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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,679 грн
1 € = 32,781 грн
1 рос. руб. = 0,373 грн

Новий глава
української ТКГ
у Мінську Леонід
Кравчук зробив низку
неоднозначних заяв
про те, як він хоче
«закінчити війну»

Здав Україну раз,
здам — і вдруге
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ІнФорУМ

«В Суспільному мовнику мають поважати право колег на свою оцінку
процесів, які проходять у найбільшій телерадіокомпанії України. Необхідно не
переслідувати співробітників за конструктивну критику, а йти на діалог».

Сергій Томіленко
голова НСЖУ

■ СТОЛИЦЯ

■ НА ФРОНТІ

Оцифровані записи
РАГСів

У тиші особливо чути

Понад 20 тисяч документів киян за 1925-1926 роки
відтепер є не лише на папері

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Людмила КОХАН
У рамках проєкту «Імена» Меморіальний центр Голокосту «Бабин
Яр» разом із Державним архівом Києва
оцифровує архівні книги РАГСів 19251936 років, повідомляє пресслужба. На
ці документи чекають люди, яким необхідно підтвердити своє походження
або встановити факт родинних зв’язків.
Нині оцифровано вже понад 20 тисяч
документів за 1925-1926 роки. Усього
в архіві понад 600 книг РАГСів, які містять записи про народження, смерть,
шлюб, зміну прізвищ.
«Матеріалів РАГСів того часу надзвичайно багато, ми обробляємо їх частинами, за роками, — розповідає керівниця проєкту «Імена» Анна Фурман.
— Ці документи у цифровому форматі
затребувані, люди шукають їх iз конкретною метою — дізнатися щось про
своїх предків, підтвердити єврейство
або іншу національність для еміграції,
скласти родовід, провести генеалогічне дослідження».
Директор Державного архіву Києва
Олександр Панченко підтверджує, що
люди — і письмово, й особисто — часто
звертаються до архіву по такi докуменСвітлана МИЧКО
Ситуація у місцевих філіях
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» давно не є здоровою, позаяк реформування регіонального ( колишнього державного)
телебачення, яке звелося передусім до скорочення людей і
часу мовлення, викликає дуже
багато запитань. Тернопільська філія — не виняток, а нещодавно там виник новий конфлікт.Через місяць після акції
протесту наприкінці червня,
під час якої тележурналісти
виходили на тернопільські вулиці з плакатами проти скорочення обсягів регіонального мовлення та звільнення персоналу (відповідні фотографії
були розміщені у соцмережах),
керівництво філії почало вимагати у них надання письмових
пояснень про причини відсутності на робочих місцях під час
участі в цій акції. По підтримку щодо захисту своїх прав
співробітники звернулися до
керівництва Національної спілки журналістів України. Голова
НСЖУ Сергій Томіленко коротко описав i прокоментував ситуацію на своїй сторінці у «Фейсбуцi».
У зверненні до НСЖУ Світлана Лазорик, кореспондентка теленовин філії, визнає, що разом
з іншими журналістами філії
UA:Тернопіль узяла участь у
мирній акції на підтримку розвитку регіонального суспільного мовлення. Але акція відбувалася «під час обідньої перерви з
13:15 до 13:25 згідно зі статтею
66 Кодексу Законів про працю»
(«Працівники використовують
час перерви на свій розсуд. На
цей час вони можуть відлучатися з місця роботи»). Журналістка розцінює такі дії адміністра-

Об’єднані сили зазнали трьох небойових втрат

ти: «Шукають своє коріння, підтвердження спорідненості, національності,
наприклад, у разі, якщо потрібно поховати людину поруч iз родичами».
Державному архіву складно оцифрувати документи самотужки, констатує Олександр Панченко. «Записи РАГСів надходять до нас в архів на
зберігання і для загального користування через 75 років. На жаль, зараз у
нас недостатньо місця у сховищі, тому
в нас зберігаються документи тільки
по 1936 рік, — зазначив він. — Записи з 1919 по 1923 роки ми оцифрували самі, але у нас є певні проблеми з
сайтом, тому поки що ці скани можна
знайти лише в електронній базі у нашій читальній залі».
Незабаром оцифрований архів книг
РАГСів буде доступний на новій онлайн-платформі Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Її обіцяють
запустити вже у вересні.
Нагадаємо, нещодавно в рамках
проєкту «Імена» оцифрували понад
140 тисяч документів засекречених
картотек періоду нацистської окупації Києва. Цією роботою МЦГБЯ підтримує державну політику оцифрування архівів. ■

