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На чемпіонаті Європи 

в сусідній Білорусі 

вітчизняні біатлоністи 

здобули повний 

комплект нагород
стор. 15»

У Кабміні 

грядуть зміни 

— не програти б 

країну

Утомлені, але щасливі

Берлінале-70 роздав  кіноведмедів найкращим фільмам.❙

стор.5»

Тисячі мігрантів штурмують 

кордони Євросоюзу 

внаслідок загострення у 

Сирії збройних дій між 

Туреччиною та РФ
стор.4»

Негода березневих прем’єрських 
ід

Російсько-турецька оскома 
європейців

стор.11»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,590 грн 

1 € = 26,978 грн

1 рос. руб. = 0,366 грн

Дипломатично 
перемагати зло
«Срібного ведмедя» отримав німецький кінооператор Юрген Юрес, 
який зняв картину про події у Харкові «Дау. Наташа»
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«Волонтерська праця викладачів, студентів ННІ природничих та 
аграрних наук заслуговує на щиру повагу і підтримку. Бо дуже 
важливо не тільки бути екологами в соціальних мережах, а й 
робити конкретну справу». 

Олександр Черевко 
ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

УКРАЇНА МОЛОДА

ПАНИ ЧУБЛЯТЬСЯ

Як посварилися 
Геннадій 
Адольфович з 
Олександром 
Борисовичем 
Затяжний конфлікт між мером та 
депутатом-мажоритарником від 
ОПЗЖ за ринок «Барабашово» 
увінчався бійкою, стріляниною та 
масовими арештами
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Ідея Геннадія Кернеса збудувати дорогу че-
рез ТЦ «Барабашово», де зараз працює понад 
60 тисяч харків’ян, завершилася боєм із засто-
суванням кийкiв, арматури, слізогінного газу 
і навіть травматичних пістолетів. Поранення 
різних ступенiв тяжкості отримали шість осіб. 
Правоохоронці затримали 56 учасників бійки 
й оголосили їм підозру за участь у масових без-
порядках. Але Київський райсуд уже випустив 
усіх під нічний домашній арешт, і наразі ще не-
відомо, чи оскаржуватиме це рішення прокура-
тура. 
 Як «УМ» уже повідомляла, Геннадій Кернес 
та власник концерну «АВЕК» Олександр Фель-
дман, що володіє ТЦ «Барабашово», посварили-
ся через земельний податок. Міський голова не-
одноразово звинувачував підприємців у тому, що 
ті відмовляються поповнювати харківську каз-
ну, але оскільки не отримав на свої вимоги очі-
куваної реакції, вирішив розділити ринок доро-
гою. Власне, остання бійка виникла через те, що 
комунальники, підтримані загоном бійців із охо-
ронної організації «Антирейдер», прийшли про-
водити демонтаж ринкових конструкцій для про-
кладання скандальної автотраси. Торговці назва-
ли їх «тітушками Кернеса» і вже звернулися до 
Генпрокуратури, СБУ, МВС, ДБР і офісу прези-
дента з проханням захистити їх від свавілля місь-
кого голови. Вони переконані, що «кривавий 
конфлікт», спровокований чиновниками, може 
серйозно дестабілізувати у прифронтовому місті 
суспільно-політичну ситуацію, а також негатив-
но вплине на міжнародний імідж України в ціло-
му. Просити допомоги у столиці має намір і голо-
ва Харківської ОДА Олексій Кучер, який безус-
пішно намагався виступити в цьому двобої тре-
тейським суддею. 
 Ситуація уподібнилася до надзвичайної й тому, 
що Кернес із Фельдманом вирішили повоювати ще 
й за крісло мера на майбутніх місцевих виборах. 
Нинішній міський голова, дізнавшись про намір 
депутата Верховної Ради виступити його конку-
рентом, перестав підбирати слова для коментарів. 
Зокрема, він повідомив, що дорогу через ринок усе 
одно збудує, а всіх, хто стане на заваді цьому про-
єкту, «видалить, як зуб». Робитиметься все, за 
словами Кернеса, «майже по закону». 
  Після відвертої погрози завше стриманий 
пан Фельдман теж висловився у схожій манері. 
«Кернес загрався долями людей, — сказав він. 
— І його реакція на пікет тисяч харків’ян проти 
будівництва дороги через «Барабашово» — тому 
підтвердження. Спрямувати бульдозери, різа-
ти бензопилками, видаляти, як зуби, аби було 
«майже по закону» — все це методи однієї лю-
дини, мера, якого організм на ім’я Харків пови-
нен видалити, мов гангрену. Просто заради того, 
щоб вижити». 
 Що стосується самої дороги, то вона дійсно пот-
рібна. Але, як повідомив депутат міськради Ігор 
Черняк, збудувати її можна і через інші автома-
гістралі. Причому без конфлікту й за менші гро-
ші. Проєкт же, який наразі проштовхує мер ціною 
втрати робочих місць підприємців, коштуватиме 
казні міста майже мільярд гривень.Продовження 
теми 4 стор.■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 «Покращення» життя ук-
раїнців, обіцяне зе-командою, 
крокує семимильними крока-
ми — наразі зверху вирішили 
«попіклуватися», аби пере-
січні громадяни мали мож-
ливість побільше подорожу-
вати, й... підняли тарифи на 
залізниці. І це вже не жарт: в 
Укрзалізниці підняли ціни на 
квитки з першого ж дня весни, 
але підвищення вартості пере-
везень цього року буде не єди-
ним.
 У пресслужбі відомства 
пояснили непопулярне рішен-
ня тим, що Укрзалізниця пла-
нує суттєво оновити парк па-
сажирських вагонів і частину 
коштів на впровадження їх но-
вих составів планується отри-

мати саме з індексації тарифів 
для пасажирів. Підвищен-
ня вартості проїзду відбувати-
меться поетапно — на 2% що-
місяця з березня по грудень по-
точного року у всіх категоріях 
вагонів. Щоправда, воно не 
торкнеться вагонів першого 
класу в поїздах «Інтерсіті».
 Останній раз ціну проїзду 
на залізничному транспорті 
переглядали в 2018 році, тож, 
виходячи зі сказаного в пові-
домленні, ініціатори підви-
щення вважають, що воно 
проходитиме непомітно та 
поступово. Проте виявляєть-
ся, що, згідно з розрахунками 
Укрзалізниці, навіть при ць-
ому перевезення продовжу-
ватимуть залишатися збит-
ковими: за прогнозами заліз-
ничників, сума збитків цьо-

горіч може сягти 14,3 млрд 
гривень.
 Якщо вірити високопос-
тавленим чиновникам транс-
портного відомства, залізни-
ця не отримує від держави гро-
шей для оновлення составів та 
їх модернізації, хоч це і перед-
бачено законом. Та, незважаю-
чи на обставини, що склалися, 
за минулий рік удалося заку-

пити 70 нових вагонів і модер-
нізувати ще 200.
 Ось і виникає запитання: 
чому влада не виділяє кош-
ти, передбачені законом, адже 
своїми вимушеними діями 
Укрзалізниця фактично дис-
кредитує владу? Чи, може, 
через нефаховість зе-комади 
цих грошей у бюджеті просто 
катма?.. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Минулі чотири доби знову відзна-
чилися активізацією подій на лінії 
фронту. За цей період офіційно за-
фіксовано 44 випадки порушення ре-
жиму припинення вогню збройними 
формуваннями Російської Федера-
ції та їхніми посіпаками із забороне-
них Мінськими домовленостями мі-
нометів калібру 120 мм та 82 мм, із 
протитанкового ракетного комплек-
су, гранатометів різних систем, вели-
кокаліберних кулеметів i стрілецької 
зброї. Також по наших позиціях вів-
ся снайперський вогонь.
 На донецькому напрямку в районі 
відповідальності оперативно-так-
тичного угруповання «Схід» позиції 
Об’єднаних сил були обстріляні поб-
лизу населених пунктів Піски, Лебе-
динське, Невельське, Авдіївка, Бе-
резове, Мар’їнка, Тарамчук, Крас-
ногорівка, Павлопіль, Василівка, 
Водяне, Пищевик, Новотроїцьке, Но-
вомихайлівка, Старогнатівка.
 На Луганщині, де за ситуацію від-
повідає оперативно-тактичне угрупо-
вання «Північ», противник здійснив 
обстріли наших позицій поблизу Лу-
ганського, Нижньотеплого, Новолу-
ганського, Новотошківського, Трав-
невого, Оріхового, Кримського.
 29 лютого російсько-окупацій-
ні війська обстріляли з протитанко-
вого ракетного комплексу українсь-
кий військовий автомобіль поруч із 
КПВВ «Мар’їнка». Окупанти вели 
вогонь саме тоді, коли лінію розме-
жування перетинала значна кіль-
кість цивільних людей. Дивом ніх-
то з них не постраждав — фортифіка-
ційні споруди, що розташовані поруч 
з обстріляною вантажівкою, затри-
мали хвилю уламків і не допустили 
втрат серед цивільних людей. Унаслі-
док обстрілів два військовослужбов-
ці Об’єднаних сил отримали поранен-
ня. Наразі здійснення пропуску через 
КПВВ «Мар’їнка» тимчасово припи-
нено. Прикордонники вжили заходів 

щодо забезпечення безпеки громадян 
та персоналу. Рішенням командувача 
Об’єднаних сил введено режим «Чер-
воний» до окремого розпорядження. 
Решта КПВВ працює у звичному ре-
жимі.
 За цей період загинуло двоє ук-
раїнських воїнів, 13 отримали пора-
нення.
 27 лютого в Луганській облас-
ті куля ворожого снайпера обірва-
ла життя головного сержанта взво-
ду 93-ї окремої механізованої брига-
ди ЗСУ «Холодний Яр» Володимира 
Федченка, позивний «Фед». «Заги-
нув холодноярець на своїй рідній Лу-
ганщині, яку боронив від російських 
окупантів», — повідомило команду-
вання бригади. Володимир народив-
ся 5 травня 1973 року в селі Нещере-
тове Білокуракинського району Лу-
ганської області. У 93-тю омбр «Хо-
лодний Яр» прийшов у грудні 2016 
року. 
 1 березня на Луганщині біля села 
Нижньотепле (Станично-Луганський 
район) унаслідок влучання ворожого 
ПТРК в автомобіль Збройних сил Ук-
раїни загинув сержант Сергій Русь-
ких із 46-ї десантно-штурмової бри-
гади ДШВ ЗСУ. Сергій народився 31 

січня 1979 року в Маріуполі та боро-
нив рідний Донбас із 2018 року. Вдо-
ма на 41-річного воїна чекали батьки, 
дружина та маленька дитина, поін-
формувала пресслужба підрозділу. 
Протитанкова керована ракета вці-
лила просто в кабіну автомобіля. 
 «Враховуючи те, що відстань до 
автомобіля українських військових 
становила близько 3,5 тис. метрів, 
цілком імовірно, що прицільний во-
гонь на ураження по ньому вів підго-
товлений оператор-навідник ПТРК 
збройних сил Російської Федера-
ції, а не поспіхом навчена вчораш-
ня цивільна людина», — зазначили в 
пресцентрі Об’єднаних сил.
 На всі ворожі обстріли Об’єднані 
сили давали адекватну відповідь iз 
дозволеного Мінськими домовленос-
тями озброєння. Жоден акт агресії і 
в подальшому не залишиться без си-
метричної відповіді.
 На тимчасово окупованій тери-
торії Луганської області в селищі Піо-
нерське на міні підірвався місцевий 
мешканець, цивільний. Він наступив 
на протипіхотну міну ПМН-2 у себе на 
присадибній ділянці на березі річки Сі-
верський Донець. Поранення виявили-
ся несумісними з життям. ■

НА ФРОНТІ

Чхати вони хотіли на Мінські домовленості
Росіяни розташовують військову техніку з порушенням ліній відведення, 
а також за межами виділених місць зберігання озброєння

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Противник продовжує стягувати озброєння до лінії розмежування та посилено тренується. 
 Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та 
стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації 
ігнорують Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку як із порушенням ліній відведен-
ня, так і за межами виділених місць зберігання озброєння.
 У щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 29 лютого 2020 року оприлюд-
нено інформацію, що 27 лютого в непідконтрольних урядові України районах Луганської облас-
ті БПЛА малого радіуса дії зафіксував 16 одиниць озброєння, розташованих із порушенням ліній 
відведення, а також 32 одиниці озброєння за лініями відведення, однак за межами виділених 
місць зберігання.
 На навчальному полігоні поблизу населеного пункту Шимшинівка зафіксовано 5 самохідних 
гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) та протитанкову гармату (МТ-12 «Рапіра», 100 мм), а на нав-
чальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка — 6 буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба», 
122 мм) та 4 протитанкові гармати (МТ-12 «Рапіра», 100 мм). Крім того на зазначених вище полі-
гонах було зафіксовано 30 танків (Т-64 — 18 од., Т-72 — 3 од., Т-72Б — 9 од.) та 2 буксирувані 
міномети (ПМ-38, 120 мм), що були розміщені за лініями відведення, але за межами виділених 
місць зберігання. ■

■

ЦІНИ НЕ ПТИЦІ

Березень. Ростуть дерева і ціни
Пасажирські перевезення залізницею 
суттєво подорожчають

■

Поїзди стають «елітарним» транспортом.❙
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Українці і 
коронавірус
Муса ТАЇПОВ,
Париж, Франція

 Уважно стежу за подіями в Ук-
раїні, де всі кому не лінь обговорю-
ють ситуацію з евакуйованими з Ки-
таю співгромадянами і дорікають 
українцям протестами проти їх при-
йому в непідготовлених умовах. Де-
хто докритикувався до того, що на-
зиває відкрите занепокоєння місце-
вих мешканців «ганьбою України». 
Мені ж поведінка стурбованих гро-
мадян (хоч і загострена діями про-
вокаторів) не здається ганьбою, і я 
спробую викласти свою думку з цьо-
го приводу. 
 По-перше, побоювання людей не-
безпідставні хоча б тому, що медици-
на країни перебуває у скрутному ста-
новищі. Про постійну лихоманку в 
медичній сфері України я писати не 
буду, ви ситуацію самі добре знаєте.
 По-друге, впродовж періоду, від-
коли стало відомо про необхідність 
евакуації з епіцентру небезпечної 
пандемії громадян України, вла-
да мала час підготувати і адекватне 
місце для їх розміщення в карантині 
(необов’язково поблизу населених 
пунктів), і кваліфікований медич-
ний персонал, і необхідні медика-
менти, і транспорт для термінового 
перевезення не тільки з Китаю, а й 
територією самої України. І зробити 
це було потрібно без ажіотажу iз за-
лученням цивільної авіації — мож-
ливо, на транспорті МНС України. 
 По-третє, відкрита можливість 
цивілізовано взаємодіяти з країна-
ми, де є діагностичні препарати, об-
ладнання та технології для виявлен-
ня небезпечного вірусу.
 Часу для всіх вищеназваних та 
інших заходів мали більш ніж до-
статньо!
 Замість цього день у день накру-
чувалася нервозність громадян, біль-
ше місяця розповідалося з гнітючи-
ми подробицями, наскільки страш-
ний цей вірус у контексті повідом-
лень про щоразу нові місця імовірної 
карантинної дислокації імовірно(!) 
інфікованих. На такі маніпулятив-
ні повідомлення реакція заляканих 
людей була цілком очікуваною. Не 
їхня провина, що вони бояться цьо-
го захворювання. Провина влади 
України і тих, хто не зумів (чи не за-
хотів?) без паніки, спокійно викона-
ти доручену місію за кошти держави, 
сувереном якого є Пан Народ! Зазна-
чу, що зарплати в цих «слуг народу» 
(на відміну від тих, кому вони «слу-
жать») не кволі! Я вважаю, що така 
спровокована ситуація є не «ганьбою 
України», а ганьбою тих, хто не зміг 
виконати свої посадові обов’язки. Ну 
а налякані люди, серед яких були і 
провокатори, повели себе так, як за-
звичай поводяться ті, хто не має під-
став вірити владі. Стосовно провока-
торів — вони конче потрібні тим, хто 
бажає вселити українцям «почуття 
провини» і роз’єднати суспільство. 
 Зауважу принагідно, що не тіль-
ки сколочені багаторічною війною 
з Росією українці потрапили в таку 
нервозну ситуацію. Навіть прези-
дента благополучних і стабільно 
процвітаючих Сполучених Штатів 
Америки Дональда Трампа обури-
ло повернення додому американ-
ців, заражених коронавірусом. Про 
це повідомляє «Європейська прав-
да» з посиланням на Washington 
Post. Тож українцям нема чого со-
ромитися. За короткий час на вашу 
долю випало немало тяжких випро-
бувань, з якими доводиться справ-
лятися з різним ступенем успіш-
ності. Але народ України довів, що 
він здатен у біді гуртуватися і знахо-
дити рішення. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Тернопільська міська рада 
повідомила, що з 1 березня 
цього року в обласному цент-
рі почнуть працювати онлайн 
сервіси для запису дітей у за-
гальноосвітні школи та в по-
зашкільні навчальні заклади 

(гуртки, секції тощо).
 «Працюватиме електрон-
на реєстрація на основі техно-
логії Blockchain, яка унемож-
ливлює зміни чи видалення 
черг. Тож сервіс дасть мож-
ливість тернополянам прозо-
ро користуватися правом чер-
ги на зарахування у вибрану 
освітню установу», — запев-

няють на сайті міськради. 
 За словами міського го-
лови Тернополя Сергія На-
дала наразі до системи вже 
підключені всі школи тер-
нопільської громади, а та-
кож 13 закладів зi сфери 
мистецтва, спорту та тих 
установ, які підпорядко-
вані міському управлінню 
освіти і науки. Серед пере-
ваг нової системи він назвав 
прозорість і відкритість у 
прийнятті рішень щодо за-
рахування дітей в освітні 
заклади, а також зручність 
для батьків, адже подати 
відповідну заявку вони від-
тепер матимуть змогу мо-
жуть самостійно і в будь-
який час просто з дому.

 Наразі міська рада опри-
люднила також графік елек-
тронної реєстрації до різ-
них установ міста та загаль-
ні пояснення щодо того, як 
скористатися новою систе-
мою, пообіцявши найближ-
чим часом надати детальні 
роз’яснення. Втім діджі-но-
вація зовсім не означає, що 
батькам потім не знадобить-
ся особисто приносити в об-
рані заклади заяву та пакет 
необхідних документів. Піс-
ля електронної реєстрації це 
необхідно буде зробити впро-
довж 10 робочих днів при за-
рахуванні дітей у перші класи 
загальноосвітніх шкіл, і впро-
довж 15 — у позашкільні за-
клади.

ОНЛАЙН СЕРВІСИ

«Діджі» для дітей
Батькам школярів запропонували 
чергову електронну новацію

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У Холодному Яру 
через аномально теп-
лу зиму раніше тер-
міну зацвів рідкісний 
підсніжник складчас-
тий. У вихідні ці міс-
ця відвідує декіль-
ка тисяч любителів 
природи, які приїж-
джають помилувати-
ся білосніжними кві-
тами.
 Тож наразі там уже 
висадився студентсь-

кий десант біологів та 
екологів Черкасько-
го національного уні-
верситету імені Бог-
дана Хмельницького, 
які охоронятимуть 
60 гектарів популяції 
ранньої квітки. Такі 
акції студенти чер-
каського університе-
ту проводять раннь-
ої весни 19 років пос-
піль.
 Як повідомляє 
пресслужба вишу, 
збереження підсніж-
ників у Холодно-

му Яру є надзвичай-
но важливою спра-
вою, оскільки цей 
вид квітує в Україні 
тільки в Холодному 
Яру та в окуповано-
му Криму. 
 Тож щороку дві 
групи студентів нав-
чально-наукового ін-
ституту природни-
чих та аграрних наук 
на чолі з викладача-
ми здійснюють ціло-
добове чергування на 
місцях зростання під-
сніжника складчасто-

го. Акція проходить 
спільно з Національ-
ним історико-куль-
турним заповідником 
«Чигирин» за під-
тримки ректорату та 
профкому університе-
ту, Кам’янського ліс-
госпу та багатьох ме-
ценатів.
 «Цього року ми ба-
чимо, що весна зовсім 
нетипова. Ми завіта-
ли сюди раніше, ніж 
зазвичай. Але кліма-
тичні умови навряд 
чи вплинуть на по-
пуляцію підсніжни-
ків, тому що це ран-
ньоквітучі рослини. 
Навіть якщо випаде 
сніг, то це не позна-
читься негативно на 
квітах», — розпові-
дає директор навчаль-
но-наукового інститу-
ту природничих та аг-
рарних наук Максим 
Гаврилюк.
 А от бездумна 
діяльність людей, 
браконьєрів — навпа-
ки. Від неї і захища-
ють рослини. Найак-
туальнiшою пробле-
мою є рекреаційне на-
вантаження — якщо 
не здійснювати охоро-
ну підсніжників, іс-
нує загроза витопту-

вання місць зростан-
ня, що призведе до їх 
зникнення. 
 «Тож нині ми здій-
снюємо переважно 
роз’яснювальну робо-
ту та не допускаємо 
зривання квітів», — 
пояснює пан Максим.
 За словами студен-
та інституту Юрія Ді-
денка, раніше людей, 
що хотіли нарвати собі 
квітів, було набагато 
більше. Нині резуль-
тат роботи ентузіастів-
екологів, у тому числі 
й із ЧНУ, очевидний: 
роз’яснювальна акція 
діє, а території зрос-
тання підсніжників 
збільшуються.
 «Відвідав наших 
студентів, які охоро-
няють первоцвіти в 
Холодному Яру. Вра-
жений розквітлими 
ч е р в о н о к н и ж н и м и 
підсніжниками й ат-
мосферою весняного 
лісу. А волонтерська 
праця викладачів, сту-
дентів ННІ природни-
чих та аграрних наук 
заслуговує на щиру 
повагу і підтримку. 
Бо дуже важливо не 
тільки бути еколога-
ми в соціальних мере-
жах, а й робити конк-
ретну справу. 19 років 
природники Черкась-
кого національного 
університету показу-
ють усім черкащанам 
приклад екологічної 
свідомості. І цей при-
клад гідний насліду-
вання», — підсумо-
вує ректор Черкась-
кого національно-
го університету імені 
Богдана Хмельниць-
кого Олександр Че-
ревко. ■

Студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на
вахті в Холодному Яру.
Фото надане Олександром Черевком.

❙
❙
❙

ДОВКІЛЛЯ

Ранні й гарні
У Холодному Яру на 60 гектарах зацвіли рідкісні 
підсніжники

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Уманські правоохоронці 
після погоні затримали зло-
діїв-екстремалів, які на пов-
ному ходу грабували на трасі 
вантажівку фармацевтичної 
корпорацiї.
 Як повідомляють у чер-
каській обласній поліції, 
після надходження інфор-
мації про крадіжки з авто-
мобілів на трасах в Умансь-
кому районі було органі-
зовано щоденне відпрацю-
вання автодоріг i збільшено 
щільність нарядів поліції. 
 І нещодавно вночі пра-
цівники поліції таки затри-
мали групу осіб, які здійс-
нювали крадіжку вантажу 
з фури, що рухалася доро-
гою. 

