ Андрій Павелко.
 До слова, на ЧЄ українські 
футболісти гратимуть у новій 
формі. Зображені на ній кон-
тури України з Кримським пі-
востровом викликали хвилю 
обурення в Російській Феде-
рації. Однак, відповідаючи на 
звернення російського видання 
«Спорт-Експрес», в Європейсь-
кому футбольному союзі наго-
лосили: «Футболка національ-
ної збірної України на Євро-
2020 (як і форма інших націо-
нальних команд) затверджена 
УЄФА у відповідності до пра-
вил, що діють для екіпіруван-
ня». 
 При цьому голова Комітету 
національних збірних УАФ Ми-
рон Маркевич порадив російсь-
ким спортивним експертам кра-
ще зайнятися своїми допінгови-
ми справами, через які збірним 
Росії заборонено виступати на 
великих міжнародних змаган-
нях під своїм прапором.■

Олексій ПАВЛИШ

 До старту Олімпіади залишилось лише 
півтора місяця, тому надуспішний виступ 
нашої збірної з веслування на байдарках 
і каное на ЧЄ (у тому числі й в олімпій-
ських дисциплінах) не може не тіши-
ти. Загалом у Познані (Польща) «си-
ньо-жовті» завоювали вісім медалей 
(два «золота», два «срібла» та чотири 
«бронзи») — це найкращий результат в 
історії виступів українців на Євро. У ме-
дальному заліку наша команда замкну-
ла топ-5, лідер — Угорщина (дев’ять зо-
лотих медалей).
 Зазначимо, що до цього найкращий 
результат на континентальних форумах 
був у 2015 році — тоді веслувальники 
вибороли шість нагород, iз них три — 
як і цього року, в олімпійських видах.
 Справжньою тріумфаторкою ЧЄ 
стала Людмила Лузан, котра принес-
ла до скарбнички «синьо-жовтих» по-
ловину медалей — чотири. Каноїстка 
з Івано-Франківська перемогла в класі 
С-1 (500 метрів), а також здобула «зо-
лото» на цій же дистанції у тандемі з 
Анастасією Четверіковою. Саме ця 
пара представлятиме Україну на Іграх 
у Токіо.
 Ще два подіуми Лузан виборола на 
дистанції 200 метрів — спочатку виг-
рала «срібло» в індивідуальному залі-
ку, а потім — «бронзу» в парі з Четвері-
ковою. Таким чином, чотири нагороди 
в активі Людмили — рекорд за всю іс-
торію виступів на ЧЄ, адже до цього ніх-
то з українців не вигравав стільки меда-
лей на одному євротурнірі.
 Сама спортсменка рада успіху, про-
те наголошує, що головний старт попе-
реду — Олімпійські iгри.
 «Сама не вірю в це. Раніше мені це 
могло тільки снитися, що буду лідером 
не тільки в Україні, а й на міжнародній 
арені. Я щаслива, але не збираюсь зу-
пинятися, хочу, щоб всюди було «золо-

то». Мені є ще над чим працювати, по-
тенціал є. Головний старт — Олімпійсь-
кі Ігри, і ми там усе покажемо», — за-
явила Лузан.
 Окрім Людмили та Анастасії, медалі 
до свого активу записали також пари 
Дмитро Даниленко/Олег Кухарик (К-2, 
500 метрів, «срібло»), Віталій Вергеліс/
Андрій Рибачок (С-2, 500 метрів, «брон-
за»). Крім цього, бронзовими призерка-
ми стали Людмила Бабак (С-1 5000 мет-

рів) та Марія Повх (К-1, 500 метрів).
 Зазначимо, що до Ігор-2020 в Токіо 
збірну України з веслування готує дво-
разовий олімпійський чемпіон (Лондо-
на-2012 та Ріо-2016) Юрій Чебан. Як 
видно, молодий наставник успішно пе-
редає наявний у нього чемпіонський 
досвід своїм підопічним.
 Додамо, що, крім олімпійців, тріум-
фально виступили на ЧЄ й українські 
параканоїсти: у Познані вони виборо-

ли п’ять медалей, чотири з яких — зо-
лоті. Зокрема, чемпіонами Європи ста-
ли Сергій Ємельянов (клас KL3), Мико-
ла Синюк (KL2), Марина Мажула (KL1) 
та Наталія Лагутенко (VL3). До «золо-
та» Наталія додала «бронзу» в класі KL 
2. Усі ці дисципліни, за винятком VL 3, 
входять до програми Паралімпіади.
 Ці ж спортсмени, що тріумфували в 
Познані, представлять Україну і на Па-
ралімпійських iграх у Токіо. ■