За минулі чотири доби режим тиші
на лінії фронту в цілому зберігався. Українською стороною зафіксовано вiсiм
випадків порушення проголошеного режиму припинення вогню. У звіті моніторингової місії ОБСЄ за 31 липня йдеться
про 225 зафіксованих порушень режиму припинення вогню, зокрема, про використання безпілотних літальних апаратів, перебування осіб у військовій формі на місцях розведення, перепони у пересуваннi моніторингової місії. Також
серед порушень — звуки вибухів i стрільби, які чули спостерігачі. Втім ідентифікація цих звуків не входить в обов’язки
Місії.
Загалом, за даними штабу ООС, станом на ранок 3 серпня від початку дії режиму тиші окупанти здійснили 14 «поодиноких неприцільних обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил». У перекладі з мови військових це означає, що
ворог стріляв у напрямку наших позицій. Але мав за мету не влучити в когось
чи щось, а справити враження обстрілу. Щоб наші у відповідь відкрили вогонь і як наслідок — розкрили свої позиції (якщо відбулися якісь зміни) та дали
змогу окупантам зафіксувати це i звинуватити наших воїнів у зриві домовленостей. Провокації окупантів зафіксували
поблизу Водяного, Шумів, Новолуганського, Новотошківського, Оріхового, Лу-

ганського та Пісків. Один постріл ворог здійснив з автоматичного станкового гранатомета поблизу населеного пункту Південне. Таку саму провокацію було
здійснено й неподалік Красногорівки. 1
серпня, на Донбасі три неприцільні обстріли зафіксовано з боку збройних формувань Російської Федерації. У вечірній
час противник зі стрілецької зброї провокував наших оборонців біля населеного пункту Піски. Українські воїни на
провокації не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок
ворожих обстрілів немає», — йдеться у
повідомленні.
Від моменту початку режиму тиші
Об’єднані сили зазнали трьох небойових
втрат — Артур Бахнар, Сергій Вергун,
Володимир Перекрестов померли, як
офіційно зазначено, від хвороб. Двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних
сил були травмовані. Один воїн отримав
осколкові поранення, зачепивши ногою
невідомий вибуховий пристрій, а другий травмував руку на одному з опорних
пунктів. Обох військових оперативно доставили до лікувальних закладів i надали належну медичну допомогу.
У Командуванні Об’єднаних сил
укотре наголошують: якщо під час ворожого обстрілу здоров’ю та життю наших військовослужбовців буде загроза
або буде загроза захоплення території,
то українські захисники готові давати
адекватну відповідь діям ворога. ■

■ МЕДІА ДЛЯ МАС

Невільне «Суспільне»
Тернопільських журналістів Національної
телерадіокомпанії України за участь
у протесті хочуть покарати
ції як моральний тиск та замах
на свободу слова. «Мені створюють нестерпні умови праці
та шукають привід, щоб звільнити з роботи або скоротити під
час чергового етапу реформування Суспільного мовлення,
— обурюється Світлана Лазорик. — Чи такі стандарти роботи має демонструвати мовник,
який фінансується за гроші
держбюджету?»
Підтверджує слова колеги і радіожурналістка Оксана
Цвик, від якої адміністрація
тернопільської філії теж вимагала пояснень щодо участі в акції протесту проти скорочень,
які в регіональних філіях проводить керівництво Суспільного мовлення. «Наші цілі — благородні! Ми виступаємо за збереження місцевого мовлення, а
до мене поставилися, як до злочинця, — говорить у коментарі
НСЖУ Оксана Цвик. — Мої пояснення прийняли усно, але ситуація для мене, людини із 20
роками ефірного стажу, вкрай
неприємна».
Усього в акції протесту в
червні брали участь четверо
співробітників Тернопільської
філії Суспільного мовлення,
але один уже звільнився з роботи, а ще одна колега перебуває у
відпустці. «Я працюю у цій телерадіокомпанії з 1997 року,
але з таким тиском, упередже-

ним ставленням до себе, прихованими проявами ейджизму та
мобінгу зіткнулася вперше», —
говорить журналістка Світлана
Лазорик, яка є мамою трьох дітей.
У Національній спілці журналістів України засудили
тиск на тернопільських тележурналістів. «Журналісти мають право на протест і на захист
своїх трудових прав, а такі вимоги давати письмові пояснення про «підтверджене фотографіями» перебування на вулицях міста є обурливими, — прокоментував Сергій Томіленко.
— В Суспільному мовнику мають поважати право колег на
свою оцінку процесів, які проходять у найбільшій телерадіокомпанії України. Необхідно не
переслідувати співробітників за
конструктивну критику, а йти
на діалог. Очевидно, що нинішня стратегія різкого скорочення місцевого суспільного мовлення — до менше години в телеефірі кожної філії — є конфліктною та неприйнятною ні
для співробітників регіональних філій, ні для місцевої аудиторії».
НСЖУ звернулася з листами щодо втілюваної стратегії розвитку регіонального суспільного мовлення та ситуації
зі скороченням місцевого мовлення і звільненням персоналу