 У поліції кажуть: до бан-
ди входили дві дівчини та 
чоловік, який перебував у 
розшуку за вчинення тяж-
кого злочину в іншій облас-
ті. 
 Зловмисники викорис-
товували іномарку Subaru 
Outback i діяли за чітко 
спланованою схемою. Одна 
з жінок керувала автомо-
білем i тримала дистанцію 

між фурою та легковиком. 
Чоловік під час руху про-
никав у причіп вантажівки 
та викидав товар на дорогу. 
Жінки їхали слідом і збира-
ли крадене до свого автомо-
біля. 
 Коли поліція наздогнала 
вантажівку, злочинець вис-
кочив iз фури і почав тікати 
в поле. Його затримали. Не 
втекли від патрульних і його 

подружки — водійка легко-
вика та пасажирка.
 Під час огляду в їхньому 
авто поліцейські виявили 20 
коробок із краденим товаром 
та обріз мисливської рушни-
ці з набоями до нього. 
 Речові докази та автомо-
біль зловмисників вилучено. 
 Уманським райвідділом 
поліції відкрито кримінальне 
провадження за частиною 3 
статті 185 (крадіжка) Кримі-
нального кодексу України, 
санкція якої передбачає по-
карання у вигляді  позбав-
лення волі на строк до шести 
років. 
 Наразі правоохоронці пе-
ревіряють затриманих на при-
четність до аналогічних зло-
чинів на території Черкась-
кої області. ■

УПІЙМАЛИСЯ!

Спритність рук
На трасі затримали злодіїв, які грабували 
вантажівку на повному ходу

■



4 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 3 БЕРЕЗНЯ 2020 ПОЛІТИКА

КОЛІЗІЇ

Харкiвська Юля 
«взуває» «слуг»
Міністру Авакову плетуть російські 
лапті на «Барабашово»?
Тетяна МИХАЙЛОВА

 Як уже повідомляла «Україна Молода», 14 лютого в 
Харкові на ринку ТЦ «Барабашово» почалася безстро-
кова акція протесту проти будівництва дороги через ри-
нок. Підприємці встановили протитанкові їжаки, на-
тягнули між ними ланцюги, розгорнули транспаранти 
і розпалили багаття.
 Коментарі на поверхні демонстрували таку ж повер-
хневу, а не глибинну складову конфлікту: мовляв, під-
приємці захищають свій бізнес, який хоче «забрати» 
мер Харкова Геннадій Кернес. Усі звинувачення очіль-
ник міста відкидає. Каже, керівництво ринку незакон-
но встановило арку на вході, яку намагалися демонту-
вати комунальники.
 «Це земля міста, це земля територіальної громади. 
Тим підприємцям, які тут працюють, були запропоно-
вані інші умови — працювати в новому місці. І доро-
га, запланована генеральним планом, не зважаючи ні 
на що, буде побудована», — безапеляційно заявив Ген-
надій Кернес.
 Наприкінці лютого протистояння в Харкові пере-
росло в гостру стадію. Під час зіткнення постраждали 
п’ятеро працівників ринку і правоохоронець. У відді-
лок поліція доправила понад півсотні порушників.
 Однак події, що відбуваються у знаковому для краї-
ни місті, було б помилково вважати локальним конф-
ліктом, бо вони є проєкцією перестановки кадрових фі-
гур загальнодержавного рівня. 
 Отже, на «Барабашово» підприємці виступали про-
ти прокладення дороги через ринок. І велика група мо-
лодиків, виступаючи на боці міської влади, активно 
втрутилася в цей процес сутичок, а потім «здалася» 
поліції. 
 Харківське зіткнення немісцевого значення, очевид-
но, мало на меті продемонструвати Києву, що місцева 
влада сама здатна вирішувати проблеми за будь-яких 
обставин — навіть тоді, коли і політична, і правоохо-
ронна влада в центрі безсилі. 
 Зауважимо, що події закручуються на батьківщині 
очiльника МВС Арсена Авакова. А це означає, що пре-
зиденту України почали демонструвати: міністр не зміг 
«красиво» вирішити багато проблем у країні, в тому чис-
лі й у Нових Санжарах, а сильні місцеві еліти можуть це 
зробити. 
 Така хода важкими чобітьми по чутливих місцях 
Авакова — показовий сигнал напередодні виборів до 
місцевих органів влади. І водночас підштовхування 
президента Володимира Зеленського до пришвидшення 
чергових роздумів про доцільність перебування очіль-
ника відомства на посаді. 
 Також саме в день загострення протестних виступів 
на «Барабашово», 27 лютого, у Харківській обласній 
раді планувалось переформатування. Але задумане не 
здійснилось саме через події на ринку, оскільки ніхто 
не хотів доносити до Києва, що Харків здебільшого під-
тримує мера міста. Водночас на місцевому рівні активі-
зувалися розмови, що рейтинг попереднього керманича 
області — Юлії Світличної — значно переважає рейтинг 
кандидата від «Слуги народу», і поразка в цьому регіоні 
вкотре може показати зниження рейтингу влади. 
 Далі харківська інтрига для Києва закручується ще 
цікавіше — словом, слідкуйте за руками. «Губернато-
ром» Київщини є ексдиректор фірми «Авек», уродже-
нець Харкова Олексій Чернишов. Ця компанія і є влас-
ником ринку. І так збiглося, напевне, що з відставкою 
колишнього глави офісу президента Андрія Богдана та 
послабленням на Банковій позицій Ігоря Коломойсько-
го знову активізувались розмови про можливу відстав-
ку й очільника Київської ОДА.
 «УМ» уже писала, що на виборах до місцевих рад 
Київщини сфери впливу вже поділили навпіл між дво-
ма «слугами» — Олександром Дубінським та Артемом 
Культенком. Вочевидь, чинний глава Київської ОДА і в 
Харкові, й у Києві якимось чином заважає нестримно-
му святу відновлення справедливості «а-ля Партія ре-
гіонів» та втраті позицій Ігоря Коломойського. До речі, 
Дубінського називають креатурою олігарха Ігоря Коло-
мойського, а Культенка пов’язують із главою офісу пре-
зидента Андрієм Єрмаком. 
 Щодо ймовірної відставки Арсена Авакова, котра 
почала, порівняно з усіма попередніми спробами його 
звільнити, проглядатись усе чіткіше, то поінформовані 
джерела вказують, що це спроба чинного глави офісу 
президента розхитати позиції керiвника МВС як такого, 
котрий виступає проти зближення з Російською Федера-
цією. Мовляв, на звільненні Авакова наполягає Росія. І, 
знову ж таки, це зрозуміле прагнення країни-агресора за 
пів року до місцевих виборів в Україні. ■

■

Тягар вибору
 Щоправда, така доля, 
такі перипетії, круговер-
ті, струси й стреси пе-
реслідують усіх без ви-
нятку, хто перебував 
на верхніх щаблях вла-
ди. Чому для Гончарука 
має бути виняток? Утім 
«УМ» уже прогнозувала, 
що слідом за екскерів-
ником офісу президента 
Андрієм Богданом чемо-
данний настрій може за-
хопити і прем’єра Олек-
сія Гончарука. Нічо-
го особистого — прос-
то політика й змагання 
олігархату за вплив на 
президента, на еконо-
мічний вектор країни, а 
відтак — спроби керува-
ти процесами в країні за-
для власного добробуту. 
 Власне, для багать-
ох на владних пагорбах 
Києва вже очевидно, як 
ослабли позиції Гоча-
рука після приходу Ан-
дрія Єрмака на посаду 
глави офісу президен-
та. Скажімо, хоча б тим, 
що Андрій Богдан ніби-
то підтримував починан-
ня нинішнього прем’єра 
значно більшою мірою. 
 Останньою з останніх 
крапель терпіння Гонча-
рука називають зустріч 
президента Володими-
ра Зеленського з мініс-
тром юстиції Денисом 
Малюською та бізнесме-
ном Ігорем Коломойсь-
ким, де президент стра-
шенно розкритикував 
міністра. 
 Така образлива ре-
акція невипадкова, бо 
до приходу в уряд Денис 
Малюська разом з Олек-
сієм Гончаруком працю-
вав у BRDO/World Bank 
Group, тому його вва-
жають людиною, котра 
близька до прем’єра. 
 І якщо вже говорити 
прямо про те, хто може 
замінити Гончарука, то 

незважаючи на ажіотаж 
довкола перемовин пре-
зидента зі старожилом 
української політики 
Сергієм Тігіпком, кому 
й ліплять прем’єрство 
в чинному уряді, все ж 
в оточенні президента 
того, хто зможе викону-
вати обов’язки прем’єра, 
вбачають у кандидатурі 
віце-прем’єра Дениса 
Шмигаля. Наразі вишу-
куються юридичні ме-
ханізми. Відтак у Ка-
бміні може оновитися 
вплив Ріната Ахметова, 
бо Шмигаля вважають 
саме його людиною.

Тягар сумнівів
 Не виняток, що та-
ким чином  (посиленням 
позицій людей Ріната 
Ахметова на вершинах 
влади) впроваджуєть-
ся план зриву однобоко-
го компромісу між суто 
пропутінською Москвою 
та оточенням українсь-
кого президента. Адже 
не секрет, що Кремль не 
такий монолітний, як 
хоче здаватись, і там іс-
нують різновекторні на-
строї. Хоча наївно було 
б думати, що, програю-
чи країну і в шахи, і на-
віть у «Чапаєва», мож-
на наверстати, сівши за 
карточний стіл з Ахме-
товим. Перехрестіть-
ся, безумні! Шпильовий 
здає! 
 Нагадаємо, 17 січ-
ня 2020 року прем’єр-
міністр України Олексій 
Гончарук уже писав за-
яву про відставку і пере-
дав її президенту на під-
пис. Однак не варто забу-
вати, що, згідно з Конс-
титуцією України, заяву 
про відставку прем’єр-
міністр подає до Верхов-
ної Ради, а не президен-
ту України.
 Чи матиме якесь ви-
рішальне значення таєм-

на зустріч в ресторані у 
неділю, 1 березня, уве-
чері глави офісу прези-
дента Андрія Єрмака та 
прем’єр-міністра Олек-
сія Гончарука? Навряд 
чи.
 Спікер парламен-
ту Дмитро Разумков за-
явив, що на позачерговій 
сесії Верховної Ради — 4 
березня,— що її вимагає 
президент Володимир 
Зеленський, питання 
відставки Олексія Гонча-
рука не розглядатиметь-
ся. Але розбір польотів, 
як наміри кадрових змін 
в уряді, буде. І серед пи-
тань порядку денного, за 
словами голови ВР, сто-
ять звіти керівників си-
лових відомств — МВС, 
СБУ, ГБР, НАБУ та офі-
су Генпрокуратури. 
 Це вказує на ймовір-
ну низку кадрових за-
чисток глав саме цих ві-
домств. За інформацією 
декотрих джерел, це на-
міри глави ОП Андрія 
Єрмака. Озвучені де-
котрі прізвища на важ-
ливих напрямах. Нап-
риклад, на заміну ген-
прокурору Руслану Ря-
бошапці  розглядають 
кандидатуру Сергія Іо-
нушаса, заступника го-
лови Комітету Верховної 
Ради з питань правоохо-
ронної діяльності, однак 
в ОП немає однозначної 
згоди щодо цього.
 Також уже вирішене 
питання щодо створення 
міністерства окупованих 
територій, яке може очо-
лити юрист Олексій Рєз-
ніков, а також Держком-
вугілля, яке, ймовірно, 
курируватимуть менед-
жери ДТЕК Ріната Ах-
метова.
 Поінформовані дже-
рела свідчать, що спів-
бесіди проводять глава 
ОП Андрій Єрмак та пер-
ший помічник президен-

та Зеленського Сергій 
Шефір, причому перший 
просуває інтереси Ахме-
това, другий — Коло-
мойського. Зеленський 
навіть не завжди присут-
ній на цих співбесідах.

Тягар невизначеності
 Як повідомля-
ють деякі ЗМІ, в ми-
нулу п’ятницю прези-
дент викликав Олексія 
Гончарука для «душев-
ної» розмови й серед ін-
ших питань він нама-
гався з’ясувати позицію 
уряду щодо заміни глав 
трьох енергокомпаній, 
включно з Центренер-
го, що ним управляла 
довірена особа Ігоря Ко-
ломойського. За слова-
ми джерел в офісі пре-
зидента, Володимир Зе-
ленський повідомив, що 
Коломойський украй не-
вдоволений цими кадро-
вими змінами й поціка-
вився причинами, що 
змусили прем’єр-мініст-
ра Олексія Гончарука їх 
здійснити. 
 У відповідь Гончарук 
нібито заявив, що йому 
не зрозуміла генеральна 
лінія: то ми боремося з 
Коломойським, то ми не 
боремося, то ми покра-
щуємо стосунки з МВФ, 
то ми їх псуємо. 
 Правди ніде діти. 
Міжнародному співто-
вариству тонкощі проце-
су та різні правові замо-
рочки вже глибоко фіо-
летові. Усі розуміють: 
те, що відбулось і відбу-
вається в Україні — поза 
правовим полем, котре 
покинули всі без винят-
ку. І процес може бути 
введено в якісь рамки 
лише через домовленос-
ті, котрих необхідно до-
тримуватись, тим біль-
ше, якщо вони досяга-
ються у муках та на краю 
прірви. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Негода березневих 
прем’єрських ід
У Кабміні грядуть зміни — не програти б країну

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, побувши реформаторською маскою президента Володимира Зеленського, 
незабаром може стати вільним. Принаймні хоча б через те, що в нього нерви на межі. Однак поширені чутки, 
що Гончарук  удруге в поточному році написав заяву про звільнення, сам прем’єр-міністр і спростував. Різні 
джерела натякають, що він нібито роздратований ситуацією, в котрій ЗМІ публічно розглядають кандидатуру 
для його можливої заміни, а президент не лише не захищає свій Кабмін, а й не заперечує розгляд альтерна-
тивних кандидатур.

Прем’єр нинішній. І наступний?
Фото з сайта unian.net.

❙
❙



5УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 3 БЕРЕЗНЯ 2020СВІТ

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Астрофізики зафіксували сліди коло-
сального космічного вибуху — вп’ятеро 
більшого від того, що досі вважався най-
потужнішим, якщо не рахувати гіпотетич-
ного Великого вибуху, внаслідок якого ут-
ворився Всесвіт. Величезне вивільнення 
енергії, як припускають, сталося з супер-

масивної чорної діри за 390 мільйонів світ-
лових років від Землі. Виверження зали-
шило по собі гігантську «вирву» в галак-
тичному скупченні Змієносця. Дослідники 
опублікували статтю про своє відкриття у 
«Астрофізичному журналі».
 «Я хотіла якось зіставити цей вибух iз 
людськими мірками, але це справді дуже-
дуже важко, — зізналася одна з авторок 

дослідження Мелані Джонстон-Голітт у 
розмові з Бі-Бі-Сі Ньюс. — Єдиний спосіб, 
як я можу вам його описати: якби цей вибух 
тривав 240 мільйонів років (хоча, з усього, 
стався він швидше), то це було б, як підри-
вати 20 мільярдів мегатонн тротилу кож-
ну тисячну секунди протягом всіх цих 240 
мільйонів років. Тобто, він був незбагнен-
но великим».
 Астрофізики вже давно щось підозрю-
вали про галактичне скупчення Змієносця, 
яке є безкраїм нагромадженням тисяч ок-
ремих галактик уперемішку з розпеченим 
газом (плазмою) і темною матерією. Аме-
риканські та європейські рентгенівські те-
лескопи, зокрема, придивлялися до нез-
вично вигнутого краю цього скупчення. 
Вчені припустили, що це може бути межа 
порожнини, «пробитої» викидами матерії 
з велетенської чорної зірки в одній iз цен-

тральних галактик.
 Чорні зірки відомі своїм «пожиран-
ням» матерії — газу чи навіть зірок, які 
опинилися надто близько. Однак вони мо-
жуть також і викидати величезні маси-
ви матерії та енергії у вигляді струменів 
(«джетів»), що вдаряють у навколишній 
простір. Вчені спочатку сумнівалися, що 
«вирву» утворила чорна діра — надто вже 
великою є порожнина. Це означало б, що 
«джет» iз чорної діри був би немислимо 
великим. Але новий низькочастотний те-
лескоп австралійського проєкту Murchison 
Widefield Array (MWA) та індійський радіо-
телескоп Giant Metrewave Radio Telescope 
(GMRT), схоже, підтвердили початкову те-
орію.
 «Цей об’єкт загалом уже був дослід-
жений попередньою командою науковців 
за допомогою телескопа «Чандра». Вони 

бачили цю «бульбашку» у рентгенівсь-
кий гарячій плазмі у центрі галактично-
го скупчення і сказали: «Ну, вона не мог-
ла утворитися від енергетичних викидів, 
адже вони мали б бути величезними. Це 
немислимий масштаб». Тому відкинули 
таку можливість», — зазначає професор 
Мелані Джонстон-Холітт, яка керує MWA. 
Кількість енергії, потрібної, щоб створи-
ти таку порожнину у скупченні Змієнос-
ця, значно перевищує попередній вста-
новлений рекорд вибухів, зафіксований 
у галактичному скупченні під назвою MS 
0735+74. 
 А професор Мелані Джонстон-Голітт 
додає: «Ще один вимір: довжина порож-
нини — близько півтора мільйона світло-
вих років. Тобто щоб пройти через цю «вир-
ву» в гарячій рентгенівській плазмі, світлу 
потрібно півтора мільйона років». ■

КОСМОС

Бог експериментує?
Найбільше виверження енергії після 
Великого вибуху

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Це перші парламентські 
вибори в країні після вбивства 
27-річного журналіста Яна Ку-
ціяка та його нареченої Мар-
тини Кушнірової, застреле-
них у лютому 2018 року. Жур-
наліст на момент убивства роз-
слідував зв’язки італійської 
мафії і словацьких політиків. 
У центрі його уваги опинили-
ся численні підприємства за-
мовника вбивства, Маріана 
Кочнера. І замовник, і вико-
навці отримали максимальні 
терміни ув’язнення, але в сус-
пільстві лишилося переконан-
ня, що винна вся правляча со-
ціал-демократична партія 
СМЕР (абревіатура від слова-
цького «Курс — соціальна де-
мократія»). Суспільство не 
переконала в очищенні влади 
добровільна відставка у берез-
ні 2018 року прем’єр-міністра 
Роберта Фіцо, місце якого зай-
няв однопартієць Петер Пел-
легріні.
 Перемогу на виборах у 
Словаччині здобула опози-
ційна консервативна партія 
OL&NO («Звичайні люди і 
незалежні особи») та її лідер 
Ігор Матович. Згідно з підра-
хунком 100 відсотків відда-
них на виборах голосів, «Зви-
чайні люди» (вкупі з «неза-
лежними особами») здобули 
підтримку 25% виборців, що 
дає їм 53 зі 150 парламент-
ських місць. До парламенту 
пройшли загалом сім партій. 
Партія влади SMER-SD, яка 
керувала державою 9 років, 
отримала друге місце з показ-
ником і 18,2% (38 мандатів). 
Місця з третього по сьоме, як 
повідомляє найтиражніша 
газета Словаччини SME, роз-
поділилися наступним чи-
ном: популістська партія Sme 
Rodina («Ми — родина») — 
8,2% і 17 мандатів, проросій-
ська ультранаціоналістична 
L’SNS — 7,9% і 17 мандатів, 
PS Spolu («Разом» — 6,9%, 
лібертаріанська SaS («Свобо-
да і солідарність») — 6,2% і 
13 мандатів i партія експрези-
дента Андрея Кіски Za L’udi 
(«За людей») — 5,7% і 12 
мандатів. Через величезний 
відрив від потенційних парт-
нерів по коаліції партія «Зви-
чайні люди та незалежні осо-
би», ймовірно, отримає поса-

ду прем’єр-міністра. Партія 
влади SMER-SD, найімовірні-
ше, йде в опозицію. Усі її пар-
тнери по коаліції не подолали 
виборчого бар’єру і лишають-
ся поза парламентом. Прем’єр 
Петер Пеллегріні вже виз-
нав поразку і привітав опо-
зиційну партію. Для політси-
ли Пеллегріні це найгірший 
результат iз 2002 року. Поза 
парламентом лишилися і дві 
угорські партії, чого в історії 
Словаччини ще не трапляло-
ся. Зазначимо, угорська мен-
шина складає близько 10% 
населення країни. 
 Активність виборців ста-
новила 65,8%. Під час вибор-
чої кампанії багато людей за-
кликали посилити боротьбу з 
корупцією. Лідер OL&NO Ігор 
Матович саме й пообіцяв лікві-
дувати корупцію в країні. Уп-
родовж передвиборчої кам-
панії Матович також активно 
просував гасло «Давайте ра-
зом бити мафію».
 Уже достеменно відомо, 
що у парламенті Словаччини 
коаліцію створять досі опози-
ційні партії. Але невідомо, які 
саме, бо склад його дуже стро-
катий. Повна назва партії-пе-
реможця («Звичайні люди та 
незалежні особи») вказує на її 
популістський характер. «Пев-
ною мірою це — наш Зеленсь-
кий та його партія», — каже 
про 46-річного Ігоря Матови-
ча директор Асоціації слова-
цької зовнішньої політики 
Александр Дулеба, слова яко-
го цитує» Європейська прав-
да». Словом, буде цікаво. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Повне 
перезавантаження
На парламентських виборах у Словаччині 
перемогла опозиція

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Європейська агенція охорони 
кордонів «Фронтекс» підняла рі-
вень готовності на кордоні Греції 
з Туреччиною до «високого». Рі-
шення про підвищений рівень 
безпеки пов’язане з підвищенням 
градусу напруги. Греція в перший 
день весни стримала майже 10 ти-
сяч біженців, які намагалися пот-
рапити на територію Євросоюзу з 
Туреччини. Влада в Анкарі тим 
часом відкрила кордони не лише 
з Грецією, а й iз Болгарією. Аген-
ція охорони кордонів повідомила, 
що перебуває у контакті з грець-
кою владою, яка попросила про 
підтримку у логістиці. «Ми виси-
лаємо до Греції техніку і додатко-
вих працівників агенції та уваж-
но спостерігаємо за ситуацією», — 
йдеться у повідомленні агентства 
«Фронтекс» у «Твіттері». Зараз 
на грецьких островах розміщено 
400 співробітників «Фронтекс» і 
ще 60 відправлено до Болгарії.
 Комісар, відповідальний за 
міграцію, грек Марґарітіс Шинас 
повідомив, що він запропонував 
організувати надзвичайну зуст-
річ міністрів внутрішніх справ 
ЄС, аби обговорити можливі по-
дальші дії. Наразі точно невідо-
мо, коли вона відбудеться. Голова 
Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен 
написала на «Твіттері», що ра-
зом iз головою Європейської Ради 
Чарльзом Мікелем вона вже веде 
консультації з прем’єрами Греції 
та Болгарії. «Пріоритетом є за-
безпечення повної підтримки для 
Греції та Болгарії. Ми готові нада-
ти додаткову допомогу, залучаю-
чи до цього «Фронтекс», — дода-
ла голова Єврокомісії.
 Греція обвинувачує Туреччи-
ну у поширенні неправдивої ін-
формації щодо мігрантів, які на-
магаються потрапити з цієї краї-
ни до Євросоюзу. «Дезінформа-
ційна кампанія турецької влади 
триває. Реальність: десятьом ти-
сячам людей перешкодили пот-
рапити на грецьку територію», 
— повідомило у неділю, 1 берез-
ня, грецьке МЗС у соціальній ме-
режі «Твіттер». Раніше цього дня 
міністр внутрішніх справ Туреч-
чини Сулейман Сойлу заявив, що 
Анкара пропустила через свій кор-
дон iз країнами ЄС понад 75 тисяч 
мігрантів. За даними грецької сто-
рони, під час спроб незаконно пе-
ретнути кордон були затримані 73 
мігранти. Греція відправляє міг-
рантам, що зібралися поблизу її 

кордону, застереження: «Не на-
магайтеся нелегально перетнути 
грецький кордон», передає агент-
ство новин dpa. Також Греція про-
довжить зміцнювати свій кордон, 
відправивши додаткові підрозді-
ли силовиків, повідомив міністр 
оборони країни Нікос Панагіото-
пулос.
 Щоб запобігти проникненню 
мігрантів на територію Греції, 
поліція 1 березня застосувала во-
домети та сльозогінний газ. Грець-
кі ЗМІ показали відповідні відео-
кадри. Напередодні місцеві пра-
воохоронці застосували проти 
мігрантів, які жбурляли каміння, 
сльозогінний газ та димові шаш-
ки.
 Болгарія, яка також має спіль-
ний кордон із Туреччиною, 1 бе-
резня так само заперечила про-
никнення на її територію мігран-
тів. Як стверджує уряд у Софії, 
жоден мігрант нелегально не пе-
ретнув кордон. «На даний мо-
мент ситуація спокійна», — за-
значив міністр оборони Болгарії 
Красімір Каракачанов в інтерв’ю 
болгарському державному радіо. 
За його словами, у разі потреби 
на кордон можуть відправити до 
1 тис. 100 військових. До того ж, 
нагадав Каракачанов, цей зовніш-
ній кордон ЄС оснащено колючим 
дротом та тепловізорами.
 Раніше президент Туреччи-
ни Реджеп Таїп Ердоган оголосив 
відкритим кордон з європейськи-
ми країнами для мігрантів. Це 
сталося через два дні після загос-
трення ситуації в сирійському Ід-
лібі, де внаслідок авіаудару сирій-
ських військ у п’ятницю, 28 лю-
того, загинули 36 турецьких вій-
ськових і ще стільки ж отримали 
поранення.
 Формально удару по турець-
ких військах завдали сили сирій-
ського президента Башара Асада. 