ФУТБОЛ

Експеримент — у поміч
Напередодні Євро збірній України вдалося перервати затяжну серію без перемог

■

Півзахисник «Ференцвароша» Олександр Зубков у товариському поєдинку з Північною Ірландією забив 
свій дебютний гол за збірну України.
Фото з сайту uaf.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Товариський матч. Україна — 
Північна Ірландія — 1:0 (Зубков, 10; 
У: Бущан, Караваєв, Забарний, Мат-
вієнко, Миколенко, Малиновський, Си-
дорчук (Степаненко, 76), Шапарен-
ко (Судаков, 73), Марлос, Ярмоленко, 
Яремчук (Бесєдін, 46), Зубков (Мар-
лос, 46)).

■

ВЕСЛУВАННЯ

Рекордні мотиви
На чемпіонаті Європи в Польщі українські веслувальники вибороли вісім нагород

■

Людмила Лузан на чемпіонаті Європи виграла чотири нагороди.
Фото: Федерація каное України.

❙
❙
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«Я залишаю команду з сильним характером, яка грає в хороший 

баскетбол, і має сильних асистентів, які можуть зробити якісну роботу».Ронен Гінзбург
екснаставник БК «Прометей» (Кам’янське)

УКРАЇНА МОЛОДА

У третьому колі «РГ»-2021 Марта Костюк легко «розібралася» з росіянкою Грачовою.
Фото з сайта espreso.tv.

❙
❙

Григорій ХАТА

 До другого тижня цьогоріч-
ного «Ролан Гарросу» дісталася 
лише одна українська тенісист-
ка. Трохи несподівано, але єди-
ним українським повпредом в 
1/8 фіналу Відкритого чемпіо-
нату Франції виявилася не при-
ма вітчизняного тенісу Еліна 
Світоліна, котра в Парижі мала 
високий, п’ятий, номер посіву.
 Перша ракетка України у 
третьому колі практично без бо-
ротьби програла 33-й тенісистці 
планети, Барборі Крейчиковій 
із Чехії — 3:6, 2:6. «Я занадто 
сильно хвилювалася, було дуже 
складно впоратися з емоціями. 
Через це нічого й не вдавалося», 
— пояснила свій ранній виліт iз 
«РГ» Світоліна.
 Тож відстоювати в Парижі 
честь усього українського тені-
су залишилася лише 18-річна 
Марта Костюк. У третьому колі 
змагань вона легко переграла 
росіянку Варвару Грачову — 
6:1, 6:2 й стала наймолодшою 
українкою, котра гратиме в 1/8 
фіналу «РГ».
 У четвертому матчі на паризь-
кому ґрунті Марту чекала зустріч 
iз чинною чемпіонкою «Ролан 
Гарросу», восьмою «сіяною», — 
Ігою Свьонтек iз Польщі.
 Після того як упродовж пер-
шого тижня турніру столицю 
Франції залишили практично всі 
його фаворитки, саме Свьонтек 
слід вважати ключовим претен-
дентом на загальну перемогу.
 Перед вибуттям із Відкри-
того чемпіонату Франції-2021 
Світоліної про своє зняття з 
розіграшу заявили дві його 
рейтинг-фаворитки. Перша ра-
кетка посіву, австралійка Ешлі 
Барті не змогла продовжити бо-
ротьбу через травму стегна.
 А друга тенісистка планети 

— Наомі Осака з Японії — зали-
шила Париж, не витримавши 
психологічного тиску. Іще до 
старту турніру вона попередила 
організаторів, що через трудно-
щі спілкування з журналістами  
буде змушена відмовитися від 
регулярних пресконференцій. 
 «У мене часто виникають 
відчуття, що люди взагалі не бе-
руть до уваги психічне здоров’я 
спортсменів. Нам часто став-
лять ті ж самі запитання, до 
того ж такі, котрі викликають 
у нас сум’яття. Тож я не буду 
витрачати час на людей, котрі в 
мені сумніваються», — попере-
дила Осака.
 Коли ж вона не вийшла до 
журналістів після стартового 
поєдинку, її, як і йдеться в рег-
ламенті, організатори оштрафу-
вали на 15 тисяч доларів США й 
попередили, що повторна неяв-
ка на прескоференцію перетво-
риться для неї на дискваліфі-
кацію. У підсумку японка ви-
рішила сама залишити «Ролан 

Гаррос», не наражаючи себе на 
суворі дисциплінарні санкції.
 Подібні дії чотириразової 
переможниці турнірів «Вели-
кого шолома» дехто з тенісних 
експертів розкритикував, роз-
гледівши в діях Осаки ознаки 
зіркової хвороби. Проте 23-річ-
на тенісистка отримала на свою 
адресу й чималу кількість слів 
підтримки. «У такому молодо-