❙ Журналісти під час червневої акції у Тернополі.
❙ Фото зi сторінки «Захист регіонального суспільного мовника України у «Фейсбуці»
до голови Наглядової ради ПАТ
«НСТУ» Світлани Остапи та голови Правління ПАТ «НСТУ»
Зураба Аласанії.
У свою чергу, «УМ» попросила прокоментувати ситуацію
продюсерку Тернопільської
філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Зоряну Биндас. Ось що
вона сказала: «Ми працюємо
у правовому полі. Обов’язком
відділу кадрів є стежити за дотриманням робочої дисципліни та перевіряти законність дій
працівників. Ми з’ясували це
в робочому порядку, і питання було закрито. Щодо роботи
філії «Суспільного» в Тернополі, то вона продовжує працювати відповідно до вимог карантину, про скорочення працівників не йдеться. Ми справді змінюємо підходи до виробництва
телевізійного контенту і ще з
початку карантину перейшли

на роботу єдиної міжрегіональної платформи, а з липня запустилось ранкове шоу, яке виробляється зусиллями усіх регіональних філій Суспільного мовника. Водночас філія має йти в
ногу з часом і активно розвивати цифрові платформи, зокрема, якісно працювати з текстом аудіо- та відео, що вимагає
від керівництва філії надавати переваги працівникам з відповідними навичками. Восени у
нас у планах — проведення конкурсів ідей, що допоможуть нам
знайти і втілити найкращі телепроєкти про життя Тернопільщини. Зараз варто згуртуватися
та подумати на перспективу, як
сумлінно відпрацювати місцеві
вибори і протистояти потенційному тиску усіх зацікавлених
осіб. Адже ціль у всіх одна —
сильний Суспільний мовник,
зокрема на регіональному рівні». ■

ІнФорУМ
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■ ЕПІДЕМІЯ

■ КРИМІНАЛ

«Червону» зону оминають потяги

Дорога знущань

Чому Тернопіль і Львів бойкотують
приписи МОЗу

Нападника, який побив жінку
в потязі «Маріуполь — Київ»,
посадили під арешт

Катерина БАЧИНСЬКА
Нові правила карантину. Відтепер області
поділені на чотири зони
— «зелену», «жовту»,
«помаранчеву» та «червону». Визначати колір
будуть за кількістю хворих i завантаженістю ліжок у лікарнях. До «зеленої» потраплять міста, у яких найменша
кількість інфікованих.
Однак там зберігається
обов’язкове носіння маски, кінотеатри мають
бути заповнені на 50%, а
в транспорті — лише сидячі місця. «Жовта» зона
майже ідентична «зеленій», однак має додаткову заборону — відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого
віку.
Якщо регіон потрапляє до «помаранчевої»
зони, там заборонять роботу хостелів і туристичних баз, розважальних
закладів, спортзалiв i закладiв культури, а також
планові госпіталізації в
лікарнях. А от найсуворішою є «червона» зона.
Якщо ж регіон зарахували до неї, то повністю забороняється робота громадського транспорту,

відвідування закладів
освіти, діяльність ТРЦ,
кафе та ресторанів.
Два регіони таки потрапили до «червоної»
зони — Тернопільська
та Волинська області. У
МОЗ заявили: в цих областях необхідно посилити карантин. Однак
влада названих областей відмовилася це робити. У Тернополі зазначили, що внесення міста до
«червоної» зони карантину вважають нелогічним
i необґрунтованим. Тож
громадський транспорт,
садочки, комунальні та
комерційні заклади й установи міста функціонуватимуть у звичному режимі.
Не має наміру посилювати карантин через
включення до «червоної» зони й влада Луцька. «Недолугі, невчасні
та непрофесійні рішення щодо протидії коронавірусу й так довели
країну до економічного колапсу, знищили сотні тисяч робочих місць i
значно погіршили рівень
життя українців i рівень
економічної активності
в країні. Луцька міська рада не прийматиме жодних рішень щодо
зупинки транспорту або