А фактично — Росія. Бо Асад на-
разі є лише маріонеткою Кремля, 
більшість території його країни 
контролюють російські війська. 
Туреччина намагається підтри-
мати рештки сирійської опозиції, 
а Росія — остаточно їх розбити. В 
рамках цього конфлікту і сталося 
масове вбивство турецьких війсь-
кових. Ердоган спочатку скеру-
вав свій гнів на Москву, але після 
телефонних переговорів iз Воло-
димиром Путіним вирішив пере-
орієнтувати гнів турецького сус-
пільства на Євросоюз, який, мо-
вляв, недостатньо тисне на Мос-
кву з метою припинити звірства 
російської вояччини проти сирій-
ського населення. 
 Можна зрозуміти офіцій-
ну Анкару: вона вже просто не в 
змозі приймати додаткових си-
рійських біженців, в Туреччині 
і так їх зібралося близько трьох 
мільйонів. З іншого боку, пере-
кладати проблему, створену зло-
чинними діями Росії, на Європу 
— також не вихід. Те, що останнє 
рішення Анкари про відкриття 
для біженців кордонів iз Грецією 
та Болгарією — свідомо сплано-
вана провокація турецької влади, 
підтверджує той факт, що тисячі 
мігрантів, які розпочали штурм 
та облогу грецьких і болгарських 
кордонів, часто є не біженцями з 
Сирії, а різношерстим натовпом 
з Афганістану, Іраку та інших 
країн Близького Сходу та Північ-
ної Африки. Спритнішими за ін-
ших співвітчизників людьми, 
які просто хочуть дістатися бага-
тої Європи винятково з економіч-
них міркувань. До того ж «нещас-
ні» мігранти виявились добре під-
готовленими та озброєними для 
штурму кордонів. Грецькі полі-
цейські продемонстрували жур-
налістам гранати зі сльозогінним 
газом турецького виробництва та 

ПРОВОКАЦІЇ

Російсько-турецька оскома 
європейців
Тисячі мігрантів штурмують кордони Євросоюзу внаслідок 
загострення у Сирії збройних дій між Туреччиною та РФ

■

Нового президента 
Словаччини асоціюють 
з діючим українським

❙
❙
❙

На кордоні Туреччини з Євросоюзом велелюдно❙
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Україна хронічно недовиконує 
Державний бюджет. При цьому 
нова влада, яка обіцяла небачені 
раніше досягнення і різке зрос-
тання показників, не може впора-
тися з першочерговими завдан-
нями: дефіцит у січні становить 
понад два мільярди гривень. 

Втрачаємо на кожному кроці
 Мінфін оприлюднив по-
передні дані щодо виконан-
ня загального фонду держав-
ного кошторису за перший мі-
сяць нинішнього року. У січні 
2020 доходи загального фон-
ду державного бюджету склали 
42,6 млрд грн., що на 13,8 млрд 
грн., або на 24,5%, менше пла-
ну, який становить 56,4 млрд 
грн. Проблему, на думку екс-
пертів, створило насамперед не-
правильне прогнозування курсу 
гривні, яке й призвело до мінуса 
2,3 млрд грн. Але не тільки. 
 За статистикою, доходи, які 
надійшли від митних зборів на 
імпорт, на 5,5 млрд нижчі, ніж 
рік тому. Головна причина — 
курс гривні. Якщо торік у цей 
період ми мали курс 27-28,5 гри-
вень за долар, то цьогоріч — 24-
25 гривень. Також, як не див-
но, грає проти бюджету і тепла 
зима. Адже зазвичай у зимовий 
період «Нафтогаз України» за-
куповує газу на 1 млрд доларів. 
Плюс вугілля. У нинішньому 
році природний катаклізм при-
звів до того, що на даний час у 
підземних сховищах газу за-
лишається 16 млрд кубометрів 
«блакитного палива». 
 Ще одна причина: знижен-
ня темпів зростання зарплат. 
Якщо рік тому Україна підні-
мала оплату своїх працівників 
на близько 26-30% у порівнян-
ні з 2018 роком, то Зе-команда 
поліпшує фінансове утримання 
народу значно скромніше: лише 
на 13,9%. Таким чином держа-
ва взялася зменшувати інфля-
цію і затиснула реальний сектор 
економіки, не даючи «повітря» 
для його розвитку.
 Тим часом Державний бюд-
жет 2020 року зверстали зі 
сподіванням, що зарплати зро-
статимуть щонайменше на 
15%. Утім експерти думають, 
що за підсумками року матиме-
мо не більше десяти відсотків. 
Таким чином Кабмін заклав ще 
одну міну сповільненої дії під 
державний кошторис у ниніш-
ньому році — експерти очіку-
ють, що держава втратить 25-
30 млрд грн. доходів із податку 
на доходи фізичних осіб та єди-
ного соціального внеску. 
 Відтак без «примусової» де-
вальвації гривні хоча би до 27 
грн. за долар, вважають аналі-
тики, успіху ми не досягнемо. 
Але наразі Мінфін рухається у 
протилежному напрямку: про-
довжує залучати іноземців у 
гривневі облігації внутрішньої 
державної позики, які вважа-
ють головною причиною нееко-
номічного, але тотального ук-
ріплення гривні. Багато інозем-
ної валюти, яка заходить до Ук-
раїни і яку тут конвертують у 
гривню, тисне на міжбанківсь-
кий ринок, продовжуючи підси-
лювати гривню. 
 З одного боку, Мінфін мож-
на зрозуміти: у казні не виста-
чає грошей, і їм треба терміно-
во будь-якою ціною отримати 
гроші. Але цими своїми крока-
ми Кабмін заганяє проблему в 
глухий кут. Тим паче, що наші 
цінні папери вже впали в ціні до 
10% річних — а отже, коштів до 
бюджету надходить усе менше.
 Наприкінці січня Міністерс-
тво фінансів залучило євробонди 
в розмірі 1,25 млрд євро і ними 

погасило свої внутрішні валют-
ні зобов’язання. При цьому Мін-
фін чомусь не випустив внут-
рішні валютні зобов’язання, які 
були би навіть дешевшими, ніж 
зовнішні. Але як би там не було, 
банки продали валюти ще на 13 
млрд грн. — ось і маємо причи-
ну чергового просідання кур-
су конвертованої валюти в Ук-
раїні.

Допоможе НБУ. Або 
«Нафтогаз»...
 Таким чином, наше фінансо-
ве відомство старанно і впевнено 
посилює проблеми державного 
бюджету. І у деяких випадках 
їхні дії взагалі важко поясни-
ти. Окрім хіба що підтримкою 
фінансових спекулянтів, які 
вклали в українські ОВДП. На-
далі ж ситуація не виглядатиме 
кращою. З одного боку, розрив 
зменшуватиметься, адже ми 
потрохи доходимо до періоду 
нижчого курсу долара, який був 
уже рік тому, — а тому різниця 
між «учора» і «сьогодні» не буде 
аж такою значною. Тобто не 28 і 
24,5, а 26 і 24,5 грн. 
 Але важко уявити, щоби 
Мінфін надалі відмовився від 
жорсткого курсу підтримки 
гривні. А тому, як вважається, 
до кінця року матимемо додат-
ковий дефіцит у розмірі 50-70 
млрд грн. Погасити його зможе 
Національний банк України, 
як це бувало в попередні роки, 
спрямовуючи до бюджету свій 
прибуток. Торік він, наприклад, 
перевів на понад десять мільяр-
дів гривень більше від заплано-
ваного, пояснюючи, що зміг зро-
бити це завдяки накопиченим 
раніше резервам. Хоча експер-
ти пояснюють: про жодні резер-
ви не йдеться взагалі, а регуля-
тор просто вмикає друкарський 
верстат. 
 «Нагнути» можуть і «Нафто-
газ України»: влада давно пок-
лала око на 2,9 млрд доларів, 
отриманих наприкінці минуло-
го року від російського «Газпро-
му». Це буде дуже поганим рі-
шенням для вітчизняного енер-
гетичного сектору, оскільки ці 
кошти мали бути використані 
на розвиток власного газовидо-
бутку. Втім влада може спону-

кати «товстих котів» із «Нафто-
газу» долучитися до порятунку 
держави, тобто закрити собою 
промахи Зе-команди: необхід-
ний імідж енергетичної ком-
панії вже створено, а втім, ана-
логічні кроки, коли «Нафто-
газ» змушували бути донором 
бюджету. Чим воно закінчило-
ся для енергетичного сектору де-
ржави, ми пам’ятаємо добре: ук-
ладанням невигідної газової уго-
ди з росіянами та перетворенням 
потенційно потужної компанії 
на фактичного банкрота. 

Привид акцизу
 Ще одну проблему вітчиз-
няного державного бюдже-
ту виявила Рахункова палата: 
показавши, що в публічних фі-
нансах існує ще одна величез-
на «діра», через яку витікають 
десятки мільярдів. Ідеться про 
«тіньовий ринок» бензину та 
дизпального, через який держ-
кошторис недоотримав акциз-
ного податку на суму 25 міль-
ярдів гривень.

 «Чверть від офіційного ВВП 
України, або 846 млрд грн, ста-
новлять тіньові операції. Це 
дані дослідження НБУ та ін-
ших відомств. Причому знач-
на частина тіньової економіки 
породжена готівковими розра-
хунками — 702 млрд грн. За 
результатами аудиту ефектив-
ності адміністрування надход-
жень до держбюджету від ре-
алізації пального, нашими ау-
диторами було виявлено, що за 
2 роки обсяг тіньового ринку 
бензину та дизпалива міг ста-
новити до 4,6 млн тонн, а де-
ржбюджет недоотримав акциз-
ного податку на суму 25 млрд 
грн», — написав голова Рахун-
кової палати Валерій Пацкан 
на своїй сторінці у «Фейсбуці», 
зазначивши, що його відомство 
надало конкретні рекомендації 
Державній фіскальній службі 
України про те, як покращити 
їхню роботу з адміністрування 
цього акцизу. Результат — уже 
внесено відповідні зміни до По-
даткового кодексу.

 Ще одна потенційна мож-
ливість заробити, яку втрачає 
держава Україна, — акцизні 
платежі. За словами Пацкана, 
торік вони провели аудит спла-
ти акцизу з тютюну та тютюно-
вих виробів. І побачили, що гро-
ші там також витікають крізь 
пальці: через значний обсяг ті-
ньового ринку в цій сфері до 
держбюджету в 2018 році не 
було сплачено близько двох мі-
льярдів гривень.
 Проблема, як вважає го-
лова Рахункової палати, — не 
суто українська. Схожі пробле-
ми існують і в інших державах, 
але там із ними борються. «На 
жаль, тіньова економіка існує 
навіть у розвинених країнах, 
проте її масштаби відносно не-
великі — 5–15% ВВП. За оцін-
ками експертів, вона становить 
14% у Німеччині, 11% у Фран-
ції та 8% у Швейцарії. Україна 
має вийти на рівень розвинених 
країн. Для цього потрібно вжи-
ти низку заходів, зокрема — у 
боротьбі з корупцією та краді-
жок із держбюджету. І Рахунко-
ва докладає максимум зусиль, 
щоби державні кошти не осіда-
ли в кишенях нечистих на руку 
суб’єктів, а держава отримува-
ла належні податки в повному 
обсязі», — написав Пацкан. І 
запропонував рішення від Ра-
хункової: негайно почати закри-
вати ці щілини, крізь які виті-
кають бюджетні кошти. Напри-
клад, шляхом запровадження 
автоматизованої системи конт-
ролю за обігом підакцизних то-
варів: алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів під назвою 
«Електронна акцизна марка».

«Прорив» у лютому: дякуємо 
податківцям 
 Тим часом міністр фінансів 
Оксана Маркарова оприлюдни-
ла звіт про виконання доходів 
загального фонду Державного 
бюджету у лютому нинішньо-
го року. Показник, за її слова-
ми, становить 93,7% від плану. 
Міністр зазначила: витрачено 
менше коштів на обслуговуван-
ня і погашення боргу завдяки 
професійній борговій політиці 
та управлінню ліквідністю.
 Чиновниця також уточнила: 
нова податкова служба переви-
конала план на 7,1%, що еквіва-
лентно 2,5 млрд грн, а в цілому 
надходження відомства стано-
вили 37,1 млрд грн. Доходи, за 
її словами, які адмініструє нова 
Митна служба, становили 22,6 
млрд грн, або 78,3% від розпи-
су через міцніший курс та ско-
рочення обсягів імпорту. 
 В цілому ж, за оперативними 
даними Державної казначейсь-
кої служби, у січні-лютому ка-
сові видатки становили 131,1 
млрд грн, або 85,5% від розпи-
су. А доходи загального фон-
ду державного бюджету склали 
62,2 млрд грн, що на 9,9% вище 
за лютий 2019 року. 
 Як заявив голова Держав-
ної податкової служби України 
Сергій Верланов, податківці, 
за попередніми даними, вико-
нують план щодо надходження 
до державного бюджету Украї-
ни за підсумками лютого. «Ук-
раїнський уряд має захища-
ти бізнес, який працює «по-бі-
лому», по-чесному, — подяку-
вав підлеглим прем’єр-міністр 
Олексій Гончарук. — Це озна-
чає, що ті, хто нечесно платить 
податки, повинні зустрічати 
дуже жорсткий опір з боку де-
ржави. Кожного з таких «хит-
рунів» ми виявимо, і працюва-
ти їм точно не буде комфортно». 
За словами Гончарука, ліквіда-
ція тіньового ринку ПДВ доз-
волить державі економити 1-2 
млрд грн. щомісяця. ■

Акциз на «шкідливі звички українців» — тютюнові та алкогольні вироби — традиційно проходять повз 
державний бюджет країни.
Фото з сайта konkurent.in.ua.
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А ТИМ ЧАСОМ...

Плати, як у Києві!
 Тим часом влада має долати ще одну проблему, яка безпосередньо впливає на 
стан наповнення Державного бюджету. Йдеться про заборгованість населення Украї-
ни з оплати житлово-комунальних послуг. За даними Державної служби статистики, 
в січні нинішнього року вона зросла на 6,7% і становила 61,5 мільярда гривень. Ці 
цифри наведено без урахування електроенергії.
 Як стверджують у Держстаті, з початку нинішнього року з населенням укладе-
но 4,9 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості за житлово-
комунальні послуги на загальну суму 38,6 млн грн. Сума внесених платежів з ураху-
ванням довгострокових договорів становила 37,4 млн грн. 
 Проте особливих підстав для радості немає. Так, аналітики Держстату наголошу-
ють: у цілому ж у першому місяці нинішнього року українці сплатили за житлоком-
послуги 19,5 млрд грн, що становило 83,1% нарахованої за цей місяць суми. За пос-
тавку електроенергії сплачено 5,5 млрд грн. 
 Найвищий рівень оплати житлово-комунальних послуг у січні 2020 року зафіксо-
ваний у Київській області: він навіть перевищив сто відсотків — 101,9% від суми на-
рахувань. Як пояснили у Держстаті, йдеться про ті самі спроби реструктуризувати 
попередню заборгованість. Дисципліновано платять за житло у Тернопільській об-
ласті, де рівень оплати сягає 94,6%, та Сумській області, де цифра становить 92,5%. 
Натомість найбільш злісні боржники мешкають у Донецькій, Луганській, Одеській і 
Черкаській областях і сплачують державі відповідно 73-78% від суми нарахувань.
 Цікаво, що, за опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, у лю-
тому 2020 року 21% українців указали, що витрачають на оплату послуг ЖКГ більше 
половини доходу сім’ї. У 2015-му році цей показник був менший втричі і становив 
6%. Торік ця частка зросла з 14% в листопаді та 16% в грудні.
 Частка українців, що витрачають на оплату послуг ЖКГ менше третини доходу 
сім’ї, в лютому зменшилась порівняно з дослідженнями листопада та грудня: 42% 
в лютому і 53% та 48% в листопаді та грудні відповідно. У 2015 році менше третини 
доходу витрачали на «комуналку» 66% опитаних, тепер — тільки 42%. При цьому 
46% українців вважають, що оплата компослуг за рік зросла.

■

ГРА У ЦИФРИ

Гроші в решеті
Влада допустила суттєве зростання дефіциту державного 
бюджету: при цьому деякі дії Кабміну спрямовані проти 
стабілізації ситуації

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,
на квартал — 196 грн 86 коп.,
на шість місяців — 393 грн 72 коп.,

до кінця року — 590 грн 58 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,
на шість місяців — 513 грн. 72 коп.,

до кінця року — 770 грн. 58 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,
на квартал — 71 грн 31 коп.,

на шість місяців — 142 грн 62 коп.

до кінця року — 213 грн 93 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп., на 
півроку — 10 грн 00 коп., до 
кінця року — 15 грн 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої ува-
ги, шановнi читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну моло-
ду» на 2020 рік, це можна зробити до 18 берез-
ня, і ви отримуватимете газету з квітня. Перед-
плата на «Україну молоду» оформлюється як за 
електронною версією Каталогу видань Украї-
ни «Преса поштою», так і за друкованим Ката-
логом видань України «Преса поштою». Офор-
мити передплату можна у відділеннях пошто-
вого зв’язку, в операційних залах поштамтів, у 
пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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Процес утворення ґрунтів тривав 
мільйони років
 Дійсно, для того, щоб розмірковувати 
про будь-що, необхідно знати характерис-
тики об’єктів, про які йдеться. Так, квар-
тира є результатом розумової діяльності 
архітектора. Спочатку на папері у вигляді 
креслення, а після завершення будівниц-
тва, у фізичному вигляді, — в складі бу-
динку. Автомобіль теж є результатом 
творчості конструктора, а після його ви-
готовлення на автозаводі стає товарною 
одиницею і надходить у продаж. Вартість 
квартири, точніше, її площа, а також мар-
ка і ціна автомобіля є показником прести-
жу їхнього власника. Проте це досить від-
носне, на вулицях Києва їздить набагато 
більше «крутих» автомобілів, ніж у Лон-
доні чи Парижі. Але незважаючи на та-
кий показник, Київ залишається столи-
цею найбіднішої держави Европи.
 З іншого боку, земля — найважливі-
ша частина навколишнього середовища 
з характерним для неї географічним роз-
ташуванням, рельєфом, площею, ґрун-
товим покривом, рослинністю та надра-
ми, яка є просторовим базисом розміщен-
ня підприємств і організацій усіх галузей 
господарювання. Ґрунтовий покрив разом 
із кліматичними умовами території розта-
шування цієї земельної ділянки є основ-
ним засобом сільськогосподарського ви-
робництва.
 Утворення ґрунтового покриву 
на нашій планеті розпочалось після 
охолодження її розжареної поверхні. 
Під дією енергії Сонця відбувався процес 
вивітрювання, тобто руйнування крис-
талічних порід до розміру одна мільйонна 
частка міліметра і менше. Потім ці подріб-
нені часточки гірської породи переміща-
лись iз місця на місце вітром та водни-
ми потоками. Процеси відкладання цих 
вивітрених матеріалів пов’язані з їх роз-
міром, хімічним і мінералогічним скла-
дом. Після появи на відкладах вивітре-
них порід рослин і мікроорганізмів по-
чався процес ґрунтоутворення. Ґрунти 
утворювались, часто руйнувались вітром, 
водами, льодовиками, а після руйнуван-
ня утворювались нові ґрунти. Ці процеси 
відбувалися протягом багатьох мільйонів 
років.
 Земля, і в її складі ґрунт, виконує низ-
ку глобальних функцій.
 1. Біосферна функція. Забезпечення 
життя на землі, концентрація біофільних 
елементів і акумуляція запасів води для 
первинних продуцентів.
 2. Екологічна функція. Окремі влас-
тивості забезпечують дію ґрунтових умов 
родючості та продуктивність біоценозів, у 
т.ч. агрофітоценозів.
 3. Соціальна функція. Життєвий про-
стір існування людини та розвитку куль-
тури нації. Всі стародавні розвинені 
цивілізації були землеробськими, і сьо-
годні ґрунт — це основний засіб вироб-
ництва продуктів харчування та сирови-
ни для промисловості. 
 4. Санітарна функція. Разом зі Світо-
вим океаном ґрунт є приймачем відходів 
діяльності людини.
 Цікаво, хто із законодавців, які роз-
глядають землю як ринковий товар, 
знайомий з тим, для кого земля є резуль-
татом його творчості? 