му віці вона досягла серйозних 
успіхів, привернувши до себе 
величезну увагу. Не кожному 
вдається впоратися з такою від-
повідальністю. Але Наомі силь-
на людина, якщо наважилася 
розповісти про свої проблеми на 
весь світ». — заявив шестиразо-
вий чемпіон світу у «Формулі-
1», британець Льюїс Хемілтон.
 Звісно, на телеекранах 

уболівальники бачать лише ви-
диму частину спортивного айс-
берга. Утім, як доводить історія 
з Осакою, існує й невидима оку 
його складова. Тож, думаєть-
ся, не варто зі стовідсотковою 
впевненістю говорити, що піс-
ля зустрічі зі Свьонтек турнір-
ний шлях Костюк на «РГ»-2021 
завершиться. Спорт — сповне-
ний несподіванок. ■

ТЕНІС

На невидимих струнах
У жіночій сітці 
на Відкритому 
чемпіонаті Франції 
практично 
не залишилося 
рейтингових 
тенісисток

■

Григорій ХАТА

 Абсолютно неочікуваним 
буде фінал у чоловічій баскет-
больній суперлізі. Звання пе-
реможця чемпіонату Украї-
ни розіграють «Прометей» із 
Кам’янського та «Запоріжжя», 
хоча багато хто в «золотій» 
серії сподівався побачити про-
тистояння двох найсильніших 
команд регулярного сезону — 
«Київ-Баскета» та «Дніпра».
 Утім жодному з фаворитів 
чемпіонських перегонів не вда-
лося здолати півфінальний 
бар’єр. Переможець «регуляр-
ки» зіштовхнувся з непрохід-
ним колективом із Запоріжжя.
 У вирішальному поєдинку 
серії підопічні Айнарса Багатс-
кіса мали перевагу власного май-
данчика, однак лише цієї префе-
ренції виявилося відверто мало 
для виходу в фінал. Розгром, 
який вчинили запорізькі баскет-
болісти київським «бджолам», — 
92:66 — одразу так і не осягнеш.
 І навряд чи такий провал 
київської команди можна пояс-
нити лише відсутністю в п’ятому 
півфінальному матчі одного з 
її лідерів, майстра триочкових 
кидків — Олександра Мішули, 
котрий через нестерпний біль у 
травмованому плечі був змуше-
ний піти на «лікарняний».
 Упродовж непростої серії із 
«Запоріжжям» очільник «Бас-
кета» постійно наголошував, 
що в разі, коли з ігрової обойми 
хтось випадає, інші його гравці 
повинні компенсувати це.
Якоюсь мірою хлопцям Багат-
скіса це вдавалося. До вирі-

шального поєдинку півфіналу 
«Київ-Баскет» та «Запоріжжя» 
підійшли з рівним доробком, 
непогано при цьому вивчивши 
сильні та слабкі сторони один 
одного.
 Водночас перед вирішальним 
двобоєм серії столичний клуб 

активно кликав вболівальників 
на трибуни, прагнучи залучити 
під купол «Венето-арени» яко-
мога більшу армію фанів. Ма-
буть, в таборі «жовто-чорних» 
сильно потребували «шостого» 
гравця на майданчику. Однак, 
у підсумку, щасливим київсь-

кий паркет став для запорізь-
кого клубу. Після гри в «Київ-
Баскеті» зробили особливий ак-
цент на крутість групи підтрим-
ки гостьової команди. Певно, її 
роль у загальному здобутку «За-
поріжжя» дуже пристойна.
 Свого героя має й дніпропет-

ровське дербі, в якому спереча-
лися «Дніпро» та «Прометей». 
Не буде перебільшенням, якщо 
головним творцем успіху ко-
манди з Кам’янського, назвемо 
ізраїльського наставника Роне-
на Гінзбурга. Очоливши коман-
ду незадовго до початку «плей-
оф», він швидко поставив її на 
переможний шлях. Попри те, що 
на фініші «регулярки» «Проме-
тей» програв «Дніпру» боротьбу 
за друге місце, останнє слово за-
лишилося все ж за колективом 
Гінзбурга. Що цікаво, у півфі-
налі дніпрянам вдалося виграти 
у земляків лише один матч. Утім 
і для них можна знайти виправ-
дання, адже грати «плей-оф» до-
велося без Дениса Журавльова, 
котрий після багатьох років ро-
боти залишив посаду головного 
тренера «Дніпра».
 Щоправда, після виходу 
до фіналу без керманича зали-
шився й «Прометей». Гінзбург 
— за сумісництвом головний 
тренер збірної Чехії — змуше-
ний був відправитися в розта-
шування чеської національної 
команди, наголосивши, що в 
Кам’янському залишилася хо-
роша команда його асистентів 
та самих баскетболістів. ■

«Запоріжжя», — четверта команда «регулярки» — сенсаційно залишила за бортом фіналу 
її найсильнішу команду. 
Фото з сайту ФБУ.