Людмила НІКІТЕНКО

❙ Коронавірус напружує стосунки Міністерства охорони
❙ здоров’я та місцевих органів влади.
❙ Фото з сайта ukr.life.
закриття будь-яких закладів у зв’язку з вищевказаним незрозумілим
рішенням», — заявив
мер Ігор Поліщук.
Окрім цього, мер Луцька Ігор Поліщук навіть висунув ультиматум центральній владі:
«Якщо центральна влада
хоче працювати за законом, нехай вводить надзвичайний стан i лише
тоді зупиняє транспорт,
закриває заклади та приймає інші обмеження».
Очільник МОЗ Максим Степанов уточнив,
що введення регіонів до
«червоної» зони — не
його забаганка. Причина
тому — цифри та щоденний приріст хворих на
коронавірус. А невтішна
прогресія й справді спостерігається. П’ять днів
поспіль — понад 1100
нових заражень щодоби.

■ ІНФРАСТРУКТУРА

Щоб не вскочити у яму
Дороги на Черкащині нині ремонтують
і у вихідні

❙ Тривають ремонтні роботи на автодорозі в селі Носачів.
❙ Фото надане пресслужбою Служби автомобільних доріг у Черкаській області.
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині, у селі Носачів
Смілянського району, розпочали
роботи з поточного середнього ремонту автодороги Золотоноша —
Черкаси — Сміла — Умань.
Як повідомляють у Службі автомобільних доріг у Черкаській об-

ласті, зокрема, там розпочато ремонт проїзної частини — фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття.
«У рамках поточного середнього ремонту цієї ділянки автодороги буде відновлено водовідведення, відремонтовано чотири містки, влаштовано основу зі щебене-

Тому, як заявив Максим
Степанов, на державному рівні ухвалили рішення обмежити сполучення з містами, які потрапили до «червоної» зони.
Таким чином потяги, що
курсуватимуть
через
Тернопіль i Луцьк, не зупинятимуться в цих містах. Це дозволять робити
лише після спаду захворювання в цих регіонах.
Чого ж чекати від баталій між місцевими та
центральними органами
влади? Очевидно, що через місцеві вибори ситуація загострюватиметься. Адже, посиливши карантин, очільники міст
лише підбурюватимуть
людей, які й так зазнали
немалих збиткiв під час
карантину. А напередодні виборів ніхто не зацікавлений у невдоволеному електораті. ■

во-піщаної суміші та двох шарів
асфальтобетонного покриття», —
розповідають черкаські дорожники.
Також, за їхніми словами, будуть укріплені узбіччя, влаштовані
з’їзди з дороги, посадкові майданчики для громадського транспорту, 12 пішохідних переходів з автономним освітленням, зроблять
нове металеве бар’єрне огородження, дорожню розмітку та поставлять нові дорожні знаки.
«Загалом цього року на цій автодорозі державного значення буде
відремонтовано 67,2 км дорожнього покриття», — наголошують у
Службі автомобільних доріг у Черкаській області.
І додають: ремонти на автодорогах Черкаської області не припиняють навіть у вихідні дні — тривають роботи з експлуатаційного утримання, ямкового ремонту, поточного середнього та капітального
ремонтів доріг державного значення. Приміром, у Звенигородському районі поточний середній ремонт проводять від транспортної
розв’язки через село Вільховець і
до села Гусакове. На обході міста
Умань завершено роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття.
«У ході реалізації програми
президента «Велике будівництво» на Черкащині вже є перші
результати: нове асфальтобетонне покриття влаштовано на двох
ділянках доріг державного значення загальною протяжністю 17
км. Зокрема, завершено поточний
середній ремонт та введено в експлуатацію майже 10 км автодороги Київ — Одеса у Жашківському
районі, 7 км ділянки автодороги
Черкаси — Чигирин — Кременчук у селі Мошни Черкаського
району. ■