Наступним етапом збагачення буде 
продаж населення України?
 У поняття «земля», крім ґрунту, вхо-
дять, наприклад, виходи на денну (соняч-

ну) поверхню кристалічних порід, які неп-
ридатні для використання в землеробстві. 
Сюди також входять надра з корисними 
копалинами, ґрунтові води. Тому незро-
зуміло, як продавати землю і що саме є 
ринковим товаром — ґрунт, його влас-
тивості, надра чи територія? Стосовно 
ґрунту та його властивостей, які є осно-
вою ґрунтових умов родючості, необхідно 
пам’ятати, що рослинам для створення 
урожаю потрібні тепло і волога, які забез-

печуються кліматичними умовами тери-
торії розташування земельної ділянки.
 І основне положення, яка ціль ставить-
ся в основу створення ринку землі? Пок-
ращення фінансових справ держави? Але 
в наших умовах гроші, що надійдуть від 
цього продажу, будуть швидко розкра-
дені, адже антикорупційні закони й уста-
нови в країні не діють, а що залишиться — 
проїмо. Звідки далі брати гроші? Тому на-
ступним етапом збагачення буде продаж 
населення України. Не уявляйте, що вам 
накинуть петлю на шию і потягнуть про-
давати на невільницький ринок, ні, наші 
мудрі законодавці виставлять рахунок тій 
же Польщі за роботу в ній українців.
 А чим після цього торгувати, звідки 
тягти гроші? Мабуть, розпочнем прода-
вати своїм громадянам сонячне світло та 
тепло, при існуючому рівні економічних 
знань наших законотворців нічого іншо-
го чекати не варто. Вони, можливо, вже 
знають або їм ще скажуть у Трускавці, що 
Сонце світить і гріє за гроші Ахметова, Ко-
ломойського та інших олігархів.

В Україні потрібно створити державний і 
регіональні земельні банки
 Кого мав на увазі Тарас Шевченко, 
коли в «Розритій могилі» писав:
...Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
 Можливо, вони вже підросли і поста-
вили собі за мету зробити не «Ринок зем-
лі в Україні», а зробити «Ринок розпрода-
жу території України». Тоді навіщо так 
ускладнювати вирішення цього питан-

ня? Просто взяти і припинити стріляти 
на Донбасі і вже завтра дядя Путін разом 
зі своїми бойовими бурятами та іншими 
«настамнєтами» буде на самих західних 
кордонах України, і ми, швидко і безкош-
товно, позбавимося всієї своєї території, а 
разом iз нею і державності України.
 А якщо раптом утворенням «Ринку 
землі» планується забезпечення робочи-
ми місцями громадян України у себе вдо-
ма, то процес продажу непотрібний. Тим 

більше продаж в одні руки 100-200 чи на-
віть 10 тисяч гектарів землі лише ство-
рить зайву сотню земельних баронів. Зем-
ля є власністю народу України, тому вона 
не може бути товаром, крім присадибних 
ділянок, і не підлягає розпродажу.
 Для цього в Україні потрібно створи-
ти державний і регіональні земельні бан-
ки, у відання яких передати всі землі, 
крім земель населених пунктів. Їхнє за-
вдання — не продаж, а здача в оренду зе-

мель сільськогосподарського призначен-
ня тим, хто буде їх використовувати для 
виробництва сільськогосподарської про-
дукції. Термін оренди таких земель пови-
нен бути тривалим, не менше одного-двох 
поколінь, iз правом продовження оренди. 
Ці банки будуть також контролювати ви-
користання всіх земель поза межами на-
селених пунктів, на яких будуватимуться 
виробничі об’єкти, дороги, санаторії, бу-
дуть створюватися заповідники, зони від-
починку тощо.
 Але є люди, у яких чешуться руки тор-
гувати землею, так для них можна ство-
рити підприємства зi змішування ґрунту, 
піску, глини та щебеню в масу, яка має 
повне юридичне право називатись зем-
лею. Вона є товаром, який вироблений на 
такому підприємстві, а тому може купува-
тись і продаватись на вагу, склянками або 
відрами, всім, хто хоче мати якесь уявлен-
ня про землю.
 Треба завжди пам’ятати, що земля не 
іграшка, а природне просторове утворен-
ня, яке формувалось упродовж мільйонів 
і мільярдів років. Тому перед перетворен-
ням її на товар необхідно дуже серйозно 
подумати, до чого це призведе, бо ґрунт, 
засіб сільськогосподарського виробниц-
тва, і земля, яка є територією держави, — 
це зовсім різні речі. ■

Гроші від продажу землі будуть швидко розкрадені й проїдені. Звідки далі братимемо кошти?
Фото з сайта podrobnosti.mk.ua.

❙
❙

Хочете торгувати землею? Створіть підприємства зi змішування 
ґрунту, піску, глини та щебеню в масу, яка має повне юридичне право 
називатись землею. І продавайте на вагу, склянками або відрами.

ДИСКУСІЯ

Ринок землі чи території?
Чим плануємо торгувати: ґрунтом як засобом сільськогосподарського виробництва 
чи землею, яка є територією держави?

■Віктор БАРВІНЧЕНКО, доктор 
сільськогосподарських наук, професор

Депутати Верховної Ради України у своїх 
виступах відносно прийняття «Закону 
про ринок землі» наводять такий аргу-
мент: «Ми можемо продавати та купу-
вати автомобілі чи квартири, то чому не 
можемо торгувати землею, яка є таким 
же товаром?». На рівні розумових здіб-
ностей тих, хто робить такі заяви, дійс-
но ніякої різниці немає і все, що можна 
продати, є товаром. Виходячи з суті про-
позицій, які час від часу лунають з боку 
наших законодавців, виникає питання 
про їхню освіту. Вони прослухали курс 
лекцій у Трускавці, де їх навчали вико-
нувати розпорядження партійного керів-
ництва. Сказано, що земля — товар, зна-
чить, товар — і нічого тут думати!
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Комуністи і комсомольці 
висловлюють думки
 Партійні органи уважно сте-
жили за суспільно-політични-
ми настроями всього суспільс-
тва. Вони відслідковували обго-
ворення матеріалів ХХ з’їзду в 
усіх міських і районних партій-
них організаціях, що заверши-
лося у першій половині квітня 
1956 року. Шок від інформації, 
озвученої Микитою Хрущовим, 
змушував владу та спецслужбу 
побоюватися поширення опози-
ційних настроїв. Тим більше що 
партійці довго були розгублени-
ми і не знали, як реагувати. 
 Так незвично для сьогодення 
оцінювали після ознайомлення з 
текстом на зборах люди у Київсь-
кій області. «Комуністи, комсо-
мольці, інтелігенція, передові 
колгоспники та робітники облас-
ті висловлюють думки про одно-
стайне схвалювання роботи, про-
веденої Центральним Комітетом 
КПРС iз відновлення ленінських 
норм партійного життя, розвит-
ку внутріпартійної демократії, 
впровадження принципів ко-
лективного керівництва на ос-
нові проведення марксистсько-
ленінської політики, з удоскона-
лення стилю і методів роботи». 
 Насправді населення по-
зитивно зустріло цю подію. А 
партчиновники в офіційній ін-
формації апріорі не могли інак-
ше оцінювати такі події.
 «У вищих навчальних за-
кладах і творчих організаціях 
м. Києва в основному закінче-
но проведення партійних зборів 
за підсумками роботи ХХ з’їзду 
КПРС, — доповідав секретарю 
ЦК КП України О. Кириченку 
секретар Київського обкому КПУ 
Г. Гришко 10 квітня 1956 р. — 
Збори первинних партійних ор-
ганізацій пройшли при високій 
активності комуністів, сміливо 
і принципово викривали існую-
чі недоліки в роботі вузів і твор-
чих організацій та накреслили 
заходи щодо їх усунення. Істо-
ричні рішення ХХ з’їзду КПРС 
одностайно схвалені в усіх пар-
тійних організаціях і прийняті 
до неухильного виконання». 
 Настрій викладачів пря-
мо чи опосередковано переда-
вався студентам. Молодь мог-
ла вдаватися до якихось хулі-
ганських учинків під впливом 
негативної інформації про Йо-
сипа Сталіна (наприклад, роз-
бити його бюст). Ці та інші дії 
в разі розголосу могли зіпсува-
ти репутацію вишу або «імідж 
Радянського Союзу загалом». 
Відтак влада відстежувала на-
стрій викладачів, щоб знати об-
становку в студентському сере-
довищі й мати можливість че-
рез них впливати на молодь. 

Стан розгубленості
 Наявні документи дозволя-
ють стверджувати, що значна 
частина викладачів в атмос-
фері післяз’їздівської дифузії 
перебувала у стані розгубле-
ності. Навіть скупа інформа-
ція про промову вказувала на 
те, що Хрущов говорив про ми-
нуле і переоцінював його. Ба 
більше: він критикував Йосипа 
Сталіна, якого донедавна мож-
на було лише хвалити. 
 У недавньому минулому 
було багато «білих плям», а 
дізнатися, які саме з прихову-
ваних сторінок сталінізму слід 
було переоцінювати і як саме, 
— одразу було важко. Цілком 
закономірно, що в ході обгово-
рення промови першого сек-
ретаря ЦК КПРС у березні — 
на початку квітня 1956 року в 
партійних організаціях дуже 
багато звучало питань, що сто-
сувалися саме сфери освіти. 
Обкоми переказували ці пи-
тання, звітуючи у ЦК. Тим са-
мим вони указували проблемні 
місця, які самостійно не могли 
здолати.
 Цікаву реакцію на секрет-
ну промову Микити Хрущова 
навів у своїх спогадах історик, 
викладач ХДУ І. Рибалка. Він 
згадував, що на закритих збо-
рах університетської партор-
ганізації: «Кілька годин про-
довжувалося читання доповіді, 
після чого спочатку зависла 
мертва тиша». Настрій при-
сутніх він оцінював як «загаль-
ну розгубленість і якийсь не те 
що пригнічений, а просто шо-
ковий стан». Деякі літні жін-
ки навіть плакали. Наслідки 
антисталінської промови Хру-
щова викладач оцінював пози-
тивно: легше стало працювати 
в архівах, розширилась публі-
каторська робота, менше стало 
адміністрування, навішування 
ярликів.
 Утім у висловлюваннях чіт-
ко простежується нерішучість 
і острах освітян публічно оці-
нювати шокуючу інформацію. 
Суспільна атмосфера вимага-
ла змін, реагування на велику 
порцію негативу про Йосипа 
Сталіна. Інтелігенція здебіль-
шого була залякана, тому ви-
магала від влади чітких указі-
вок про межі дозволеного і не-
дозволеного при викладанні 
суспільних наук у нових умо-
вах після ХХ з’їзду.

Критичне мислення
 В усій гамі висловлювань і 
настроїв науково-педагогічної 
інтелігенції весни 1956 року 
можна виявити й такі, що ілюс-
трують вміння її окремих пред-
ставників критично сприймати 
дійсність. Водночас найменший 
відступ в оцінках від дозволено-
го «згори» сприймався дуже пі-
дозріло. Такі оцінки трактува-
лися як «неправильні». Нап-
риклад, в інформації секретаря 
Київського обкому КП України 
Г. Гришка від 10 квітня 1956 р. 
«Про проведення зборів за під-
сумками роботи ХХ з’їзду КПРС 
та про непартійні заяви і дії ок-
ремих комуністів у вищих учбо-
вих закладах і творчих організа-
ціях м. Києва», надісланій сек-
ретарю ЦК КПУ О. Кириченку, 

говорилося: «На зборах партій-
них організацій вищих учбових 
закладів міста окремі комуністи 
під виглядом засудження культу 
особи припустили неправильні, 
непартійні заяви. Так, на партій-
них зборах у педагогічному інс-
титуті ім. О. Горького викладач 
тов. Марченко в своєму виступі 
заявив, що між 1917–1956 ро-
ками ми пішли недалеко, бо ці 
роки були зв’язані з культом 
особи. Марченко висловив дум-
ку, що українська культура за 
роки радянської влади розви-
валася менше, ніж в дореволю-
ційні роки, що зараз немає май-
же українських шкіл і ми має-
мо факти, коли в школах діти не 
можуть навчатися українською 
мовою. Марченко вважає, що 
наша цензура у видавництвах 
більш сувора, ніж це було при 
царській владі. Такі непартій-
ні заяви тов. Марченка не були 
розвінчані і гостро засуджені ко-

муністами на зборах парторгані-
зації інституту».
 Викладач критикував той 
стан речей, про який десятки 
років усі мовчали, а ще кіль-
ка місяців тому за такі словесні 
вольності можна було отримати 
ув’язнення за «націоналізм». 
Важливо звернути увагу на те, 
що «такі непартійні заяви тов. 
Марченка не були розвінчані і 
гостро засуджені комуністами 
на зборах парторганізації інсти-
туту». Це є свідченням того, що 
більшість присутніх або були 
мовчазно солідарними з вис-
ловлюваннями цього виклада-
ча, або (найімовірніше) просто 
були шоковані сміливістю свого 
колеги і не змогли протиставити 
контраргументи, бо спрацьову-
вав інстинкт самозбереження. 

 Інші приклади критичних 
висловлювань виходили суто за 
рамки навчальних справ і тор-
калися реалій суспільно-полі-
тичного життя. Джерела наво-
дять малу кількість таких вис-
ловлювань, що ми сприймаємо 
як процес «схвальної інерції» — 
прояву звички лише вихваля-
ти владу. Наприклад, на закри-
тих партійних зборах Київсь-
кого педагогічного інституту 
іноземних мов у березні 1956 
р. член партбюро Щербина за-
явив: «Культ особи розповсю-
дився на всіх керівних праців-
ників, в тому числі й секретарів 
райкомів, міськкомів і обкомів. 
Вони відгороджені від народу 
охороною в декілька чоловік. 
Одержують не тільки заробітну 
плату, а й «платню» в конверті, 
кількістю в багато разів більшу, 
ніж зарплата, але за яку членсь-
ких внесків і податків не пла-
тять. Вони одержують продук-

ти за заготівельними цінами. 
Користуються особливими май-
стернями. Безкоштовно відвіду-
ють театри не лише самі, а й їхнi 
дружини, які, як правило, не 
працюють і мають хатніх робіт-
ниць. Усі вони мають дачі, ото-
чені забороненою зоною, на охо-
рону яких витрачаються великі 
кошти. [...] Наше завдання під-
казати вищестоящим парторга-
нам про необхідність викорінен-
ня цих пережитків культу осо-
би». 
 Зазначена критика загалом 
була справедливою, адже номен-
клатура виділялася за своїми 
пільгами і привілеями. Як вид-
но, Щербина керувався щирими 
намірами усунути цю соціальну 
несправедливість, але опозиціо-
нером не був.

Кон’юнктура 
 Водночас мали місце й такі 
кон’юнктурні прояви коротко-
часної свободи висловлювань 
та дій, що були небезпечні для 
її організаторів. У Полтавсько-
му педагогічному інституті пи-
тання втілення у життя рішень 
ХХ з’їзду переросло в критику 
директора М. Семиволоса, чий 
«культ» в інституті побачили де-
які його підлеглі. Спроба усуну-
ти директора закінчилася безре-
зультатно [462, с. 133—135].
 У березні — на початку квіт-
ня 1956 р. на зборах парторгані-
зації КТІХП В.Бондаренко за-
явив: «Я вчора прослухав лист 
про культ особи і він справив на 
мене дуже важке враження. Я 
провів усю війну з іменем Сталі-
на на вустах, я робив усі літако-
вильоти з цим іменем. А хто до-
пустив те, що робив Сталін такі 
неприпустимі дії, за чим диви-
лися члени ЦК раніше? І лише 
тепер, коли Сталін лежить вос-
ком, його можна м’яти як віск 
і робити з ним хто що захоче і 
приписувати йому що завгод-
но. На похоронах Сталіна тт. 
Малєнков і Молотов лили кро-
кодилячі сльози. Але ж це т. Мо-

ЯК ЦЕ БУЛО■

Розвінчування
 У 1956 році  Микита Хрущов виголосив доповідь із критикою культу особи Йосипа Сталіна і сталінських репресій.
Фото з сайта pcoe.net.

❙
❙

Як сприйняли доповідь Микити Хрущова на ХХ з’їзд КПРС

Оксана БУЛГАКОВА, 
кандидатка історичних наук

Неординарні події в історії дер-
жави завжди привертають ува-
гу істориків, адже під час них 
суспільство приходить у рух, 
активізується громадянська 
активність та яскраво виходять 
назовні і проявляються суспіль-
ні настрої. До таких поворотних 
подій слід віднести і ХХ з’їзд 
КПРС у 1956 році. У ході його 
роботи 25 лютого відбувся сек-
ретний виступ Микити Хрущова 
«Про культ особи та його на-
слідки», в якому він порушив 
питання репресій і терору в 
сталінські часи. 
Це була дуже важлива подія в 
історії СРСР. Саму доповідь не 
друкували у пресі, а заслухо-
вували та обговорювали члени 
партії та позапартійний актив на 
зборах.

У загальному масиві реагувань на сенсаційні факти з 
доповіді М. Хрущова про злочини Й. Сталіна відгуки 
інтелігенції йшли в унісон з іншими людьми.



9УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 3 БЕРЕЗНЯ 2020ІСТОРІЯ

лотов говорив: «Це наше щастя, 
що у важкі роки війни вів до пе-
ремоги Сталін». Невже т. Моло-
тов не бачив цього раніше?».
 У словах цього виклада-
ча, героя СРСР помітні прояви 
«культу особи», а також сум-
ніви в повноті інформації про 
злочини Йосипа Сталіна. Крім 
того, викладач порушив питан-
ня про сталінське оточення та 
ступінь його відповідальності.
 Викладач історії партії 
Станіславського педінституту 
Мартиненко 22 березня 1956 р. 
аналогічно В. Бондаренку обу-
рювався позицією соратників 
Й. Сталіна, які, мовляв, знали 
про ці неподобства, проте без-
діяли, не запобігли порушен-
ням. Він закликав iти далі у 
викритті злочинів Й. Сталіна: 
«ЦК треба більш рішуче про це 
говорити, нічого тут критися, 
народ знає і говорить про це. 
Треба вирішити питання про 
мавзолей, про портрети і т. ін.
 Тобто в усьому спектрі ви-
словлювань про промову М. 
Хру щова наявні критичні оцін-
ки справжнього стану навчаль-
ного процесу, становище пред-
ставників влади. Вони не мали 
гострого характеру і можуть 
бути кваліфіковані як конс-
труктивна критика. Важливо 
і те, що укладачі звітів не да-
вали таким оцінкам надто не-
гативних коментарів, не обви-
нувачували в антирадянщині 
тощо. На нашу думку, це свід-
чить про прояви «відлиги», 
пом’якшення офіційно- й са-
моцензурних бар’єрів, навіть 
певну поширеність таких пог-
лядів.
 Не ставлячи під сумнів кри-
тичність висловлювань інтелі-
генції, загалом її настрої (у тому 
числі науково-педагогічної) не 
набагато відрізнялись від на-
строїв інших професійних і со-
ціальних груп. Серед робітни-
ків, інженерів та інших можна 
виявити цілком точні й справед-
ливі оцінки промови М. Хрущо-
ва на ХХ з’їзді. Проте науково-
педагогічна інтелігенція не ста-
ла ядром руху опору.

В унісон з іншими
 Мали місце й поодинокі нега-
тивні висловлювання на адресу 
М. Хрущова за публічну критику 
його попередника, що були надто 
обережними. В одній із письмо-
вих записок, що наді йшла в пре-
зидію наради завідувачів кафедр 
і викладачів суспільних наук з 
науковцями гуманітарних ака-
демічних інститутів, зазначало-
ся: «Почувається поспішність, 
не до кінця обдуманість у ряді 
питань, які вирішуються в пар-
тійному центрі. Прикладом цьо-
го може бути постановка питан-
ня з цією доповіддю тов. Хрущо-
ва. Це приносить велику шко-
ду. По чиїй вині це робиться». 

Досить поширеним було питан-
ня про відповідальність інших 
членів ЦК за бездіяльність при 
такому шкідництві Й. Сталіна. 
Дехто з учасників навіть сумні-
вався в доцільності розголошен-
ня цих викриттів: «Чи правиль-
но було з боку ЦК опублікувати, 
хоч і закритим, листа Хрущова. 
Адже можна було не розголошу-
вати. Як це може вплинути на 
думку закордону про СРСР? Чи 
можна говорити, що Сталін був 
ворогом народу». Негативізм 
оцінок М. Хрущова тут обґрун-
товується державницькими мір-
куваннями, потенційною репута-
ційною шкодою для СРСР, хоча 
можна припустити, що це слугу-
вало своєрідним прикриттям для 
висловлювання власного неспри-
йняття десталінізації.
 У загальному масиві реагу-
вань на сенсаційні факти з до-
повіді М. Хрущова про злочини 
Й. Сталіна відгуки інтелігенції 
йшли в унісон з іншими людьми. 
Однак треба звернути увагу на те, 
що голоси інтелігенції наводили-

ся й серед особливих відгуків, де 
містилися дещо нетипові ідеї чи 
«неправильні» відгуки. У таких 
висловлюваннях можна поміти-
ти, що представники науково-
педагогічної інтелігенції йшли 
далі, вимагали більшої десталіні-
зації, справжньої. Це можна по-
яснити професійною здатністю 
інтелігенції мислити критично, 
аналітично, перспективно. Ура-
ховуючи, що така інформація 
збиралася на публічних заходах 
активу, можемо припустити, що 
насправді голоси і настрої викла-
дачів були критичнішими.
 Попри загальні очікування де-
мократизації суспільно-політич-
ного життя, належало бути обе-

режним у своїх висловлюваннях. 
Партія перебувала у дещо розгуб-
леному стані, проте вона не втра-
тила контроль над ситуацією. Гос-
тра критика чинних вождів мог-
ла коштувати звільнення. Коли 
на загальноуніверситетських 
зборах ХДУ аспірант кафедри 
політичної економії прямо пок-
лав провину за культ особи на 
членів політбюро ЦК КПРС, за 
злиденне життя селян у колго-
спах, він був виключений з ас-
пірантури і ніде не міг влашту-
ватися на роботу.