❙
❙
❙

БАСКЕТБОЛ

Неочікуваний сценарій 
Дві найсильніші команди регулярного чемпіонату синхронно програли свої півфінальні серії

■
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 — Як у тебе зараз iз фінанса-
ми?
 — Рвані шкарпетки поки що ви-
кидаю.

* * *
 — Синку, запам’ятай! Справж-
нього чоловіка повинні насторожува-
ти тільки дві речі: незрозумілий шум 
у двигуні й тиха добра дружина!

* * *
 — Рабиновичу, навіщо в їдаль-
ні ви замовляєте дві половинки бор-
щу, а потім їх зливаєте в одну таріл-
ку. Чи не простіше робити як усі, за-
мовляти повний борщ?
 — Сьомо, ви не розумієте. Так 
у мене виходить одна порція борщу 
з двома порціями сметани.

* * *
 Бувають моменти, коли я хочу 

заміж. Тоді я надягаю халат, капцi й 
iду варити борщ. Через годину мене 
відпускає.

* * *
 У фільмах дружини завжди пос-
міхаються, коли чоловік наливає за 
обідом чарку горілки з графина. Пе-
репробував 7 дружин, 18 графинів і 
48 чарок. Щось тут не так.

* * *
 Із розмови двох подруг:
 — Ти знала, що в Сергія Петро-
вича астма?
 — Ні. Я думала, він до мене не-
рівно дихає.

* * *
 — Сімочко, а ти не знаєш, хто 
такі ВІП-персони?
  Це ті, хто любить «поВІПендрю-
ватися».

По горизонталі:
 1. Маленька мавпочка, яка во-
диться в тропічних лісах Амазонки. 
8. Головний герой російських народ-
них казок, якому щастить. 9. Відо-
мий дисидент, який сидів в одній ка-
мері з Василем Стусом. 10. Число, на 
яке обіцяв помножити своїх опонен-
тів Геннадій Кернес. 11. Кінцева точ-
ка маршруту. 13. Рід риб із родини 
тріскових. 14. Офіційна письмова чи 
усна заява про незаконні або непра-
вильні дії якої-небудь особи чи уста-
нови. 17. Римо-католицький храм. 20. 
Глава парламенту. 21. Українська по-
етка, директор «Видавництва Старого 
Лева». 22. Домашня в’ючна тварина, 
поширена в Південній Америці. 24. 
Жанр усної народної творчості, коро-
тенький образний вислів. 25. Казко-
вий персонаж, жінка, яка знається на 
магії. 26. Непрозоре кольорове скло, 
яке застосовують у мозаїці.
По вертикалі:
 2. Капітан, друг Еркюля Пуаро 
із серії детективних романів Агати 
Крісті. 3. Представник Папи Римсь-
кого при уряді якої-небудь держави. 
4. Коханий Афродіти, що загинув від 
удару дикого кабана і був перетворе-
ний на весняну квітку. 5. Нахил судна 

на один борт. 6. Оголошення в театрі 
про те, що всі квитки на виставу роз-
куплено. 7. Єврейська національна 
страва, фарширована риба. 11. Дав-
ньогрецький філософ і математик ро-
дом із Мілета. 12. «На той раз суддя-
ми були якіїсь два осли, одна нікчем-
на ... і два стареньких цапа» (Леонід 
Глібов). 15. Справжні та бутафорські 
речі, необхідні під час вистави. 16. 
Людина, якій відсилається лист чи 
посилка. 18. Бурхливі аплодисменти. 
19. Бічна смужка на формених війсь-
кових чи спортивних штанах. 20. Міс-
то на Київщині. 23. Музичний інстру-
мент, «родич» скрипки. ■