У Києві Солом’янський районний суд арештував
45-річного Віталія Рудзька на два місяці без права
внесення застави, як особливо небезпечного. Напередодні вночі у потязі №84 «Маріуполь — Київ» він
напав на молоду жінку Анастасію, яка їхала в купе
з шестирічним сином, побив її й намагався зґвалтувати.
Потерпiла повiдомила про напад на своїй сторінці у «Фейсбуцi». «Близько 3:00 на мене було скоєно напад. У купе я була з сином. Прокинулася від
ударів по голові. Невідомий пробрався до нашого
купе, вдягнений був лише в труси, заблокував двері
й почав бити», — пригадує пережите жахіття Анастасія.
За її словами, нападник притиснув її до ліжка, тримав за горло і бив багато разів. Жінка кричала, прокинувся син. Вона кликала на допомогу, але ніхто з
пасажирів вагону, зокрема й провідниця, їй не допомогли. Врятуватися допоміг тільки провідник у сусідньому купе, куди вона прибiгла, вирвавшись від нападника. Зловмисника затримала поліція вже на станції у Києві, яку викликав чоловік постраждалої.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що нападник — уродженець міста Запоріжжя, раніше тричі судимий (у 1996 році —
за викрадення автомобіля, в 1999-му — за хуліганство, в 2008-му — за крадіжку).
Після нападу на пасажирку поїзда Укрзалізниця оприлюднила вибачення постраждалій i вкотре
наголосила на нагальній необхідності поновлення
супроводження поїздів далекого сполучення під час
руху співробітниками Національної поліції для повної безпеки пасажирів.
«У Віталія Рудзька після трьох судимостей був
шанс жити нормальним життям і не порушувати закон. Однак він вибрав інший шлях, і попереду його
знову чекають довгі роки за ґратами», — зазначив
заступник голови МВС Антон Геращенко. Наразі
нападнику інкримінують ч. 1 ст. 153 i ч. 2 ст. 122
КК України (умисні тілесні ушкодження середньої
тяжкості, вчинені з метою залякування потерпілого). Стаття передбачає виправні роботи на строк до
двох років або обмеження чи позбавленням волі на
строк до трьох років. ■

■ СУД ТА ДІЛО

Останній крик
немовляти
У Львові засудили
акушера-гінеколога
Людмила СТРИГУН
У Львові Шевченківський районний суд засудив
лікаря за професійну недбалість. Акушера-гінеколога Олега Данкова визнали винним у смерті немовляти й покарали роком за ґратами. Також його позбавили права займатися професійною діяльністю.
Трагедія сталася у Львові три роки тому. Тоді
львів’янка Мар’яна Павлик народжувала первістка
в акушерському відділення 3-ї міської лікарні, що
по вулиці Раппопорта, 8.
Ще до пологів жінка поскаржилася на болі в животі. Але акушер на це не реагував. Більше того, під
час народження малюка, а це були партнерські пологи і в залі був присутній батько динини, бригада
видавлювала немовля та витягувала щипцями за голову. Дівчинка Злата народилася скаліченою, впала
в кому і через місяць померла.
Суд iшов цілий рік, він заслухав численних експертів і виніс ухвалу: Олег Данков недбало поставився до своїх обов’язків. Окрім року за ґратами, за рішенням суду першої інстанції, він iще повинен сплатити родині померлого немовляти 350 тисяч гривень. Акушер-гінеколог своєї вини у смерті дитини
не визнає. Він збирається подавати апеляцію.
До речі, проти лікарів пологового будинку по
вулиці Раппопорта, 8 відкрито ще чотири провадження. ■
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■ БУДЬ СВІДОМИМ

Зробимо їм Конотоп!
Кожен день перебування «зеленої команди» при владі
веде державу до катастрофи. Місцеві вибори можуть
стати переломним моментом
Олег ГРИНІВ, професор
Львів

Минув рік перебування Зеленського в кріслі керівника держави. Його річний звіт
на так званій «пресконференції» ошелешив кожного громадянина, який уболіває за
збереження незалежності України. Розчаровуються прихильники нинішнього «керманича», бо доводиться визнати: «Вовочка вирос, но хохмiть не пєрєстал».
Через кілька місяців відбудуться вибори місцевих органів влади. Неупереджені
аналітики вважають, що ЗЕ-партію чекає «Сталінград», хоч українцям ліпше згадати
Конотоп, де наші козацькі війська під командою гетьмана Івана Виговського розгромили московське стотисячне військо набагато меншими військовими силами. Які
підстави для таких висновків? Поза сумнівом, вони обґрунтовані, якщо не відбудуться масові фальсифікації на користь висуванців «Слуги народу». Місцеві органи влади — найближче до виборців, а вони могли переконатися, що владна партія нагадує
порожній барабан, який звеселяє весільних гостей за порожніми столами.