«Поглиблення загальної кризи 
капіталізму»
 Водночас, як і раніше, 
викладачі мусили нагадувати 
у своїх виступах і працях про 
«поглиб лення загальної кризи 
капіталізму», показувати «ук-
ріплення позицій соціалізму і 
переваги соціалістичної систе-
ми над капіталістичною», чітко 
характеризувати «діалектич-
ний та історичний матеріалізм 
як єдино правильний науковий 

світогляд». «Практична діяль-
ність Комуністичної партії з пе-
ретворення суспільства ґрун-
тується на пізнанні і розкрит-
ті об’єктивних законів суспіль-
ного розвитку». Тобто поруч iз 
традиційними ортодоксальни-
ми положеннями актуальних 
політичних установок були й но-
вації, що полягали у відмові від 
войовничої риторики й заявах 
про можливість мирного співіс-
нування різних систем. Це була 
підказка-директива виклада-
чам.
 22 червня 1956 р. вийшла пос-
танова ЦК КПРС «Про викладан-
ня у вищих навчальних закладах 
політичної економії, діалектич-
ного та історичного матеріаліз-
му та історії КПРС», що вноси-
ла зміни в навчальні плани і про-
грами кафедр суспільних наук. 
Відтепер запроваджувалися три 
окремі предмети — «Історія Ко-
муністичної партії», «Політична 
економія» та «Діалектичний та 
історичний матеріалізм», причо-
му це не повинно було обернутися 
збільшенням навчальних годин 
з обов’язкових предметів. Від-
повідно, на початку 1956/1957 
рр. у найбільших вишівських 
містах УРСР (Київ, Харків, 
Львів, Одеса) були проведені між-
обласні семінари викладачів сус-
пільних наук, директорів і сек-
ретарів парторганізацій тощо. 
На них учасники ставили досить 
важливі та гострі запитання про 
зміну спрямованості їхньої робо-
ти, нові віяння. Викладачі скар-
жились на недостатню допомо-
гу працівників академічних ін-
ститутів у перебудові їхньої ро-
боти у світлі рішень ХХ з’їзду, 
недостатній контакт керівниц-
тва областей і міст iз викладача-
ми в питанні інформування, вис-
ловлювали конкретні пропози-
ції щодо покращення.
 Отже, проблему розгубленос-
ті, певного вільнодумства, на-
віть інакомислення влада вирі-
шувала шляхом посилення рег-
ламентації діяльності викла-
дачів. Численні збори, наради, 
конференції тощо, що прово-
дилися, мали на меті пояснити 
викладачам нові віяння в полі-
тико-ідеологічній сфері. Влада 
побоювалась, що в умах науко-
во-педагогічної інтелігенції мо-
жуть виникнути «несанкціоно-
вані думки», може утворитися 
вакуум, тому, щоб не допустити 
цього, збільшувала їхню заван-
таженість роботою. 
 ХХ з’їзд КПРС вплинув на 
суспільно-політичну атмосферу 
в країні. Він приніс зміни, які 
були за своєю суттю позитив-
ними, проте їх втілення було 
складним і болючим. До 1956 р. 
система ідеологічної підготовки 
і виховання була вже відпрацьо-
вана. Всі викладачі чітко знали 
основні положення компартій-
ної пропаганди і відображали їх 
у своїй діяльності. Коли М. Хру-
щов змінив актуальні політич-
ні установки, то причини, суть, 
їхні переваги у порівнянні з по-
передніми треба було докладно 
пояснити радянським громадя-
нам. Науково-педагогічна ін-
телігенція була серед пріоритет-
них категорій населення, яким 
треба було пояснити все це. 
Тому увага партійних органів 
до викладачів зросла. Це оберну-
лося значними змінами для них 
через використання викладачів 
у ролі лекторів для широких кіл 
населення, які читали лекції на 
суспільно-політичну актуальну 
тематику, та студентів.
 Для цього науково-педаго-
гічна інтелігенція мусила про-
йти підготовку чи самопідготов-
ку, тобто глибоко ознайомитися 
з новаціями ХХ з’їзду КРПС. 
Відтак активізували свою робо-

ту семінари та гуртки з вивчення 
різних політичних дисциплін, 
які мусили відвідувати викла-
дачі. Також вони повинні були 
проводити консультації для 
своїх колег та аспірантів. Про-
довжували діяти «Вечірні уні-
верситети марксизму-ленініз-
му» для інтелігенції. 

Мозок нації під контролем
 Інтелігенція як окрема гру-
па людей, яка здатна мислити 
критично та має вищий інтелек-
туальний потенціал, була пред-
ставлена серед дисидентів. Як 
пише Ю. Курносов, у радянсько-
му русі опору брала участь перш 
за все художня інтелігенція. 
 Науково-педагогічна інтелі-
генція, як і інтелігенція зага-
лом, не мала змоги бути моз-
ком нації. Інтелігенція скла-
дала значну частину учасників 
руху опору, проте не доміную-
чу. Переважала сила агітацій-
но-пропагандистського апарату 
тоталітарної держави, який діяв 
досить ефективно. 
 Крім того, необхідно пам’я-
та ти про обмеженість джерел. 
Доповідні записки та інформа-
ції про проведення зборів iз чит-
кою промови першого секрета-
ря ЦК КПРС М. Хрущова — це 
офіційні джерела. Вони є од-
нобокими. Треба розуміти, що 
виступи відбувалися у публіч-
ній обстановці, яка накладала 
певні обмеження. Ми можемо 
лише здогадуватися про зміст і 
справжню тональність розмов 
«на кухні». Належить долучи-
ти до них матеріали агентурної 
роботи працівників КДБ, щоб 
отримати повнішу картину про 
весь спектр настроїв науково-пе-
дагогічної інтелігенції.
 Таким чином, розгляд сус-
пільно-політичних настроїв на-
уково-педагогічної інтеліген-
ції Української РСР після ХХ 
з’їзду засвідчує їхнє розмаїття. 
Викривальна промова М. Хру-
щова розбудила приспані споді-
вання українського населення. 
Воно бурхливо обговорювало 
дозовану інформацію про реп-
ресії і з оптимізмом сподівало-
ся на реальні позитивні зміни 
в суспільно-політичному жит-
ті. Науково-педагогічна інтелі-
генція також позитивно оціню-
вала виступ Хрущова, визнача-
ючи шкідливий вплив сталініз-
му на навчальний процес. Через 
те, що викладачі вже були пе-
ревиховані радянською вла-
дою і втратили творчу свободу, 
вони не знали, як діяти в нових 
реаліях. Частина викладачів 
була розгублена, так само, як 
і партійні чиновники. Викла-
дачі просили докладних вказі-
вок, як вести науково-педаго-
гічну роботу. Нарешті, окремі 
викладачі йшли вперед в оцін-
ці змін, а не очікували директив 
згори. Їхні настрої свідчили про 
аналітичну оцінку існуючих по-
рядків та реалістичне ставлення 
до них. Деякі з них досить смі-
ливо критикували владу. Тобто 
був наявний різний спектр оці-
нок змін після ХХ з’їзду з боку 
науково-педагогічної інтеліген-
ції. Водночас, якщо розглядати 
дисидентський рух, який заро-
дився у цей час, то хоча й вияви-
мо чимало інтелігенції в ньому, 
проте викладачі вишів серед неї 
не домінували.
 Побоюючись поширення 
опозиційних настроїв серед про-
фесорсько-викладацького скла-
ду вишів та негативний вплив 
на студентство, влада зайня-
лась політичною роботою з ви-
ховання інтелігенції. Для цьо-
го була збільшена кількість за-
ходів з роз’яснення минулого 
і політики партії в тогочасних 
умовах. ■

культу Сталіна
Десталінізація. Архівне фото.
Фото з сайта cont.ws.
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Ми можемо лише здогадуватися про зміст і 
справжню тональність розмов «на кухні». Належить 
долучити до них матеріали агентурної роботи 
працівників КДБ, щоб отримати повнішу картину про 
весь спектр настроїв.
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наук України

Довго міркував, чи варто опри-
люднювати своє бачення шляхів 
подолання загрозливих тенденцій 
у вітчизняній освіті та науці. Звіс-
но, мовчання — золото, але коли 
кризові явища поглиблюються і 
небезпека втратити країною жит-
тєві перспективи набирає потуги 
неминучості, твоє мовчання фак-
тично стає співучастю у злочині 
проти майбутнього держави. 
На сім стою. І тому пропоную 
дванадцять кроків, що, на моє 
суб’єктивне переконання, мо-
жуть зупинити наше скочування 
до прірви. Вони, звісно, не є ви-
черпними. Але, з огляду на те, 
що сьогочасний читач не вітає 
розлогих публікацій, назву лише 
найсуттєвіші. Сподіваюся, що 
критично-конструктивна дискусія 
наблизить консенсус, дозво-
лить визначити найоптимальніші 
шляхи виходу з нинішньої смуги 
загроз. І стане корисною для ви-
роблення та реалізації освітньої й 
наукової політики.
 1. Реформування оплати 
праці у галузі освіти може сут-
тєво вплинути на підвищення 
її якості. Ця реформа повинна 
мотивувати педагогічних і нау-
ково-педагогічних працівників 
до забезпечення об’єктивних 
показників якості. Насампе-
ред, слід ліквідувати зрівня-
лівку! Нині для молодих пе-
дагогів, інженерів, системних 
адміністраторів, завідувачів 
бібліотек, бібліотекарів, молод-
ших наукових співробітників, 
прибиральниць, робітників з об-
слуговування — тобто для всіх, 
чиї посади віднесено до 1-13-го 
розрядів Єдиної тарифної сіт-
ки, встановили мінімальну за-
робітну плату! Якщо не виріши-
мо цього питання, у найближчі 
роки значна кількість закладів 
освіти просто залишиться без на-
званих працівників. Це серйозна 
загроза не лише для розвитку, а 
й для забезпечення елементар-
ного функціонування закладів 
освіти та наукових установ. 
 Здійснюючи реформу оп-
лати праці, маємо відійти від 
практики встановлення знач-
ної кількості різноманітних 
доплат та впровадити нові 
диференційовані посадові окла-
ди для різних категорій педаго-
гічних та науково-педагогіч-
них працівників, ураховуючи 
результати їхньої професійної 
діяльності за попередній кален-
дарний рік. 
 Посадовий оклад педагога 
в дитячому садку, школі, про-
фесійному ліцеї, коледжі та уні-
верситеті вже з 1 вересня 2020 р. 
(але не пізніше 1 січня 2021 р.) 
має бути не менше трьох міні-
мальних заробітних плат. Не-
обхідно провести переатестацію 
всіх педагогічних працівників. 
Суцільна атестація має відсія-
ти некомпетентних працівни-
ків і захистити, підримати ви-
сокофахових, сумлінних здо-
бувачів освіти. Встановлювати 
нові посадові оклади потрібно 
лише тим, хто переатестував-
ся, а в університетах — з ураху-
ванням рейтингового оцінюван-
ня за попередній рік, на основі 
прозорих та об’єктивних показ-
ників. Усе це потребує часу та 

значних зусиль. Але не можна 
залишати все так, як є.
 Водночас потрібна результа-
тивна програма, яка б забезпе-
чила педагогів житлом — у різ-
них варіантах розв’язання цьо-
го болючого вузла. Безумовно, 
враховуючи, що заробітна пла-
та педагогів не дає можливості 
придбати або ж збудувати жит-
ло без підтримки держави чи 
місцевого самоврядування. 
 Реформу освіти можуть зро-
бити лише ті, хто безпосередньо 
працює з дітьми. А тому пра-
вильне, але все ще декларатив-
не гасло про професійний роз-
виток педагогів та їхнє благопо-
луччя маємо втілити у реальні 
механізми, гарантовані відпові-
дальністю держави та органів 
місцевого самоврядування.
 2. На часі зміни до законо-
давства, щоб захистити педаго-
гів від некомпетентного втру-

чання в їхню професійну діяль-
ність, а дітей — від професій-
но непридатних педагогічних 
працівників. Законодавство 
мусить урегулювати стосунки 
батьків і педагогів, гармонізу-
вати їхню співпрацю. А закла-
ди освіти слід закрити для будь-
яких відвідувачів. Звісно, якщо 
попередньо не узгоджено мети, 
дня і години візитів. Така прак-
тика існує майже в усіх країнах 
ЄС. Педагогічні та науково-пе-
дагогічні працівники мають ре-
гулярно та обов’язково обсте-
жуватися на психічне здоров’я. 
Задля захисту дітей, школярів і 
студентів.
 3. Законодавчо запровади-
ти неодмінну підготовку гро-
мадян до свідомого виконан-
ня обов’язків батьків. Має дія-
ти жорстка норма: не пройшли 
підготовку — не отримуєте до-
помогу при народженні дити-
ни. Всі діти мають відчути ре-

альну опіку держави: отриму-
вати повноцінне харчування, 
медичне обслуговування і за-
хист від недбалого виховання 
та насильства, належні умови 
для фізичного, інтелектуально-
го та психічного розвитку. Їхнє 
майбутнє і майбутнє країни не 
може залежати від тих-таки 
неспроможних батьків. Якщо 
не наведемо тут ладу, пробле-
ми з рівнем інтелектуального, 
психічного і фізичного здоров’я 
дітей і далі позначатимуться на 
їхній спроможності належно 
навчатися. Людський капітал 
є найважливішою підоймою 
розвитку всіх успішних країн. 
Прагнемо побудувати успішну 
країну — інвестуймо в розвиток 
людини.
 4. Упорядкувати мережі 
всіх типів закладів освіти. Це 
сприятиме перерозподілу кош-
тів, у тім числі на реформуван-

ня оплати праці. Необхідно ін-
вентаризувати нерухоме май-
но всіх закладів освіти, зокре-
ма й університетів. Зайве майно 
чи й землю реалізувати на про-
зорих та відкритих аукціонах, 
під пильним громадським кон-
тролем, а виручені кошти ске-
рувати на розвиток освіти: за-
робітну плату, модернізацію 
матеріальної бази, придбання 
сучасного обладнання, включ-
но для дослідницьких та експе-
риментальних лабораторій.
 5. Відмовитися від політи-
ки сприяння повільному «вми-
ранню» університетів. Нато-
мість виробити політику раціо-
нального об’єднання універси-
тетів. Це дасть їм змогу вийти 
на якісно новий рівень надан-
ня освітніх послуг та здійснен-
ня наукової діяльності. Має-
мо запустити такі об’єднавчі 
процеси, які б створили справ-
ді потужні заклади вищої ос-

віти і науки, здатні благотвор-
но впливати на розвиток ре-
гіонів та країни загалом. Варто 
також розглянути можливість 
безоплатної приватизації уні-
верситетів, щодо яких держа-
ва втратила інтерес. Надавши 
виняткове право приватизува-
ти університетські приміщен-
ня колективам університетів. 
Держава таким чином позбудеть-
ся тяжкої «зобов’язайлівки» їх 
фінансувати, а члени колек-
тиву отримають матеріальний 
захист і можливість створити 
приватний заклад чи розпоря-
дитися майном в інший спосіб. 
Реалізація цієї ідеї, безумовно, 
потребує пильного контролю з 
боку громадського сектору.
 6. Привести мережу про-
фесійних ліцеїв, центрів та ко-
леджів у відповідність до пот-
реб регіонів. Так, щоб ці закла-
ди освіти долучилися до здій-

снення профільного навчання 
та набуття здобувачами освіти 
першої професії. 
 7. Зміст освіти гармонізува-
ти з досягненнями науки і тех-
нологій. Різко повернути до ак-
тивних методів навчання, до на-
буття вмінь застосовувати отри-
мані знання. Кожен випускник 
закладу загальної середньої ос-
віти має ще й уміти організува-
ти своє життя та піклуватися 
про власне здоров’я.
 8. Зовнішнє незалежне оці-
нювання скерувати на комплек-
сне вивчення та оцінку компе-
тентностей з усіх галузей знань, 
спроможності продовжувати 
вчитися на наступному рівні та 
тестуватися з одного профіль-
ного предмета, для вступу на 
відповідну освітню програму. 
Нині випускники закладів се-
редньої освіти зосереджуються 
лише на предметах, необхідних 
для вступу. А це знецінює саму 

ідею загальної середньої освіти. 
Запропонований крок усуне цю 
проблему, системно сприятиме 
якості шкільної освіти. 
 9. Відкрити шлях до здобут-
тя вищої освіти без ЗНО всім, 
хто має практичний досвід (не 
менше трьох років) у відповід-
ній галузі. А щоб гарантувати 
якісну підготовку такого кон-
тингенту студентів та унемож-
ливити зловживання, запрова-
дити зовнішнє оцінювання ви-
пускників університетів.
 10. Перетворити всі районні 
управління освіти та відділи ос-
віти об’єднаних територіальних 
громад у сервісні центри з обслу-
говування закладів освіти. Вони 
повинні опікуватися: організа-
цією поточних та капітальних 
ремонтів, ліквідацією аварій-
них ситуацій, реалізацією за-
ходів, для технологічної безпе-
ки закладів освіти, створенням 
безпечних умов, забезпеченням 
харчування всіх учасників ос-
вітнього процесу, тендерними 
закупівлями товарів і послуг 
на замовлення закладів освіти 
тощо. Вивільнити час керівни-
ків закладів освіти для супрово-
ду освітнього процесу та коор-
динації роботи колективу. Змі-
нити сферу повноважень Мініс-
терства освіти і науки АР Крим, 
Київського та Севастопольсько-
го міських та обласних департа-
ментів освіти, зокрема щодо за-
безпечення проведення єдиної 
освітньої політики в державі. 
Запровадити лише електронні 
сервіси зі збору та обробки звіт-
ності для планування та корегу-
вання освітньої політики і прак-
тики управління. Корелювати 
відповідальність закладів осві-
ти з їхньою реальною автоно-
мією. Суттєво скоротити або й 
ліквідувати інститути і центри, 
створені при МОН, а їхні функ-
ції передати підрозділам НАПН 
України, звісно, реформувавши 
їх для нових завдань.
 11. Забезпечити професіо-
налізацію всіх управлінсь-
ких ланок освіти. Прийнявши 
стратегію професійної підготов-
ки всіх, хто претендує на керів-
ництво закладами освіти та ро-
боту в органах управління осві-
тою. Маємо узаконити норми, 
щоб доля керівників закладів 
освіти не залежала від кадро-
вих змін в органах місцевої вла-
ди. Запровадити прозорі та від-
криті критерії щорічної оцінки 
ефективності роботи керівників 
галузі освіти. І встановити від-
повідний рівень їхніх посадо-
вих окладів.
 12. Уряду слід визначати 
пріоритетний перелік напрямів 
наукових досліджень, забезпе-
чивши належне фінансування, з 
урахуванням першочерговості. 
Внести зміни до Порядку при-
судження наукових ступенів та 
до Порядку присвоєння вчених 
звань. Оптимізувати дисертації 
до обсягу, достатнього, щоб роз-
крити суть наукового досліджен-
ня, його новизну. Давно пора зро-
бити пріоритетними самі наукові 
дослідження, їхні результати, а 
не оцінювати кваліфікаційний 
рівень викладачів, науковців 
лише сухою статистикою публі-
кацій у виданнях Scopus, Web of 
Science. Та й час нарешті запо-
чаткувати і впровадити свою пов-
ноцінну, повносилу національну 
наукометрію. ■

Перетворити всі районні управління освіти та відділи освіти об’єднаних 
територіальних громад у сервісні центри з обслуговування закладів освіти. Вони 
повинні опікуватися: організацією поточних та капітальних ремонтів, ліквідацією 
аварійних ситуацій, реалізацією заходів для технологічної безпеки закладів освіти, 
створенням безпечних умов, забезпеченням харчування всіх учасників освітнього 
процесу, тендерними закупівлями товарів і послуг на замовлення закладів освіти 
тощо. Вивільнити час керівників закладів освіти для супроводу освітнього процесу 
та координації роботи колективу.

ПОГЛЯД

Навіщо державі університети
Дванадцять кроків до порятунку освіти

■
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Ведмеді, які біжать
 Нас, українців, найбільше цікавило 
питання, чи отримає фестивальну наго-
роду фільм «Дау. Наташа» Іллі Хржа-
новського і Катерини Ертель, зроблений 
у копродукції кількох країн з Україною 
включно. Так, «Срібного ведмедя» за ви-
датне творче досягнення отримав 79-літ-
ній (поважний вік, а як знімає!) німець-
кий кінооператор Юрген Юрес, який 
зняв саме картину «Дау. Наташа». Опе-
ратор, який знімав кінострічки Фассбін-
дера, Вендерса, Ханеке...
 Для фільму, що викликав спротив 
і звинувачення в аморальності, відсут-
ності моральних підходів до випроявлен-
ня історичного минулого, рішення журі 
є найоптимальнішим. Журі на чолі з ві-
домим актором Джеремі Айронсом ви-
явило такі собі дипломатичні нахили. 
Тож давайте порадіємо — українська кі-
ноіндустрія має безпосереднє відношен-
ня до опризовленого фільмового проєк-
ту.
 Гран-прі, «Срібного ведмедя», отри-
мала (справедливо, на мій погляд!) кар-
тина «Ніколи Рідко Іноді Завжди» Елі-
зи Хітман, американської режисерки. 
Цей же фільм визнаний кращою стріч-
кою Берлінале-20 за версією журналу 
Screen International на підставі оцінок 
критиків.
 «Срібним ведмедем» за кращу ре-
жисуру удостоєно 59-річного південно-
корейського режисера Хонга Сансу за 
картину «Жінка, яка біжить» (так само 
справедливо!).
 Акторські «ведмеді» отримали нім-
кеня Паола Бейєр («Ундіна» Крістіана 
Петцольда; загалом рішення правиль-
не) та італієць Еліо Джермано, за роль 
художника-примітивіста у картині «Я 
прихований» Джордж Дірітті. До Італії 
поїхав ще один посріблений «ведмідь» 
— приз за кращий сценарій отримали 
автори фільму «Погані казки» (режисе-
ри Фабіо і Д’Іноченцо). 
 Ну і ще один «Срібний ведмідь» — 
на честь 70-ліття Берлінале — отримала 
бельгійська стрічка «Вилучити історію» 
Бенуа Делепена і Гюстава Керверна. До-
тепна і по-справжньому інтелектуальна 
комедія.

Дні і ночі великого режисера
 Один із кращих (а може, й кращий) 
фільм конкурсної програми Берлінсько-
го кінофестивалю, картина «Дні» одного 
з живих класиків світового кіно, 62-річ-
ного тайванського режисера Цай Мінь-
ляна, не отримала нічого... 
 Тайванець став зіркою світового кіно 
у 1994-му, коли отримав за картину 
«Хай живе любов» «Золотого лева» Ве-
неційського кінофестивалю.
 У Берліні роботи тайванського ре-
жисера так само отримували нагороди. 
У 1998-му, коли за фільм «Ріка» він от-
римав спецприз журі «Срібного ведме-
дя». І у 2005-му, коли «Срібного ведме-
дя» за кращу режисуру одержав фільм 
«Примхлива хмара».
 Останій за часом фільм — «Бродячі 

пси» 2013 року — отримав Гран-прі, 
«Срібного лева» у Венеції. Щоправда, 
попри такий успіх фільм майже ніде не 
взяли у прокат: охочих дивитися отаке 
повільне, медитативне кіно все менше. 
Упродовж останнього часу режисер ро-
бив щось інше — відеоарт, театральні 
вистави навіть...
 І от знову фільм для великого екрана. 
Цього разу — ніц, нічого. Хоча «Дні», 
на мій погляд, продемонстрували: Цай 
Міньлян тримає прекрасну творчу фор-
му. Це його кіно, це його світ, де все від-
бувається украй повільно. Хоча б тому, 
що навколишня реальність є заважкою 
для людини, це небезпечний партнер, і 
метушитись побіля нього — собі дорож-
че. Краще закритись у собі, задраїти всі 
отвори, зберігши хіба що можливість ві-
зуального контролю. Вербальні, словес-
ні зв’язки так само відключені — ми ж 
бо надто рективно-слухняно реагуємо на 
словесні команди іззовні...
 Трагедійна фреска про трагічне від-
чуття екзистенційної самотності. З якої 
лиш іноді вдається вирватись.
 Зрозуміло, що отаке кіно не для ба-
гатьох. Хоча прес-перегляд у Berlinale 
Palatz закінчився тривалою овацією, 
критики, які оцінювали фільм у жур-
налі Screen International, виставили ви-
сокі оцінки — лише 0,1 бала фільм Цая 
програв американській картині «Ніко-
ли Рідко Іноді Завжди» Елізи Хітман.