Кросворд №54
від 2 червня

Дара ГАВАРРА

 Якийсь фатум переслідує Тома 
Круза та всю знімальну групу фільму 
«Місія нездійсненна-7», адже знімаль-
ний процес уже вкотре за рік зйомок 
призупинений. Так, уся група, що при-
була в графство Суррей (Велика Бри-
танія), вимушена піти на 14-денний 
карантин, оскільки у 14 членів групи 
з шістдесяти виявили позитивні тести 
на коронавірус. Зірка Голлівуду прос-
то в шаленстві, адже фільм ніяк не мо-
жуть дозняти через пандемію, яка охо-
пила увесь світ, і він разом з усіма зно-
ву змушений самоізолюватися.
 Нагадаємо, 7-му частину франшизи 
почали знімати ще в лютому минуло-
го року у Венеції. Робота тривала три 
тижні, а потім зйомки мали перемісти-
ти в Рим, проте вже в березні Італію на-
крила така хвиля пандемії, що про ро-
боту довелося просто забути на деякий 

час. Запланова-
на на липень цього року 
прем’єра «Місії», звісно ж, че-
рез перервані зйомки перено-
ситься на листопад, проте за-
гадувати щось — справа не-
вдячна.
 До слова, режисер франши-
зи МакКуоррі планував зніма-
ти деякі сцени «Місії» в Ук-
раїні, а Том Круз навіть приїж-
джав до столиці нашої країни, 
щоб ознайомитися з локація-
ми, гуляв Києвом, зустрічався 
з президентом та мером, проте 
не склалося... ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Панди — чудові тварини, які 
викликають посмішку замилу-
вання навіть у найсерйозніших 
та найстрогіших людей. Тому в 
зоопарках, які мають у своєму 
«штаті» цих милих створінь (а 
цим можуть похизуватися дале-
ко не всі подібні заклади), завжди 
людно. Окрім цього, виявляється, 
панди можуть створити справж-
ній ажіотаж на біржах, які торгу-
ють акціями. Так, днями після чу-
ток, що панда в Токійському зоо-
парку нібито вагітна, різко зросли 
в ціні акції ресторанів, що розта-
шовані неподалік закладу «сві-
ту тварин». Пресслужба зоопар-
ку оголосила, що 15-річна панда 
Шин Шин ніби демонструє ознаки 
вагітності (хоча в цих тварин вона 
часто буває хибною), що відразу 
й спровокувало бум на акції. Річ 
у тім, що вагітність панд у неволі 
трапляється не так часто, але вже 
коли ця щаслива подія стається, 
то, звісно, це відразу приваблює 
чималу кількість відвідувачів, 

що, в свою чергу, збільшує кіль-
кість клієнтів навколишніх рес-
торанів. Так, минулої п’ятниці 
акції мережі китайських ресто-
ранів Totenko виросли майже на 
30% після такої звістки (подіб-
не траплялося і в 2013 та 2017 ро-
ках). Мережа французьких заку-
сочних Seiyoken змогла підвищи-
ти ціну на свої акції на 8%. Тепер 
головне, щоб чутки справдили-
ся...
 Нагадаємо, ці милі тварини з 
деяких пір стали предметом дип-
ломатії в Китаї. Так, із 1982 року 
панд не експортують у звіринці ін-
ших країн, а дають, так би мови-

ти, в оренду. Плата за неї досить 
висока — мільйон доларів на рік 
за одну особину, до того ж дитин-
чата панд, які народяться на чу-
жині, стають автоматично власніс-
тю Китаю. Крім того, панди їдять 
винятково паростки бамбуку, які 
поставляють із Китаю, а це також 
непоганий заробіток. Китай надає 
панд в оренду лише своїм страте-
гічним партнерам, тож це ніби інс-
трумент так званої «м’якої сили». 
Піднебесна намагається позиціо-
нувати цих прикольних тварин 
як символ своєї країни, хоча на-
справді ним є дракон — дракон у 
пандовій шкурі?.. ■

Том Круз.❙

ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

Місія таки нездійсненна
Том Круз знову на карантині

■

СВІТ ТВАРИН

Вагітність як фактор 
росту акцій, 
або Пандова дипломатія

■

9 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi, мiсцями грози. Вi-
тер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +13...+15, 
удень +21...+23.

Миргород: короткочаснi дощi. Уночi +13...+15, удень +22...+24.
Вiнниця: короткочаснi дощi. Уночi +12...+14, удень +22...+24.
Одеса: невеликий короткочасний дощ. Уночi +14...+16, удень 
+22...+24.

7 червня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 17-21 градус, у Днiпрi — 18.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочас-
ний дощ. Трускавець: уночi +9...+11, удень +22...+24. Мор-
шин: уночi +11...+13, удень +23...+25. 

Стрімке поширення відновлюваної енергетики 
залишає поза бортом інвестиції у видобуток газу та 
нафти, переорієнтовуючи їх на енергію сонця і вітру

Нафта «йде» за обрій
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