Не розвиток держави,
а помста попереднику
Про державотворчу
діяльність владної «команди» говорити не доводиться. Зрештою, сама заява про монобільшість не
витримує критики щодо
збіговиська різних уподобань, для яких державотворчість така далека,
як для гуцула піша дорога до Києва. Хіба даремно обрані нардепи набиралися майже цілий тиждень(!) державотворчої
мудрості в Трускавці? Про
їхні здобутки свідчить законотворчий «турборежим». Творять, творять,
аж смереки на карпатських полонинах шумлять!
Щоправда, виборцям після такої законотворчості
легше не стало. Як виявилося, насправді вони голосували на противагу чинному президентові за простого вчителя Голобородька з відомої примітивної
кінокомедії. А для такого
обранця на першому місці
— не розвиток держави, не
поліпшення життя зубожілого населення, а помста
очільникові держави, якого люто зненавиділи Москва і доморощені олігархи, що відчули небезпеку
для своїх незаконно набутих статків. Місцеві засоби масової дезінформації
під впливом московських
антиукраїнських наставників створювали аж занадто негативний образ
чинного глави держави,
бо мали на меті не допустити його переобрання,
адже він не хотів миритися з колоніальним статусом нашої держави навіть
після проголошення незалежності.
Подібне вже було!
Москві не можуть подобатися незалежні очільники України. Неупереджені дослідники зазначають, що українці відчули
себе справді громадянами незалежної держави
за часів президентства
Віктора Ющенка, коли
відроджувалася історична справедливість, вікова тяглість державотворення, очищалося наше
минуле від московськоординських нашарувань.
Відновлено гетьманську
столицю Батурин, у яко-

му гетьман Іван Мазепа
мріяв заснувати університет. Українці почали на
державному рівні вшановувати пам’ять жертв Великого Голодомору 19321933 років, героїв Крут.
Інакше кажучи, наші краяни зрозуміли, що 1991
року була не проголошена, а відновлена наша державність. Окрім того,
економічний розвиток
країни вселяв оптимізм.
За кордоном змінилося
ставлення до наших громадян, бо європейці зрозуміли, що Україна — не
тільки не Московія, а європейська держава, що
віками протистояла їй як
улусу Алтин-Орди (Золотої Орди). Проте потужна
московська пропаганда
зробила свою чорну справу! Замість патріотичного
президента, більшість виборців обрала очільником
держави промосковського ставленика, двічі засудженого за кримінальні злочини. Чим усе закінчилося — відомо кожному
українцеві!
Напевно, ніхто б не
повірив, що після Революції гідності наші земляки оберуть керівником держави «обіженого
мальчіка», який змагався за крісло керманича
держави винятково на негативі до чинного очільника, декларував полегшене розв’язання важливих державних проблем,
не розуміючи складності
суспільно-політичного
розвитку України в непростій міжнародній констеляції, спричиненій агресією Московії проти нашої держави. Історія знає
подібні приклади. Ще
майже дев’ять десятиліть
тому в одній iз європейських держав до державного керма прийшов відвертий демагог на спрощених гаслах. Чим закінчилося сімдесят п’ять років
тому його керівництво
— відомо кожному ще зі
шкільної лави. Так на посаді президента виявився
самозакоханий гопник,
«обіжений мальчік», примітивна випадковість, що
уявляла державу сценою
для гейбисатири, з якої
може реготати хіба невибаглива публіка.

Президент веде до...
дочасних виборів
До результатів торішніх виборів треба підійти
зважено. Неупереджений
аналіз змушує стверджувати, що населення виявилося не на висоті тих звершень, яких Україна домоглася за чотири роки попереднього президентства.
Насамперед нашу державу почали шанувати як
суб’єкт міжнародного права: без України не обговорювали нашої зовнішньої
політики, що роблять західні держави за останній
рік. Україна зупинила навалу однієї з найпотужніших армій й отримала
підтримку цивілізованого
світу щодо повернення загарбаних Москвою наших
земель. Відроджене наше
військо належить до найдосвідченіших армій на
континенті, утримує встановлені рубежі, від яких

❙ Прихильники ЗЕ розчаровані, бо доводиться визнати —
❙ «Вовочка вирос, но хохміть нє пєрєстал».
❙ Малюнок з сайта pinterest.com.
було порушенням вимог
чинного законодавства.
За рік з’ясувалося, що тоді
чванькуватий претендент
оголосив сам собі вирок, у
чому переконав час його
перебування при владі.
Однак згадане не повернути. Як вважають
прогнозисти, нинішній
посідалець на столичній
вулиці Банковій прирече-

тю громадянської відповідальності за справи в державі й суспільстві. Звідси висновок: на перше місце виходить доконечність
патріотичного й громадянського виховання. Утвердження на конституційному рівні положення
про те, що держава не підтримує жодної ідеології,
утопічне, адже без держав-