Ніколи, але завжди!
 Американка Еліза Хітман виграла 
Гран-прі з фільмом «Ніколи Рідко Іноді 
Завжди». Героїня стрічки — 17-річ-
на Отомн (Autumn, себто Осінь; вияв-
ляється є таке жіноче ім’я в американ-
ців). Хітман є однією із зірок фестивалю 
«Санденс», де презентуються фільми, 
які не мають комерційної установки, це 
кіно, вільне від жанрово-стильових тра-
фаретів. 
 Отомн (Сідні Фленіган) живе у про-
вінції, фільм, власне, про її поїздку ра-
зом із двоюрідною сестрою Скайлер 
(Талія Рейдер) до Нью-Йорка. Мета — 
зробити аборт, зробити так, щоби про 
це ніхто не дізнався. З батьками включ-
но, бо в американській провінції батьки 
неповнолітньої дівчини мають дати доз-
віл на аборт. Для цього й потрібен мега-
поліс, який мало цікавиться чимось осо-
бистим. Величезний мурашник, де мо-
жеш почуватись у певній безпеці — хоча 
б тому, що ти почуваєшся захищеним від 
стороннього ока. 
 Фільм Хітман дивовижно цілісний, 
текучість життя виявляється в ньому 
на повну — відтак тут немає місця яки-
мось смисловим згущенням, символіч-
ним сплескам. Це справді проста історія 
про елементарні, але такі життєві-бут-
тєві проблеми. І саме цим і заражає кар-
тина американки — в ній є свіжість, від-
чуття фактури життя. В якому будь-яка 
випадковість набуває статусу справжнь-
ої тяглості, а може, і самої вічності. 
 От ся тенденція — побачити життя у 
його плотськості, новій, сказати б, фак-

турності — була однією з визначальних 
на цьогорічному Берлінале. Звідси і його 
оцінка: за нового фестивального керів-
ництва кінофорум став набагато цікаві-
шим за добором стрічок. Відкрити новий 
матеріал життя, відкрити саме життя у 
його нових і неординарних вимірах. 
 І в цьому сенсі фільм «Дау. Наташа» 
був чи не найбільшою, на мій погляд, 
удачею відбірників фестивалю. Гран-
діозний, небачений за масштабами (700 
годин відзнятого матеріалу, понад де-
сять фільмів, вихід за межі звичних уяв-
лень про кінематограф як такий) проєкт. 
Життя суспільства, скутого тоталітар-
ними путами. Харків, де було збудова-
но величезну декорацію фізичного інс-
титуту, з відтворенням, до дрібниць, по-
бутових деталей. Натуралізм у його но-
вих вимірах. 15 років роботи... 
 Сам Ілля Хржановський, російсь-
кий режисер, в одному з інтерв’ю гово-
рив про невипадковість вибору Харкова. 
Місто з трагічною історією. Режисер на-
вів таку цифру: було 1930-ті у місті з 800-
тисячним населенням 200 тисяч, кожен 
четвертий, був репресований. І Голодо-
мор, підкреслив Хржановський у тому ж 
інтерв’ю, так само пов’язаний із Харко-
вом, тодішньою столицею України. Ук-
раїни, що мала виразні плани національ-
ного відродження, і саме це стало причи-
ною плану Сталіна на знищення — пере-
дусім Харківського регіону. Куди потім 

просто завезли (переказую, знов-таки, 
Хржановського) людей із Росії, і з цим 
пов’язані нинішні проблеми. 
 Фільм викликав скандал — і в Німеч-
чині теж. Передусім ідеться про німець-
ку пресу, частина якої звинуватила ре-
жисера картини «Дау. Наташа» в амо-
ралізмі — не тільки, власне, у змісті кі-
нострічки як такої, а й у методах роботи з 
акторами (скажімо, в епізодах інтимного 
порядку їх змушували гвалтувати і гвал-
туватись і не в ігровому, умовному, ре-
жимі, а в натурі). Щоправда, самі учас-
ники роботи над кінопроєктом цього не 
підтверджують, одначе важливо про це 
заявити, а там хоч трава не рости. 
 Кілька російських журналістів на-
віть звернулись до керівництва Бер-
лінського кінофестивалю з вимогою за-
боронити фільм Хржановського — пере-
дусім як такий, що демонструє зневагу 
до жінки. У самій Росії картину, точні-
ше чотири фільми з проєкту, заборонили 
— за нібито «пропаганду порнографії»... 
Словом, пристрасті вирують, підсилюю-
чи інтерес до фільму.
 Чи покажуть, коли і де цю стрічку, а 
власне й увесь проєкт в Україні? Поки що 
це питання. Тут є проблеми — з нецензур-
ною лексикою, наприклад. Але якщо ми 
справді хочемо вичавлювати із себе рабсь-
ку сукровицю недавніх часів — треба! Бо 
це той випадок, коли йдеться про гіркі, 
дуже гіркі, але необхідні ліки. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Дипломатично 
перемагати зло
«Срібного ведмедя» отримав німецький кінооператор 
Юрген Юрес, який зняв картину про події у Харкові 
«Дау. Наташа»

■

Оксана ІВАНІВ

  Поет, автор багатьох популярних 
пісень, народний артист України Анд-
рій Демиденко (Київ) нині став лауре-
атом Міжнародної літературної премії 
імені Франса Кафки (Німеччина—Авс-
трія—Чехія). Андрія Демиденка від-
значено за видатну творчу діяльність.
  Також цього року почесну на-
городу одержали письменник, публі-
цист, літературознавець, критик Петер 
Тамаш Віцаі (Угорщина), письменни-
ця, сценарист, кінокритик Олена Жу-
кова (Канада), поет Йосиф Жеребкер 
(Ізраїль).
 Нагадаємо, Франц Кафка (1883 —
1924) — один із найвизначнiших ні-
мецькомовних письменників світу. Він 
народився в Празі, а завершив свій зем-
ний шлях у Відні. Автор романів «Аме-
рика», «Процес», «Замок», «Збірника 
малої прози» та iнших творiв.
  Фундатор відзнаки — Міжнарод-
на академія діячів літератури, мистецтв 
і комунікацій (Німеччина) та її пред-
ставництва в Австрії й Чехії. Диплом 
підписали голова Міжнародного арт-
центру FBG Pegasus Brucke Joachim 
Schmija (Франкфурт—Відень—Пра-
га) і його авторитетний колега Maria 
Schulwitz. ■

ТАК ТРИМАТИ!

Українському слову — 
вiдзнака нiмецькомовна
Андрій Демиденко отримав почесну нагороду імені 
Франца Кафки

■

Сергій ТРИМБАЧ, спеціально для «України молодої»
Берлін — Київ

Завершився ювілейний, 70-й, Берлінський міжнародний кінофестиваль. Переміг 
фільм «Зло не існує» опального іранського режисера Мохамеда Расулова. 
Саме цей фільм (показаний в останній робочий день фестивалю) і отримав «Золо-
того ведмедя». Хоча сам режисер не зміг прибути до німецької столиці — його не 
випускають із країни... Тим самим повторилась історія з іншим іранським режисе-
ром, теж опальним, Джафаром Панахі, чий фільм «Таксі» переміг на Берлінале кіль-
ка років тому. Матеріал стрічки Расулова — смертна страта, дражливий для Ірану. 

Навколо «Дау. Наташа» і в Німеччині організували скандал.❙

Андрій Демиденко.❙
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Ангеліна ВЕЛИКА
Чернігів

 На сцені суцільний без-
лад... Перекинуті стіль-
ці, диван завалений мотло-
хом, ганчір’я на підлозі. На 
задньому плані — шафа та 
двері, заставлені катафал-
ком, на котрому грають ім-
провізовані вистави. Поруч 
піаніно, ліжко, старенький 
дитячий візочок, що слугує 
тацею для їжі, а на стіні — 
перекошений шедевр Пікас-
со. Простір дратує несмаком 
i неохайністю.
 А в центрі за столом си-
дить бабуся (засл. арт. Укр. 
Любов Колеснікова) в дива-
куватому капелюсі, з плю-
шевим песиком, прив’язаним 
за зап’ястя, та грає у карти. 
Біля неї дядько (нар. арт. 
Укр.  Валентин Судак), чо-
ловік у літах, зверху в кла-
сичному піджаку, а знизу в 
бріджах i шкарпетках на під-
тяжках, вони колишні арис-
тократи. Поруч Едік (арт. 
Едуард Брагіда), високий 
кремезний чоловік, просто-
людин. Згодом до гри приєд-
нується мама (засл. арт. Укр. 
Наталія Максименко), краси-
ва, натхненна жінка, схожа 
на Музу, починає ранок із си-
гарети, вона музикант, весь 
час наспівує химерні мелодії, 
ходить плавно, ніби танцює 
танго під якісь витончені 
ритми. Останнім за стіл сідає 
батько (засл. арт. Укр. Олек-
сандр Куковєров), артист, ек-
спериментатор, бунтар свого 
часу. Його постать громізд-
ка, фактурна, вiн дещо схо-
жий на престарілого Аполо-
на, що наїв зайвий животик. 
У чудних кудлатих капцях 

і шовковій піжамі, з розку-
йовдженим волоссям, виска-
кує на стільці та виголошує 
революційні гасла, спонукає 
до експериментів , після чого 
театрально перевертає стіль-
ці, творить хаос навкруги. 
 Це герої вистави «Танго» за 
однойменною п’єсою всесвіт-
ньо відомого польського дра-
матурга Славоміра Мрожека 
у Чернігівському академіч-
ному театрі ім. Т. Г. Шевчен-
ка. Режисер вистави Андрій 
Бакіров на прикладі однiєї 
конкретної сім’ї показує пр-
облеми цілого суспільства, в 
якому живе кожен iз нас, го-
ворить про прагнення нами 
до щасливого гармонійного 
життя та проблеми і перепо-
ни, які заважають нам у до-
сягненні цієї мети.
 Головний герой — Ар-
тур (арт. Сергій Пунтус), ос-
вічений, розумний хлопець. 
Палко бажає змінити устрій 
своєї родини, започаткувати 
певні моральні правила, цін-
ності, принципи та нову сис-
тему, що змогла б поверну-
ти повагу, любов, порядок та 
естетику між рідними людь-
ми. Витончений, у красивому 
класичному чорному костю-
мі, приходить він iз навчан-
ня додому, в безлад, де його 
рідні весь день грають у кар-
ти та придуркувато регочуть. 
Нервовий, напружений увесь 
час потирає руки, куйовдить 
волосся, його рухи гострі та 
динамічні, простір ніби виш-
товхує його геть, але він на-
магається змінити його, при-
бирає кімнату, піднiмає пе-
рекинуті стільці, заганяє ба-
бусю на катафалк, змушує 
батька застебнути ґудзики пі-
жами, з якої огидно стирчить 

пузо. Вступає при цьому в го-
стрі світоглядно-філософсь-
кі дискусії з членами родини 
щодо їхнього безпринципно-
го анархічного способу жит-
тя. Пропонує родині карди-
нальні зміни, просить бабусю 
поблагословити їх на весілля 
з коханою Алею (арт. Наталія 
Пунтус).
 Весілля пишне, традицій-
не, з фраками та метеликами, 
з кортежем i лакеями. На його 
думку, церемонія у такій ви-
шуканій формі змусить роди-
ну побачити всі перспективи 
життя, наповненого мораль-
ними принципами та глибин-
ними сентенціями.
 І ось цей день настав. Рит-
ми експресивного танго змі-
нюються на мелодійного Баха. 
Герої з’являються у чорному 
класичному вбранні. Лише 
наречена — у білому, з довже-
лезною фатою. Сама вона виг-
лядає блідо, рукавички їй тис-
нуть, а фата постійно сповзає з 
волосся. Говорить, що невпев-
нена в цьому кроці, чи любов 
Артура взаємна, чи він одру-
жується зi своїми принципа-
ми. Мати у довгій чорній сук-
ні зі шлейфом удає, що ком-
фортно почувається, помітно 
нервує, шукає в піаніно схо-
вану пляшку з випивкою, а не 
знайшовши, втамовує спрагу 
водою з вази. Батько у чорно-
му фраці, з метеликом, його 
все страшенно дратує, він хоче 
розслабитись, весь час нама-
гається позбутися свого одя-
гу. Вся атмосфера сцени, мо-
торошна музика, та вікно на 
задньому плані, яке постійно 
відчиняється протягом, навію-
ють якийсь трагізм i передчут-
тя чогось страшного, фаталь-
ного.

 Тільки бабуся світла, щас-
лива, лягає на катафалк i 
радісно помирає, так, ніби 
знайшла собі прихисток і міс-
це в цьому будинку.
 Здається, що всіх влашто-
вує та абсурдна дійсність, у 
якій вони існують. Дядько 
грає на два фронти, боягузли-
во підтакує Артуру, що роз-
діляє його погляди, а за спи-
ною продовжує грати в кар-
ти та підтримувати решту ро-
дичів. Він просто звичайний 
підлабузник i пристосува-
нець. Батько, знаючи про зра-
ду дружини, продовжує тер-
піти в домі Едіка, прикрива-
ючись вільною філософією 
буття та свободою вибору. 
Матері так жити зручно, Аля 
не здатна збагнути світогляд 
коханого. 
 Збагнувши свій провал, 
Артур приходить на весіл-
ля п’яним та обзиває всіх на-
пудреними трупами. Одержи-
мий, вiн вискакує на білий 
весільний стіл і фанатично 
проголошує фінальний моно-
лог про ідею смерті, страху та 
сили, яка всіх тримає в заліз-
них рукавицях. Схожий на 
страшного божевільного ти-
рана, і тільки зізнання коха-
ної у зраді з Едіком вибива-
ють його з цього стану. Тоді 
ним заволодіває єдине бажан-
ня помсти.
 Але Едік помстився пер-

шим, кількома ударами він 
убиває Артура. Власне, тут 
і розкривається образ дво-
рецького, який спочатку був 
незрозумілим героєм у цьому 
будинку. Хтивий, нахабний, 
хамовитий негідник, проте 
всі говорили, що він природ-
ний, простий і має право бути 
таким, який є. Далі він усе 
більше вражає своїм циніз-
мом i приземленістю. Для 
нього все надто просто: їсти 
так їсти, спати так спати, не-
має нічого вищого за стелю 
і глибшого за долівку. Тож 
після вбивства наказує дядь-
кові, на правах нового госпо-
даря, зняти з нього черевики 
та запрошує на танго над тру-
пом Артура — це стає симво-
лом перемоги смерті, страху 
і сили над масами. Усі решта 
схиляють голови та, як покір-
ні вівці, ідуть за новим госпо-
дарем i навіть шукають пози-
тивні сторони в ньому. 
 Дивна, абсурдна ситуація 
відбулася на сцені. І в нашому 
житті чимало подібного коїться, 
дивного та абсурдного. Багато сі-
мей сьогодні живуть подібним 
життям, без поваги, принципів, 
векторів, та сенсів. А юних світ-
лих інтелектуалів убивають, ни-
щать, катують. Натомість такі 
цинічні хами, злодії, тирани, як 
Едік, правлять «покірними вів-
цями» та вправно танцюють на 
трупах. ■

«Танго». Артур — Сергій Пунтус.
Фото надане театром.

❙
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ЧАС «Т»

Танці на трупах
Чорне і біле у постановці за твором польського драматурга 
Славоміра Мрожека

■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Києві відкрилася ювілейна, де-
сята, виставка відомого художника 
«Едуард Межул. Родина та друзі». 
Цього разу — в Музеї-майстерні Іва-
на Кавалерідзе. Серед робіт на почес-
ному місці полотна діда ювіляра — 
Іллі Штільмана, етюди ранньої юності 
мами Лауми Межуле, роботи гіда-ман-
дрівника, фотографа — брата Іллі Ме-
жула, графічні роботи дизайнерки — 
доньки Аліни, фотографа й дизайнера 
Руслана Сингаєвського. 
 Серед творчого розмаїття вистав-
ки й роботи друзів-колег: ілюстратор-
ки Наталії Закревської, викладачки 
школи мистецтв Галини Томащук, 
майстринi акварелі Марини Ольхо-
вої, знаної сучасними проєктами Ва-
лентини Засуцької, молодої мисткині 
графіки й живопису Наталії Левіта-
сової. Власне, всі творчі особистості, 
які вже не мислять свого життя без 
мистецтва — Ірина Данишевська, 
Анна Єленевич, Олена Дмитрієва-
Анжеурова, Марія Єленевич та най-
молодші таланти, які роблять пер-
ші кроки в образотворчому мистец-

тві, Анна Пронтенко, Ольга Климен-
ко, Софія Лі, Марія Братусь. Усіх їх 
об’єднують теплом зігріті палітри й 
добро без меж і кордонів.
 Едуард Межул каже, що виставка 
відповідає тому способу життя, який 
він веде: «Для мене найважливіше — 
це моя родина, друзі, студенти, одно-
думці, — говорить художник. — Я за 
чесне мистецтво, за чесне життя. Ми 
повинні не лише добре знати класич-
не мистецтво, а й бути в курсі сучасних 
течій, новацій. Аби зібрати всіх мит-
ців».
 Мама художника Лаума Межуле 
розповідає, що син почав малювати 
років у чотири. Зростав майбутній ху-
дожник у Києві у так званому «будин-
ку митців», де помешкання отримав ще 
дід Ілля Штільман — один iз помітних 
представників української пейзажної 
школи ХХ століття. Сусідом був відо-
мий український маляр Леонід Чич-
кан — дід сучасного художника Іллі 
Чичкана. А наприкінці ХІХ століття в 
цьому будинку на мансардному поверсі 
працював Михайло Врубель.
 Академічний фах Едуарда Межу-
ла — графіка. На відміну від станко-

вого живопису, вона вимагає більшої 
точності в передачі форм. Фахівці ка-
жуть, що неповторний стиль худож-
ника — це симбіоз: класичний живо-
пис, імпресіоністичні колірні елемен-
ти і прагнення до точного малюнка.
 «А ще я дуже люблю квіти, особ-
ливо сезонні: від півоній, бузку — до 
айстр, хризантем, — зізнається Едуард 
Межул. — Цьогорічний мій ювілей, 
схоже, зібрав усі квіти року. Хочеться 
їх перенести на полотно».
 Директор Музею-майстерні Івана 
Кавалерідзе Олександр Юнін повідо-
мив, що одна з робіт Едуарда Межу-
ла «Спогад про Канів» віднині буде у 
фондах нашого музею. І додав: «Вона 
є частиною проєкту, присвяченого Та-
расу Шевченку, який ми реалізовуємо 
вже сьомий рік». 
 Едуард Межул — художник-пейза-
жист. У його творчості легко відобра-
жаються люди, архітектура, впізна-
ються рідні куточки в Україні. Його 
роботи помандрували далеко за межі 
України: до США, в різні країни Євро-
пи. 
 Він веде художні студії для дітей і 
дорослих. А ще є членом журі мистець-

ких конкурсів. Педагогічну діяльність 
розпочав ще у вісімнадцять років, піс-
ля навчання в художній школі імені 
Тараса Шевченка на живописному 
відділенні (викладач з фаху був Олег 
Животков) учителем образотворчого 
мистецтва. Два роки стажувався у ви-
датного художника й педагога Вікто-
ра Зарецького. Фаховість здобував у 
Національній академії образотворчо-
го мистецтва та архітектури України 
(керівник Андрій Чебикін). ■

Ювіляр на виставці «Едуард Межул. Родина
та друзі». 
Фото з власного архіву.
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АРТ-ПРОСТІР

Натхненний Врубелем
Учень Віктора Зарецького Едуард Межул влаштував вернісаж робіт родини і друзів

■
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
газета «Україна молода»

Під патронатом Київського міського Голови Віталія Кличка 

УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Французька проза, маючи в 
пантеоні кращих реалістів сві-
тової літератури, традиційно 
розвивається у параметрах 
формальної логіки. Всіляка аг-
ностика тут — інородна. Навіть 
екзистенціалісти намагалися 
звести непізнанне під загально-
зрозумілий знаменник. Але сто-
роння піщинка народжує, бува, 
перлину. Як-от Жана-Крістофа 
Ґранже, котрий насмілився пи-
сати під гонкурівським небом у 
стилістиці містичного трилера.

 По виході другого роману 
Ґранже «Багряні ріки» (1999) віч-
но поспішні книжкові журналіс-
ти навіть нарекли його французь-
ким Кінгом. Хоч навіть там горор 
виконував суто оркестрову функ-
цію. У жодному зі своїх романів 
цей автор не зупиняється перед 
невимовним — усьому знайдено 
прийнятне пояснення. І мета у 
французького письменника про-
тилежна Кінговій: не шокувати 
читача до прострації, а навпаки 
— гальванізувати притлумлені 
лінощами й невіглаством природ-
ні реакції на зло.
 Якщо не звертати надмірної 
уваги на жанрові спеції, то рома-
ни Ґранже — класичні детективи. 
Ігри слідчого розуму. Звісно, дива 
криміналістики просувають спра-
ву, але головним чином його роз-
слідувачі аналізують так звані від-
криті джерела інформації. Ґранже 
добре знається на цьому ремеслі — 
перейшов у письменство з міжна-
родної журналістики: об’їздив чи-
мало «гарячих точок», пишучи 
про політичний екстремізм, те-
роризм, природу насильства. Пи-
сав добре, його репортажі залюбки 
публікували впливові журнали, й 
вони дістали дві резонансні жур-
налістські премії. Саме в медійно-
му полі Ґранже сформувався як 
аналітик — оце, власне, і є його 
професійний статус, що б не ро-
бив. У романі «Лонтано» є неве-
личка ремарка про одного з пер-
сонажів: «Починав як аналітик. 
Насамперед на кілька місяців за-
мкнувся вдома і перечитав усе, 
що йому потрапило до рук на цю 
тему». Схоже, писано з натури, 
дивився у деркало.
 У підґрунті будь-якої аналі-
тики — тренована інтуїція. Щось 
таке, як удатна риболовля: «— 
А що конкретно ми шукаємо? 
— Дізнаємося, коли знайдемо. 
Продовжуй копати. Хтозна» 
(«Лонтано»). Звісно, треба мати 
природну спостережливість, а ви-
гострюється інтуїція освітою-еру-
дицією: «— Звідки ти це знаєш? 
— Особиста культура... Ерван 
зробив собі помітку: «перечита-
ти Данте». Ну, так — це такий 
самий «символічний» детектив, 
як у Дена Брауна. І вкотре зні-
маєш капелюха: персонажам ук-
раїнських детективів не спадає на 
думку не те що «перечитувати», 
а взагалі читати. Фраза «пошука-
ти легенди, пов’язані з тінями» 
досі не прижилася у вітчизняно-
му екшні. Авжеж, це передаєть-
ся у спадок від авторів... 
 Зазвичай сюжети Ґран-
же — це низка виразно серій-
них злочинів. Відтак доводиться 

відходити від класичної шер-
локголмсівської схеми. Шукати 
не так убивцю, як «замовника». 
«Шукати не відповіді, а запи-
тання». Приміром, таке: як ста-
лося, що саме це зло мало режим 
найбільшого суспільного сприян-
ня? Отже, Ґранже описує не події, 
а процеси. Закамуфльовані «доб-
ре продуманою сумішшю правди, 
брехні і замовчувань». Наш автор 
перетворюється на сталкера по-
хмурих лабіринтів за нав’язливо-
яскравими лаштунками толеран-
тності та політкоректності.
 Власне, спостерігаємо утвер-
дження нового типу детективу: 
замість одноразової дедукції — 
системна аналітика. Уперше цей 
жанровий феномен вибухнув де-
сять років тому трилогією Стіґа 
Ларссона. Шведський письмен-
ник зосередився не на банальному 
криміналі, як сотні-тисячі його 
колег-детективістів, а на кримі-
налі політичному, що упродовж 
ХХ століття оформився зловісним 
терміном «тероризм». Ларссон — 
а він, як і Ґранже, починав жур-
налістом-розслідувачем, — ро-
зумів, що терористичні практики 
виджерелюють не так із політтех-
нологій, як із недодуманих філо-
софських ідей. «Коли привиди на-
дихають живих, вони стають 
речовими доказами», — ця фра-
за належить Ґранже (як і побіжні 
характеристики філософів недо-
умків, зокрема про Карла Марк-
са: «Ще один гуру-злочинець»).
 Ларссон вважав, що усі збо-
чення сучасної шведської політи-
ки — від колишньої колаборації з 
нацизмом. «Минуле його батька 
було схоже на архів нацистів: вар-
то трохи пошкребти — і відкри-
вається якесь нове паскудство, 
невідоме досі жахіття. Це дже-
рело не пересихає ніколи». Але ця 
цитата — з Ґранже. Тобто, вони 
обоє культивують одне поле.
 І, як на мене, французький 
аналітик пішов далі-глибше. Гіт-
лер, звісно, був учнем Лєніна-
Сталіна. Але традиція їхнього 
схиблення сягає «нутрощів сві-
ту... зони темряви, яка присут-
ня в мені» («Лонтано»). А це, як 
ви розумієте, вихід на Джозефа 
Конрада з його намаганням до-
стукатися читача: будь-який «фа-
шизм» — всередині нас. «Доктор 
Джекілл виконав свою роботу. 
Ласкаве просимо, містере Гай-
де» («Конґо»).
 Аби з’ясувати-розповісти іс-
торію колишньо-прихованого 
збочення, що призвело до реаль-
ної крові сьогодні, автор змуше-
ний зануритися у родовідні схе-
ми. Так чинив Фолкнер; так пише 
Ґранже. Літературознавець Ян-
Ерік Петтерссон значить про 
Стіґа Ларссона: «Ці романи про 
гноблення і помсту. Вони схожі 
на класичні романи ХІХ сторіч-
чя — Діккенса, Дюма та Віктора 
Гюґо, які читають заради самого 
процесу читання, бо навіть не хо-
четься, щоб вони закінчувалися» 
(Стіґ Ларссон. Детективіст на тлі 
епохи. — К.: Темпора, 2011). Так, 
це і про Жана-Крістофа Ґранже. 
Його, умовно кажучи, детективи 
— родинні саги. Майже так само 
доскіпливі, як давньо-ісландсь-
кі першоджерела. І там, і тут го-
ловні персонажі мають кістяки у 

шафах. А через те «у ті часи він ду-
мав, що поривається до життя, 
тимчасом як насправді вже спій-
мався в пастку» («Лонтано»).
 І «кожен заплатить своє» — 
комунікаційні техніки, застосову-
вані французьким письменником, 
цілком відповідають алгоритмові 
Святого Письма; він активує і зму-
шує працювати хрестоматійні ме-
тафори. І тут він також не аматор: 
замолоду Ґранже, завершуючи 
курс у Сорбонні, написав дисерта-
цію про Гюстава Флобера.
 Але — ближче до наших ба-
ранів. Коли Ларссон у своїх де-
тективних розслідуваннях покла-
дає провину лише на «фашистів», 
Ґранже — цілком за Конрадом, — 
звинувачує саму імперську ідею: 
«ми» — вищі-кращі-обрані. Саме 
звідси в’юниться «солідарність 
скажених псів» («Конґо»). Саме 
імперська психологія світових 
державців призводить до з’яви 
на політичній мапі «нестабіль-
них країн, нестримної корупції». 
З Україною включно.
 Авжеж, неприємно чита-
ти пасажі на кшталт «розкішна 
молода жінка — українська мо-
делька... Здається, це ранкове на-
сильство не дуже її шокувало. 
Мабуть, у рідних краях вона і не 
таке бачила». Або у того ж Ларс-
сона: «Одна з компаній Веннерс-
трьома, зареєстрована на Кіпрі, 
наробила чимала галасу, коли 
з’ясувалося, що вона намагалася 
купувати на чорному ринку Ук-
раїни збагачений уран» («Дівчи-
на з тату дракона»). Та ж будьмо 
тверезо-відвертими: хоч як при-
кро, але більшість поважних у 
світі рейтнигових агенцій приді-
ляють нашій країні місце поруч 
локацій, де відбуваються події ди-
логії Ґранже. Тож мусимо пиль-
ніше приглянутися до його аналі-
тичних спостережень.
 Перше, що впадає в око, фран-
цузький письменник не вживає 
означення «громадянська вій-
на» стосовно, здавалося б, одно-
значно етнічних конфліктів. Оте 
«тривимірне божевілля», що його 

спостерігає на власній шкірі па-
ризький детектив, що приїхав 
шукати у Конґо доказів у справі, 
зрежисоване геть не африканця-
ми. «Хто продав таку зброю цим 
серійним убивцям?».
 Путін казав — у будь-якому 
супермаркеті. «Бреше так, що 
не можна навіть вірити у проти-
лежне тому, що він каже» («Лон-
тано»). Саме таке блюзнірство 
породжує «світ троглодитів». 
Байдуже, чи в Конґо, а чи у Дон-
басі. Описувані Ґранже звірства 
цілком накладаються на дії Росії 
у Балканській війні та, мабуть, у 
Сирії також, бо як пише Ґранже, 
«хто є ще тупішим за пішого сол-
дата? Солдат, який літає».
 Африка/Донбас: що там, що 
тут «найвигіднішою посадою 
вважалася солдатська». Про це 
свідчить література свідків-до-
неччан: Володимир Рафєєнко, 
Тамара Горіха Зерня, Станіслав 
Асєєв. Із двох детективів Жана-
Крістофа Ґранже довідаємо-
ся чимало про наше сьогодення 
(звісно, між рядками): про доб-
ровольців і сепаратистів — на що 
вони здатні «заради збереження 
власної ідентичності». Про хо-
робливу втаємниченість вищо-
го військового командування: у 
фразі «Повітряно-морська база 
все більше і більше скидалася на 
чорну діру, яка поглинає усе світ-
ло, усю інформацію», — алюзія на 
цілий роман Маріо Варґаса Льйо-
си «Хто вбив Паломіно Молєро?» 
(Л.: Видавництво Анетти Анто-
ненко, 2016), як також на всіля-
кі замовчування щодо реальних 
справ у зоні бойових дій.

 Ясна річ, романи не є ака-
демічним дослідженням. Літера-
тура — психологія у фіксованому 
слові. А «фах психолога інтригує 
так само, як професія фліка чи 
шльондри» («Конґо»). Українсь-
кого читача романи Ґранже інт-
ригують ще й ерудицією фліків, 
повій та навіть військовиків. Звіс-
но, найрозумнішим має бути го-
ловний персонаж-слідчий. Але й 
інші дійові особи — розумаки нів-
року. Один адмірал пояснює слід-
чому ситуацію, виголошуючи, 
вважай, мінірецензію на дослід-
ження Стенлі Мілґрема «Покора 
авторитету» (котра, до речі, наре-
шті вийшла торік українською 
— Х.: Клуб сімейного дозвілля): 
«Більшість учасників експери-
менту, позбавлені відповідаль-
ності, підкорялися наказам аж 
до вбивства. У глибині душі вони, 
мабуть, насолоджувалися мож-
ливістю задовольнити свою ін-
стинктивну жорстокість, за-
хищені субординацією. Це була 
наукова демонстрація того, що 
саме будь-яка війна доводить у 
реальному житті». 
 Насамкінець: двокнижжя 
Жана-Крістофа Ґранже — це рі-
вень детективного письма, який 
унеможливлює усі «вчорашні» 
прийоми-способи. Якщо ти не 
графоман.

* * *
 Державна установа «Ук-
раїнський інститут книги» відмо-
вилася закупити книжки Жана-
Крістофа Ґранже для публічних 
бібліотек: мовляв, вітчизняному 
електоратові доста «детективів» 
Кокотюхи. ■

НОМІНАНТ

Зігнорований аналітик:
Конґо як Донбас

■

1. Міленко ЄРҐОВИЧ. Жертвам сниться велика воєнна перемога. – К.: Комора, 432 
с.(п)

34,60

2. Салман РУШДІ. Золотий дім. – Л.: Видавництво Старого Лева, 496 с.(п) 27,07

3. 
Арундаті РОЙ. Бог дрібниць; Міністерство граничного щастя. – Л.: Видавництво 
Старого Лева, 432+544 с.(п)

25,33

4. Білл КЛІНТОН, Джеймс ПАТТЕРСОН. Зникнення президента. – К.: BookChef, 464 
с.(п)

21,20

5. Жан-Крістоф ҐРАНЖЕ. Конґо. Реквієм. – К.: BookChef, 640 с.(п) 20,60

6. Януш Леон ВИШНЕВСЬКИЙ. Зміщення спектра. – Х.: Фабула, 448 с.(п) 18,07

7. Мартина БУНДА. Байдужість. – К.: Комора, 304 с.(п) 16,93

8. Торґні ЛІНДҐРЕН. Пьольса. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 192 с.(п) 15,73

9. ЛЮ Цисінь. Пам’ять про минуле Землі. Темний ліс. – К.: BookChef, 604 с.(п) 15,33

10. Мішель БЮССІ. Чорні водяні лілії. – Х.: Віват, 400 с.(і) 14,93

11. Кевін БАРРІ. Місто Боуган. – Л.: Астролябія, 320 с.(п) 14,53

12. Ерік-Емманюель ШМІТТ. Мадам Пилінська і таємниця Шопена. – Л.: Видавництво 
Анетти Антоненко, 96 с.(п)

13,93

13. Джуліан БАРНЗ. Одним одна історія. – К.: Темпора, 296 с.(с) 13,87

14. Бернар ВЕРБЕР. Зоряний метелик; Скриня Пандори. – Л.: Terra Incognita, 232+236 
с.(п)

13,60

НОМІНАЦІЯ «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»

Сучасна зарубіжна проза / есеїстика / драматургія

■

*номінувалося 75 видань
**Правий стовпчик – рейтинг видання: кількість набраних балів, поділена на кількість експертів, що голосували
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Єврокубки
 Донецький «Шахтар» у видовищному поєдинку проти 
«Бенфіки» відстояв домашню перемогу та пробився до 1/8 
фіналу ЛЄ. Програючи через помилки захисту 1:3, підо-
пічні Каштру на «характері» відіграли два м’ячі та забез-
печили собі комфортний результат — вирішальний гол, як 
і тиждень тому, в активі бразильського хавбека Алана Пат-
ріка.
 У наступному раунді другого за престижністю клуб-
ного турніру Європи донеччани зіграють проти німецького 
«Вольфсбурга». Перший матч — 12 березня у Німеччині.
 Ліга Європи. 1\16 фіналу. Матчі-відповіді. «Ба-
шакшехір» (Туреччина) — «Спортинг» (Португалія) — 
4:1 (у дод. час; Шкртел, 31; Алексіч, 45; Вішча, 90, 118 (пен.) 
— В’єтто, 68; перша гра — 1:3), «Аякс» (Нідерланди) — 
«Хетафе» (Іспанія) — 2:1 (Даніло Перейра, 11; Олівера, 
63 (у свої ворота) — Х. Мата, 5; 0:2), «Селтік» (Шотландія) 
— «Копенгаген» (Данія) — 1:3 (Едуар, 82 (пен.) — Сан-
тос, 51; Пеп Біль, 85; Ндой, 88; 1:1), «Севілья» (Іспанія) 
— «ЧФР Клуж» (Румунія) — 0:0 (1:1), «Манчестер 
Юнайтед» (Англія) — «Брюгге» (Бельгія) — 5:0 (Б. 
Фернандеш, 25 (пен.); Ігало, 35; МакТоміней, 41; Фред, 82, 
90+3; 1:1), «Інтер» (Італія) — «Лудогорець» (Болгарія) 
— 2:1 (Бірагі, 32; Р. Лукаку, 45 — Каулі, 27; 2:0), «Зальц-
бург» (Австрія) — «Айнтрахт Франкфурт» (Німеччи-
на) — 2:2 (Ульмер, 10; Онгюене, 72 — Андре Сілва, 30, 
83; 1:4), «Бенфіка» (Португалія) — «Шахтар» (Украї-
на) — 3:3 (Піцці, 9; Р. Діаш, 36; Ра. Сілва, 47 — Р. Діаш, 
12 (у свої ворота); Степаненко, 49; Алан Патрік, 71; 1:2; 
«Ш»: П’ятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Степанен-
ко, Маркос Антоніо, Алан Патрік (Хочолава, 90+2), Марлос 
(Тете, 62), Тайсон (Коноплянка, 86), Жуніор Мораес), «Ес-
паньйол» (Іспанія) — «Вулверхемптон» (Англія) — 
3:2 (Кальєрі, 16, 56 (пен.), 90+1 — Ад. Траоре, 22; Доерті, 
80; 0:4), «Порту» (Португалія) — «Байєр» (Німеччина) 
— 1:3 (Марега, 66 — Аларіо, 11; Демірбай, 51; Хавец, 58; 
1:2), «Базель» (Швейцарія) — «АПОЕЛ» (Кіпр) — 1:0 
(Фрай, 38 (пен.); 3:0), «Арсенал» (Англія) — «Олімпіа-
кос» (Греція) — 1:2 (у дод. час; Обамейянг, 113 — Пап 
Сіссе, 53; Ель-Арабі, 119; 1:0), «ЛАСК» (Австрія) — «АЗ» 
(Нідерланди) — 2:0 (Рагуз, 42 (пен.), 50; 1:1), «Мальме» 
(Швеція) — «Вольфсбург» (Німеччина) — 0:3 (Брека-

ло, 42; Герхардт, 66; Віктор, 70; 1:2), «Гент» (Бельгія) — 
«Рома» (Італія) — 1:1 (Давід, 25 — Клюйверт, 29; Плас-
тун — 90 хв., Безус — до 66 хв., асист (обидва — «Г»); 
0:1), «Брага» (Португалія) — «Рейнджерс» (Шотлан-
дія) — 0:1 (Р. Кент, 61).
 Пари 1/8 фіналу: «Башакшехір» — «Копенгаген», 
«Севілья» — «Рома», «ЛАСК» — «Манчестер Юнай-
тед», «Айнтрахт Франкфурт» — «Базель», «Вулвер-
хемптон» — «Олімпіакос», «Рейнджерс» — «Байєр», 
«Вольфсбург» — «Шахтар», «Інтер» — «Хетафе».

Англія
 Олександр Зінченко вперше за місяць зіграв за 
«Манчестер Сіті» та допоміг «городянам» виграти третій 
поспіль Кубок Ліги. Для українця це вже сьомий трофей 
у складі «синіх».
 Тим часом в АПЛ «Ліверпуль», який iз початку сезону 
йшов без поразок, вперше програв — кривдником підо-
пічних Клоппа несподівано став «Уотфорд», який бореть-
ся за виживання. Аутсайдеру Прем’єр-ліги — «Норвічу» 
— програв і «Лестер», який претендує на «бронзу».
 Кубок Ліги. Фінал. «Астон Вілла» — «Манчестер 
Сіті» — 1:2 (Саматта, 41 — Агуеро, 20; Родрі, 30; Зінчен-
ко («МС») — 90 хв.).
 Прем’єр-ліга. 28-й тур. «Норвіч» — «Лестер» — 
1:0, «Брайтон» — «Крістал Пелас» — 0:1, «Борнмут» 
— «Челсі» — 2:2 (Лерма, 54; Джошуа Кінг, 57 — Мар-
кос Алонсо, 33, 86), «Ньюкасл» — «Бернлі» — 0:0, «Вест 
Хем» — «Саутгемптон» — 3:1, «Уотфорд» — «Лівер-
пуль» — 3:0 (Сарр, 54, 60; Діні, 73), «Евертон» — «Ман-
честер Юнайтед» — 1:1 (Калверт-Льюїн, 3 — Б. Фернан-
деш, 31), «Тоттенхем» — «Вулверхемптон» — 2:3 (Берг-
вейн, 14; Ор’є, 45 — Доерті, 27; Жота, 57; Р. Хіменес, 73).
 Лідери: «Ліверпуль» — 79, «Манчестер Сіті» (27 мат-
чів) — 57, «Лестер» — 50, «Челсі» — 45, «Манчестер 
Юнайтед», «Вулверхемптон» — 42.
 Бомбардири: Варді («Лестер»), Обамейянг («Арсе-
нал») — 17.

Іспанія
 У центральному матчі туру мадридський «Реал» здо-
лав  удома каталонську «Барселону» та до максимуму 
збільшив чемпіонську інтригу: між іспанськими грандами 
лише один заліковий бал. Героєм зустрічі став 19-річний 

бразильський форвард «галактікос» Вінісіус Жуніор, який 
побив рекорд Ліонеля Мессі, ставши наймолодшим авто-
ром забитого м’яча в історії «Ель-Класіко».
 У Сегунді ж уперше «на нуль» відстояв матч ук-
раїнський голкіпер Андрій Лунін, а його «Ов’єдо» дотис-
нуло «Тенеріфе» (1:0). «Альбасете» Романа Зозулі поді-
лило очки з «Райо Вальєкано», а «Луго» Василя Кравця 
не зуміло обіграти «Депортіво».
 Прімера. 26-й тур. «Реал Сосьєдад» — «Валья-
долід» — 1:0, «Ейбар» — «Леванте» — 3:0, «Валенсія» 
— «Бетіс» — 2:1, «Леганес» — «Алавес» — 1:1, «Грана-
да» — «Сельта» — 0:0, «Севілья» — «Осасуна» — 3:2 
(Ен-Несірі, 13, 90+3; Окампос, 45 — Арідане, 65; Торрес, 73 
(пен.)), «Атлетік» — «Вільярреал» — 1:0, «Еспаньйол» — 
«Атлетіко» — 1:1 (Савіч, 24 (у свої ворота) — Сауль Ньїгес, 
47), «Мальорка» — «Хетафе» — 0:1, «Реал Мадрид» — 
«Барселона» — 2:0 (Вінісіус, 71; Маріано Діас, 90+2).
 Лідери: «Реал Мадрид» — 56, «Барселона» — 55, 
«Севілья» — 46, «Хетафе» — 45, «Атлетіко» — 44, «Реал 
Сосьєдад» — 43.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 18.

Італія
 На тлі поширення в Італії коронавірусу частину матчів у 
Серії А перенесли на травень, а туринський «Ювентус» на-
віть на кілька днів скасував усі тренування команди. Поки 
«Юве» та міланський «Інтер» чекають дозволу грати, рим-
ське «Лаціо» «на класі» здолало «Болонью» та вийшло 
на проміжне перше місце.
 Минулий уїк-енд запам’ятався і українським дербі 
між «Лечче» Євгена Шахова та «Аталантою» Руслана 
Малиновського. Обидва збірники вийшли на поле у дру-
гому таймі — якщо Євгену не вдалося врятувати коман-
ду від розгромної поразки, то Руслан навіть встиг забити 
свій четвертий гол у цьогорічному розіграші Серії А.
 Серія А. 25-й тур. «Лаціо» — «Болонья» — 2:0 
(Луїс Альберто, 19; Х. Корреа, 21), «Наполі» — «Торі-
но» — 2:1 (Манолас, 20; Ді Лоренцо, 83 — Едера, 90+1), 
«Лечче» — «Аталанта» — 2:7 (Сапонара, 29; Донаті, 40 
— Донаті, 17 (у свої ворота); Сапата, 22, 54, 62; Ілічіч, 47; 
Муріель, 90; Малиновський, 90+2; Малиновський («А») 
— із 69 хв., гол; Шахов («Л») — із 63 хв.), «Кальярі» 
— «Рома» — 3:4 (Жоао Педро, 28, 89; Перейро, 75 — 
Калініч, 29, 42; Клюйверт, 64; Коларов, 81). 

 Лідери: «Лаціо» — 62, «Ювентус» (25 матчів) — 
60, «Інтер» (24 матчі) — 54, «Аталанта» (25 матчів) — 48, 
«Рома» — 45, «Наполі» — 39.
 Бомбардири: Іммобіле («Лаціо») — 27.

Німеччина
 Навіть без свого найкращого бомбардира Роберта Ле-
вандовського розгромивши «Хоффенхайм», «Баварія» ук-
ріпила свої позиції на вершині турнірної таблиці. Натомість 
втратив очки «РБ Лейпциг»: «бики» розписали бойову ні-
чию з «Байєром». Лише один пункт за підсумками туру 
набрав і «Вольфсбург», з яким донецький «Шахтар» по-
бореться за чвертьфінал Ліги Європи.
 Перша Бундесліга. 24-й тур. «Фортуна» — «Гер-
та» — 3:3, «Аугсбург» — «Боруссія» (М) — 2:3, «Бо-
руссія» (Д) — «Фрайбург» — 1:0 (Санчо, 15), «Майнц» 
— «Падерборн» — 2:0, «Хоффенхайм» — «Баварія» 
— 0:6 (Гнабрі, 2; Кімміх, 7; Зіркзее, 15; Коутіньйо, 34, 47; 
Горецка, 62), «Кельн» — «Шальке» — 3:0, «Уніон» — 
«Вольфсбург» — 2:2, «РБ Лейпциг» — «Байєр» — 1:1 
(Шик, 32 — Бейлі, 30).
 Лідери: «Баварія» — 52, «РБ Лейпциг» — 49, 
«Боруссія» (Д) — 48, «Боруссія» (М) (23 матчів) — 46, 
«Байєр» — 44, «Шальке» — 36.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 25.