Ідеалізований більшістю населення керівник держави
зумовив перемогу на парламентських виборах його партії, а це
сприяло приходу під його брендом до законодавчого органу
некваліфікованих обранців.
відступає нинішнє недолуге державне керівництво. Не варто недооцінювати усамостійнення нашої помісної Церкви, що
понад 300 літ перебувала
під московським гнітом.
Українська мова реально
стала державною.
За останній рік усе змінилося — фактично Україну повернули до попереднього жалюгідного становища.
На результати торішніх виборів вплинула насамперед цілеспрямована
навала московських і доморощених антиукраїнських засобів масової дезінформації, які спекулювали на недоліках (їх не слід
заперечувати!) у роботі
чинної влади, паплюжили керівника держави,
приклеювали йому різні
налички, а правоохоронні
органи не ставили їх у рамки закону. Як безпринципну треба схарактеризувати згоду президента на
дискусію з безцеремонним
опонентом на стадіоні, що

ний покинути своє крісло вже наступного року.
До цього веде логіка його
президентства. Некомпетентність «нової команди» очевидна — замилювання вже не допоможе!
Неспроможність упоратися з пандемією COVID-19
показала, що кожен день
її перебування при владі
веде державу до катастрофи, суспільної й державної. Отож наступний рік
може стати роком виборів
нового парламенту й, можливо, сьомого президента
держави, що вимагає зваження нинішньої ситуації.

Без державної ідеології
держава існувати не
може
Гадаю, що негаразди
нашого суспільного тупцювання зумовлені пануванням у поглядах населення успадкованого від попереднього компартійного часу державного (радше
— партноменклатурного)
патерналізму й відсутніс-

ної ідеології держава існувати не може. Інша річ, що
такою ідеологією не повинна бути ідеологія партії.
Ще одна хиба нашого державотворення — залишки психології «вождизму». Як наслідок —
президент, обов’язки якого чітко визначені чинною
Конституцією,
сприймається як своєрідний
«батько нації» чи колишній генсек, фактично виходить поза межі своєї правової компетенції. Виборці
без почуття власної громадянської відповідальності
перекладають на нього
всю відповідальність за
стан справ у державі, хоч
ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Торішні вибори переконують, що ідеалізований
переважною більшістю населення керівник держави
зумовив перемогу на парламентських виборах його
партії, а це сприяло приходу під його брендом до
законодавчого органу некваліфікованих обранців,

які перетворилися в парламентську монобільшість.
Мабуть, творці чинної Конституції вірили в
розважливість виборців,
які не посадять у найвище
крісло держави негідного
кандидата. Проте вже вибори президентом двічі засудженого донецького Хама,
як називали Януковича в
кримінальному світі, спростували такі сподівання.
Виявилося, що населення
голосує не раціонально, а
емоційно навіть при виборах президента — і в тому
наша біда!
Як запобігти такому в
майбутньому? Як варіант
— треба використати законні важелі парламентсько-президентської республіки: затвердити на конституційному рівні вибори
керівника держави парламентом. У такому разі
президент не впливатиме
на майбутні вибори парламенту, більшість якого
формуватиме уряд на коаліційній основі, бо тоді
партійна монобільшість
у законодавчому органі
буде неможлива. Приклади маємо в європейських
державах, насамперед у
Німеччині. Як знаємо, обраний парламентом Чехії
Вацлав Гавел не втратив
у своєму авторитеті. У таких умовах роль першої
скрипки в державному
управлінні фактично виконує керівник уряду, що
повністю залежний від
парламенту, а президент
має лише церемоніальні
функції.
Звісно, необхідна й доконечна зміна партійної
структури: замість партії
олігархів мають прийти
ідеологічні партії, як було
після проголошення незалежності. Тоді змагання
між кандидатами у передвиборчій кампанії будуть
змаганням не осіб, а насамперед змаганням партійних програм, що посилить відповідальність партій, чимало з яких приречено зійдуть із політичної
арени. Водночас створяться передумови для подолання примітивного «вождизму», коли навіть у назві
партії значиться ім’я її лідера.
Трагедія України в
тому, що в нашій державі
відсутня потужна патріотична партія, якою після
проголошення незалежності був Народний рух
України. Гадаю, що таку
партію можна створити
на ґрунті Всеукраїнського товариства «Просвіта»
або започаткувати на основі національної Спілки письменників України, щоб вона не асоціювалася з нинішніми партіями, довіра до яких доволі
низька. Водночас треба
припинити діяльність антидержавних партій. Приклад маємо: після заборони компартії наша держава не постраждала!
Звертаюся до читачів
iз пропозицією розпочати дискусію навколо порушених питань. Без їх
з’ясування наша держава
приречена тупцювати на
місці і навіть відступати з
передових рубежів, що підтвердив період після проголошення незалежності,
особливо останній рік. ■
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■ СКАНДАЛ