Франція
 Лідер французької першості — «ПСЖ» — без над-
зусиль здолав «Діжон» та продовжує зберігати 13-очко-
вий відрив від «Марселя». Після принципової перемо-
ги над «Сент-Етьєном» увірвався до єврокубкової зони 
«Ліон». А на третій «лігочемпіонівській» позиції зали-
шається «Ренн».
 Ліга 1. 27-й тур. «Нім» — «Марсель» — 2:3 (Фер-
хат, 5; До, 90+2 — Бенедетто, 10, 37, 69), «ПСЖ» — «Ді-
жон» — 4:0 (Сарабія, 3; Мбаппе, 74, 90+2; Ікарді, 77), 
«Ам’єн» — «Мец» — 0:1, «Брест» — «Анже» — 0:1, «Мо-
нако» — «Реймс» — 1:1, «Монпельє» — «Страсбур» — 
3:0, «Тулуза» — «Ренн» — 0:2, «Нант» — «Лілль» — 0:1 
(Андре, 58), «Бордо» — «Ніцца» — 1:1, «Ліон» — «Сент-
Етьєн» — 2:0 (Дембеле, 27, 90+5 (пен.)).
 Лідери: «ПСЖ» — 68, «Марсель» — 55, «Ренн» — 
47, «Лілль» — 46, «Ліон», «Монпельє» — 40.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 18. ■ 

Григорій ХАТА

 Футбол складається не тіль-
ки з перемог. Є в ньому й нічиї, 
й поразки. Про цю спортивну ба-
нальність доводиться згадувати 
навіть найбільш потужним фут-
больним колективам. Минулого 
«уїк-енду» перервалася 44-мат-
чева серія без поразок лідера ан-
глійського чемпіонату — «Лівер-
пуля», тоді ж своєї першої пораз-
ки в чемпіонаті країни зазнав і ук-
раїнський флагман — «Шахтар», 
мінімально програвши у Полтаві 
«Ворсклі».
 «У цьому матчі ми не випус-
тили сімох футболістів, які брали 
участь у матчі Ліги Європи проти 
«Бенфіки» в Лісабоні, але ми ус-
відомлювали, що ми робимо. Ка-
лендар став дуже щільним. У нас 
постійно матчі — у вихідні, по-
серед тижня, тож змушені про-
водити ротацію. Гадаю, що піс-
ля ущільнення змагального роз-
кладу труднощі в чемпіонаті ма-
тимуть усі команди», — розкрив 
причини гостьової поразки вор-
склянам наставник «гірників» 
Луїш Каштру.
 Нагадаємо,  в листопаді 2019 
року на пост головного тренера 
«Ворскли» замість Віталія Ко-
совського прийшов Юрій Макси-
мов і, як видно, серйозно оживив 
гру полтавської команди, котра 
нині дещо віддалилася від ос-
танньої, аутсайдерської, позиції. 
Водночас невдача в Полтаві, де 
місцевій команді вперше з 2014 
року вддалося переграти гран-
да, не надто похитнула лідирую-
чі позиції «Шахтаря», адже свій 
матч 20-го туру програли й їхні 
головні переслідувачі — дина-
мівці, опустившись у турнірній 
таблиці на третю позицію. Тепер 
на другому «лігочемпіонсько-
му» щаблі перебуває луганська 
«Зоря», котра після важкої пе-
ремоги над «Олімпіком» на одне 
очко випередила столичний ко-
лектив.
 Повернувши під час зимової 

паузи «Динамо» орендованого у 
«біло-синіх» форварда Назарія 
Русина, очільник луганчан Вік-
тор Скрипник дуже швидко 
зумів залатати кадрову прога-
лину й після поновлення чемпіо-
нату відсвяткував з підопічними 
другу перемогу поспіль. «Здобу-

ли заслужені три очки. Добре на-
лаштувалися на гру, контролюва-
ли її перебіг, мали голеві момен-
ти», — сказав після звитяги над 
«Олімпіком» Скрипник.
 Натомість очільнику «Ди-
намо» Олексію Михайличенку, 
хлопці котрого програли в гос-
тях «Дніпру-1» — 1:3, позитив-
ного після матчу сказати було ні-
чого. «Наробили занадто бага-
то помилок», — відзначив голо-
вний тренер «біло-синіх», маючи 
на увазі, зокрема, й блискавич-
не — на шостій хвилині матчу — 
вилучення Віталія Буяльського. 
При цьому «хет-триком» у воро-
та динамівців відзначився Влади-
слав Супряга — форвард, якого 

в 2018 році столичний клуб при-
дбав у «дніпрян», але згодом від-
дав його назад в оренду. Заува-
жимо, що інший динамівський 
нападник — Артем Бесєдін — на-
решті дочекався вердикту УЄФА 
щодо своєї допінгової справи. У 
Європейському футбольному со-
юзі вирішили, що за порушен-
ня антидопінгового кодексу поза 
футболом динамівець має провес-
ти один рік.
 Відзначимо, що під санкції 
УЄФА на початку поточного року 
потрапила й «Олександрія», 
котрій через невиконані фінан-
сові зобов’язання перед колиш-
нім гравцем — хорватом Йоси-
пом Баришичем — заборонили 

здійснювати трансферну діяль-
ність. Утім олександрійці дуже 
швидко залагодили проблемне 
питання й незабаром зможуть 
заявити нових футболістів. Тим 
часом після поновлення сезону 
підопічні Володимира Шарана 
здобули лише одне з шести мож-
ливих очок, серйозно віддалив-
шись від призової трійки. Вод-
ночас очок у новому році, окрім 
«Зорі», також не втрачали «Де-
сна» та «Колос». Останні, зро-
бивши під час зимових канікул 
серйозне підсилення, здій снили 
серйозну заявку на потраплян-
ня за підсумками першої части-
ни чемпіонату до єврокубкового 
секстету. ■ 

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

«Труднощі будуть в усіх» 
Після успіху на 
міжнародній арені наш 
чемпіон зазнав першої 
поразки в національній 
першості

■

Застосувавши в матчі проти «Ворскли» масштабну кадрову ротацію, «Шахтар» зазнав першої поразки в чемпіонаті.
Фото пресслужби ФК «Ворскла».

❙
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ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. 20-й тур. «Дніпро-1» — «Ди-
намо» — 3:1 (Супряга, 71, 82, 90 — 
Вербич, 45 (пен.); вилучення: Польо-
вий, 75 — Буяльський, 6), «Львів» — 
«Олександрія» — 1:1 (Таварес, 87 
— Міщенко, 10; вилучення: Татарков, 
54 («Л»)), «Десна» — «Маріуполь» 
— 4:0 (Тотовицький, 12, 21; Філіппов, 
58 (пен.); Калитвинцев, 90+2), «Ко-
лос» — «Карпати» — 2:0 (Ільїн, 11; 
Петров, 42 — Козак, 78), «Зоря» — 
«Олімпік» — 1:0 (Кабаєв, 77), «Ворс-
кла» — «Шахтар» — 1:0 (Степанюк, 
30; вилучення: Скляр, 84 («В»)).
 Турнірне становище: «Шах-
тар» — 53, «Зоря» — 40, «Дина-
мо» — 39, «Десна» — 36, «Олексан-
дрія» — 34, «Колос» — 26, «Маріу-
поль», «Дніпро-1» — 22, «Львів» — 
19, «Олімпік» — 18, «Ворскла» — 17, 
«Карпати» — 12. 
 Бомбардири: Мораес («Шахтар») 
— 15, Леднєв («Зоря»), Філіппов 
(«Десна») — 10.

■
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«Варто відпочити, адже багато було стресу, багато хвилювань, 

відповідальності, переживань. Біжу і думаю: «Можливо, виграю медаль, 
і тоді, можливо, мене відпустять додому».

Олена Підгрушна
українська біатлоністка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Щойно завершивши свої 
виступи на чемпіонаті світу в 
Італії, основний склад біатлон-
ної збірної України перебрав-
ся до білоруських Раубичей, де 
потішив себе низкою нагород 
європейської першості. Через 
відсутність снігу цьогорічний 
континентальний форум «стрі-
ляючих лижників» перенесли 
з Естонії до Білорусі. І нехай 
під час змагань у Раубичах теж 
мало що нагадувало про зиму, 
сніговий покрив на трасі органі-
затори таки забезпечили, хоча 
після кожної з гонок біатлоніс-
ти скаржилися на «кашу» під 
ногами, котра серйозно усклад-
нювала хід.
 Можливо, саме цей фактор 
і не дозволив вітчизняним збір-
никам здобути кілька додатко-
вих нагород чемпіонату Європи. 
Водночас, здобувши «золото», 
«срібло» та дві «бронзи», збір-
на України посіла четверте міс-
це в медальному заліку. Воло-
дарі ж медалей ЧЄ-2020 гаран-
тували собі державні стипендії, 
котрі зазвичай отримують при-
зери світових та континенталь-
них форумів.
 Нагадаємо, що  на нещодав-
ньому «мундіалі» в Антхольц-
Антерсельві українські «стрі-
ляючі лижники» здобули лише 
одну медаль — «бронзу» в кла-
сичній жіночій естафеті.
 Натомість у Раубичах віт-
чизняні біатлоністи відзначи-
лися призовими фінішами в 
одиночній і традиційній змі-
шаній естафеті, а також жіно-
чому та чоловічому суперсприн-
ті. Останній — новий змагаль-
ний вид у біатлоні, котрий рані-

ше проходив «обкатку» лише на 
етапах Кубка IBU. Хай там як, 
а для лідерів українського біат-
лону — Олени Підгрушної та 
Дмитра Підручного — знайомс-
тво зі змагальною новинкою ви-
явилося вдалим. 
 Капітан нашої чоловічої ко-
манди двоетапну гонку, котра 
складалася з кваліфікації та 
фіналу, завершив iз «брон-
зою», натомість ветеранка жі-
ночої збірної фінішувала на 
срібній позиції. Після завер-
шення перегонів Підручний 
бідкався на неймовірну важку 
трасу, котра відібрала у нього 
додаткову порцію сил. Нато-
мість Підгрушна розповіла про 
нехарактерну для неї помилку 
— самостріл, який у неї від-
бувся під час однієї зі стрільб. 
«Коли на стрільбищі вкладала-
ся на килимок, випадково на-
тиснула на гачок. Вочевидь, 
так про себе свідчать втома та 
стрес, які пережила на чем-
піонаті світу», — сказала Під-
грушна, наголосивши на необ-

хідності кількаденного повно-
го відпочинку від біатлону.
 Відтак у наступних стартах 
Олена участі вже не брала. На-
томість своє слово сказали її 
колеги у двох естафетах. Спо-
чатку в парі з Русланом Тка-

ленком Анастасія Меркуши-
на здобула «бронзу» в одиноч-
ному «міксті». А згодом Юлія 
Джима, Валентина Семерен-
ко, Дмитро Підручний та Ар-
тем Прима перемогли в класич-
ній змішаній естафеті. Перева-

ги над суперниками виявило-
ся достатньо, аби український 
фінішер Підручний iз прапором 
у руках зміг перетнути фініш-
ну лінію, на 32,2 секунди випе-
редивши володарів «срібла» — 
збірну Росії. ■

Дмитро Підручний, Артем Прима, Юлія Джима та Валя Семеренко — чемпіони Європи 2020 року в змішаній естафеті.
Фото з сайта www.biathlonworld.com.
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БІАТЛОН

Утомлені, але щасливі
На чемпіонаті Європи 
в сусідній Білорусі 
вітчизняні біатлоністи 
здобули повний 
комплект нагород

■

Інф. «УМ»

 Реагуючи на швид-
ке збільшення кількості 
випадків захворювання 
новим коронавірусом в 
світі, спортивні федера-
ції почали вживати різ-
них заходів для обмежен-
ня поширення цієї слабо 
вивченої інфекції серед 
людей. Зокрема, в Між-
народному союзі біат-
лоністів вирішили про-
вести гонки чеського ета-
пу Кубка світу без гля-
дачів. Президент ФІФА 
Джанні Інфантіно за-
явив, що його організація 
у разі такої необхідності 
на певний час відмовить-
ся від проведення міжна-
родних поєдинків.
 При цьому минулої 
неділі у столиці Фран-
ції з міркувань епідеміо-
логічної безпеки не від-
бувся паризький напів-
марафон. Водночас у сто-
лиці майбутніх літніх 
Ігор-2020 — Токіо — ви-
рішили повністю не від-
мовлятися від традицій-
ного марафону, утім на 
біговий маршрут у пер-
ший день весни випусти-
ли лише п’ять тисяч бі-
гунів, хоча зазвичай його 
учасниками стають понад  
30 тисяч атлетів.
 Водночас у Японії на-
голошують, що не збира-
ються відмовлятися й від 
проведення Олімпіади. 
«Підготовка йде за пла-
ном», — наголошують в 
оргкомітеті.
 «Міжнародний олім-

пійський комітет повніс-
тю відданий тому, аби 
провести церемонію від-
криття Ігор-2020 24 лип-
ня в Токіо. І це є насправді 
те, для чого ми працюємо, 
і задля чого олімпійських 
рух демонструє велику єд-
ність і солідарність», — 
відзначив очільник МОК 
Томас Бах.
 Не секрет, що коро-
навірус змусив внести 
корективи в змагальний 
розклад низки націо-
нальних змагальних тур-
нірів.
 При цьому в МОК на-
голошують, що й вони 
в кооперації з Всесвіт-
ньою організацією охо-
рони здоров’я роблять усе 
можливе, аби забезпечи-
ти безпеку спортсменів, 
особливо нині, коли про-
ходять численні олімпій-
ські кваліфікаційні тур-
ніри.
 Задля прикладу То-
мас Бах наводить поточ-
ні координати перебуван-
ня китайських збірних із 
різних видів спорту. Так, 
команда борців із Китаю 
нині живе й тренуєть-

ся в Сербії, звідки і їз-
дить на міжнародні стар-
ти. Китайських майс-
трів настільного тенісу 
на тимчасове проживан-
ня прийняли в Катарі. А 
китайська жіноча збірна 
з баскетболу отаборилася 
в Хорватії.
 При цьому Бах додає, 
що Олімпійський комі-
тет Китаю, де, власне, й 
спалахнула епідемія ко-
ронавірусної інфекції, 
готується в стислі термі-
ни вивезти з країни май-
же всю національну олім-
пійську команду.
 Тих же олімпійців, 
які матимуть перепустки 
на Ігри, влада КНР пла-
нує завчасно відправити 
до Японії, аби там спорт-
смени змогли виконати 
будь-які медичні вимо-
ги, котрі може встанови-
ти японський уряд.
 Певний план дій для 
мінімізації зустрічі ук-
раїнських спортсменів з 
можливими джерелами 
коронавірусу запропо-
нували й у вітчизняному 
Міністерстві культури, 
молоді та спорту. Заступ-

ник міністра Володимир 
Шумілін заявив: «Я дуже 
прошу наші федерації по-
думати про вітчизняних 
спортсменів. Епідемія 
торкнулася вже більше 
50 країн, вона нестримно 

поширюється в Європі. 
Але не треба панікувати, 
треба увесь час монітори-
ти ситуацію. Зв’яжіться 
зі своїми зарубіжними 
колегами, пишіть листи 
в міжнародні федерації. 

Якщо є така можливість, 
відмовляйтеся від трену-
вальних зборів за кордо-
ном і проводьте їх в Ук-
раїні. Міністерство вам в 
цьому всіляко допомага-
тиме». ■

У цьому році токійський марафон проходив в «урізаному» вигляді — 
без спортсменів-аматорів.
Фото з сайта nytimes.com.

❙
❙
❙

ОЛІМПІЗМ

Спільними зусиллями
Незважаючи на поширення коронавірусної інфекції світом, у МОК «повністю віддані успіху 
Ігор-2020 в Токіо»

■
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 Секрет подружнього щастя:
 — У всі страви для чоловіка до-
даю часник, щоб до нього ніяка зара-
за не пристала.

* * *
 Старенький автомобіль зупи-
няється перед шлагбаумом. Із буд-
ки виходить сторож і каже:
 — Проїзд платний. Долар за 
машину і долар за пасажира.
 Водій подумав i каже:
 — Гаразд, за машину долар 
ви ще можете взяти, але долар за 
мою дружину — це занадто деше-
во. Менше, ніж за два, не віддам.

* * *
 До полiцiї вбiгає заплакана жін-
ка:
 — Знайдіть мого чоловіка, я 
жити без нього не можу, а він зник.

 — Коли це сталося?
 — Тиждень тому.
 — Але чому ви тільки зараз про 
це заявляєте?
 — У нього сьогодні зарплата.

* * *
 Чоловiк приходить у готель i 
просить одномісний номер. Раптом 
він помічає прекрасну блондинку, 
підходить до неї і через хвилину по-
вертається, тримаючи її під руку:
 — Ось зустрів тут свою дру-
жину, так що нам тепер, будь ласка, 
двомісний номер.
 Уранцi чоловiк розплачується за 
готель — рахунок на 3000 доларiв.
 — Але я ж провів у вас лише 
одну ніч!
 — А ваша дружина в нас уже 
три тижні.

Покарати зло

По горизонталі:
 1. Окрема ізольована палата в 
інфекційному відділенні лікарні. 3. 
Озеро в Криму, де росіяни в 2014-
му заблокували наші кораблі. 9. Міс-
то на Луганщині, наближене до зони 
бойових дій. 10. Гірська система в 
Сибіру. 11. Кілька звуків, що грають-
ся одночасно. 12. Український ком-
позитор, автор пісні «А льон цвіте». 
14. Положення поза грою у футболі. 
16. Частина чобота, за якою можна 
розпізнати пана. 19. Одне з найбіль-
ших християнських свят. 21. Амери-
канський поет і драматург, лауреат 
Нобелівської премії. 24. Прізвище 
героя відомого роману Сервантеса, 
який воював із млинами. 25. Дер-
жавне підприємство, яке відпові-
дає за стан та експлуатацію лісу. 26. 
Столиця Угорщини. 27. Надвершшя 
православного храму. 
По вертикалі:
 1. Острів у Карибському морі. 2. 
Місце, де курки несуться. 4. Ім’я най-
відомішого опришка Карпат. 5. Ки-
тайське місто, звідки поширюється 
коронавірус. 6. Біла водяна лілія. 
7. Різновид електронних сигарет. 
8. Адепт ордену лицарів-миротвор-
ців, які володіють Силою, із саги про 

«Зоряні війни». 13. Овоч, який двічі 
на рік має вагомий вплив на рівень 
протестних настроїв в українському 
суспільстві. 15. Британський пра-
ворадикал, який виступає за чисто-
ту раси. 17. Людина, яка не вірить 
у Бога. 18. Інфекційна хвороба, що 
супроводжується тривалими при-
ступами кашлю. 20. Веселий жарт, 
анекдот. 22. Ім’я очільниці угорсько-
го визвольного руху в 1685—1703 
роках, матері Ференца II Ракоці. 23. 
Білоруський та польський варіант 
імені Яків. ■

Кросворд №22
від 26 лютого

Дара ГАВАРРА

 Нічого немає нового під цим не-
бом — щось подібне вже траплялося, 
і якщо не насправді, то бодай в уяві 
людей, про що вони описали, нама-
лювали картини чи зняли фільми. От 
і голлівудська актриса британсько-
го походження Гвінет Пелтроу запев-
няє, що всі жахи коронавірусу були 
відображені у стрічці, в якій вона 
знялася ще в 2011 році — там також 
ішлося про вірус. Стрічка називала-
ся «Зараження» (у нашому прокаті 
— «Зараза»). Йшлося про невідому 
недугу, якою захворів американець, 
що прилетів із Гонконгу — що нази-
вається, аналогії не потрібні, коли 
все й так зрозуміло. Смертність від 
хвороби, з якою невідомо як бороти-
ся, дуже висока, а вакцину не вдаєть-
ся відразу знайти, адже вірус дуже 
швидко мутує.
 Що й казати, знявшись у такому 
пророчому фільмі, будеш і на воду 

дмухати, тож актриса, 
вирушаючи у подорож 
до Парижа, вжила всіх 
необхідних заходів: у 
салон літака Гвінет 
зайшла у відповід-
ній масці (і зовсім 
не марлевій, а спе-
ціальній) і проко-
ментувала своє 
фото, яке викла-
ла у соцмережі, що зби-
рається й спати у ній, 
адже з такою небезпе-
кою не жартують. Зір-
ка написала, що це зовс-
ім не параноя, а звичай-
на обережність, тож за-
кликала всіх наслідувати 
її приклад, а також бере-
гти себе, вживати необ-
хідних профілактичних 
заходів, а також... мити 
частіше руки. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Іноді любов може переходити 
межі розумного, але на те вона і 
любов. Так, китаєць Кевін Чань 
витрачає на свого домашньо-
го улюбленця — афганську бор-
зу — мільйони (!) гривень на мі-
сяць. Лише на шампуні та косме-
тику для пса пекінець витрачає 
сотні тисяч гривень, а на грумінг 
(стрижки, купання, підстригання 
кігтів, чищення зубного каміння) 
йдуть ще більші суми. Ну що ска-
зати, догляд за такою породою со-
бак вимагає багато часу, зусиль і, 
відповідно, коштів, адже ці кра-
сені вирізняються довжелезною 
шерстю, яка без відповідного дог-
ляду збивається у ковтуни, а шов-
ковистість її залежить не лише 
від хорошого харчування, а й від 

догляду.
 Кевін каже, що купає свого чо-
тирилапого друга не рідше ніж раз 
на 7-10 днів, а сама процедура разом 
із розчісуванням шерсті займає до 
восьми годин. Коли Беттл (так зва-
ти борзу) був маленький, то щодня 
доводилося годинами розчісувати 
його, адже цуценя під час ігор і за-
бав постійно куйовдило свою «за-
чіску». Тепер же, за словами хазяї-
на, на це йде лише (!) година.
 Кевін Чань — директор із мар-

кетингу в китайській столиці, тож 
може дозволити собі таку розкіш, 
як попестити свого улюбленця 
процедурами у косметичних са-
лонах. А вже після цього приче-
саного та доглянутого Беттла че-
кає обов’язкова фотосесія, адже 
господарю не терпиться вистави-
ти фото у соцмережах, щоб похва-
литися своїм красенем. Та й пере-
хожі на вулицях Пекіна часто про-
сять сфотографуватися з таким 
розкішним псом. ■

БРАТИ МЕНШІ

Мільйони — на зачіску
...собачу

■

СЕЛЕБРІТІ

Гвінет Пелтроу — 
за обережність
Зірка увесь політ до Європи 
не знімала захисну маску

■

Гвінет Пелтроу.❙

4 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденний, 5-10 
м/с. Температура вночi близько +5...+7, удень +15...+17.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мiсцями дощ i 
мокрий снiг. Славське: вночi +5...+7, удень +7...+9. Ярем-
че: вночi  +4...+6, удень +9...+11. Мiжгiр’я: вночi +5...+7, 
удень +8...+10. Рахiв: уночi +4...+6, удень +10...+12.

2 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 
67 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — не-
має, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Ко-
ломия — немає, Пожежевська — 50 см.

Момент істини: чи спроможне правосуддя Нідерландів засудити вбивцю 
Путіна і його терористичну організацію. 9 березня розпочинаються судовi 
засiданнi у справi збиття малайзiйського Боїнга над Донбасом


	UM024-01.indd
	UM024-02.indd
	UM024-03.indd
	UM024-04.indd
	UM024-05.indd
	UM024-06.indd
	UM024-07.indd
	UM024-08-09.indd
	UM024-10.indd
	UM024-11.indd
	UM024-12.indd
	UM024-13.indd
	UM024-14.indd
	UM024-15.indd
	UM024-16.indd