На інформаційній війні, як на війні
Чому блогер Шарій вчепився у львівський телеканал НТА
Катерина БАЧИНСЬКА

Партія Анатолія Шарія звернулася до поліції із заявами на львівський телеканал НТА. Закидають розпалювання ворожнечі й вимагають відкрити кримінальні справи проти журналістів та керівництва
засобу масової інформації. Сам блогер Шарій неодноразово називав
представників даного канала «рагульйом і галицькими полукровками» у своїх відеозверненнях. Головна редакторка телеканала
НТА Наталія Струк погодилася відповісти на наші запитання
і пояснила, чому саме до їхнього ЗМІ прикута така прискіплива увага блогера Шарія та як телеканал планує захищати
свої інтереси у цій історії.

«Те, що ми робимо, —
безкомпромісний, україномовний,
патріотичний контент»
■ Наталю, неодноразово Анатолій
Шарій згадував вас і ваш телеканал у
своїх блогах. Як оцінюєте таку увагу
до своєї роботи?
— Очікувано. Він і так довго терпів, аби не робити нам зайвого піару. Це наслідок популярності проєктів телеканалу НТА, зокрема нашого політичного ток-шоу «Говорить Великий Львів». Після того як програму
обговорювали на російському телебаченні, підтягнувся Шарій. Тож він —
лише наступний удар, є й інші подібні блогери, які також обговорювали
і поливали брудом нашу програму.
Адже те, що ми робимо, — безкомпромісний, україномовний, патріотичний контент. Звісно, що «вата» біситься і намагається всіма способами дискредитувати нас. Це боротьба з нашою
проукраїнською позицією, в першу
чергу.
■ Як телеканал відреагував на закиди Шарія, що ви нібито розпалюєте на-

ціональну ворожнечу, а також на образливі вислови
на адресу НТА
та вашої аудиторії, яких він
називає «галицьким рагульйом і полукровками»?
— Анатолій
Шарій хворобливо не любить
галичан. Є відео, де він ображає цілий регіон, називаючи
нас «полукровками», і стверджує,
що ми ніхто. Тому
Наталія Струк.
не дивно, що він так
висловлюється про телеканал зі Львова. Це дуже стара риторика: всі, хто за
Україну і українське, — розпалювачі
ненависті. Це він і намагається донести до своєї аудиторії, навіть залякує
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їх нами, мовляв, «ані готови убівать
за язик». Стара пластинка російської
пропаганди досі діє. А вживаючи слово «рагуль» (а це, як пише Вікіпедія,
одне зі зневажливих прізвиськ галицьких українців, що означає малокультурна людина, сільський житель), він
дає чіткий меседж: вони україномовні,
а значить — тупі, примітивні селюки. А він — російськомовна еліта.
■ Минулого тижня члени партії
Шарія подали на телеканал НТА до
суду. Розкажіть, будь ласка, про цю
справу та що вам закидають?
— Нам відомо, що є звернення в поліцію від керівників обласних осередків партії Шарія із Запоріжжя, Донецька та інших областей. У них вони заявляють про
злочин (буцімто телеканал НТА розпалює ворожнечу) і вимагають відкрити кримінальні справи проти нас. Усі
заяви написані за одним зразком.
Про них я дізналася від слідчої райвідділку, якій відповіла на поставлені запитання. Нам обіцяли надіслати копії
цих звернень. Поки справи не вносили
у єдиний реєстр.

Альтернативою Шарію має бути
критичне мислення кожного
українця
Як плануєте діяти в цій ситуації?
— Будемо захищатися, а що нам
залишається? В Україні офіційно зареєстрована «Партія Шарія», вони
здійснюють свою діяльність. От, до
прикладу, тиснуть на проукраїнських
журналістів. І все в рамках чинного законодавства, на жаль.
■

■ БЕЗРОБІТТЯ

«Зубний біль» стоматології
Після масового скорочення медпрацівників стоматологічних
відділень міських комунальних медичних закладів безплатною
залишилась лише невідкладна допомога
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава
«Беручи до уваги те, що
Програма медичних гарантій на 2020 рік не передбачає
фінансування за рахунок держави стоматологічних послуг, зокрема для комунальних закладів охорони здоров’я
(крім ургентної допомоги), керуючись п. 1 ст. 40, 49-2 КЗпП
України, наказую: скоротити всього 35 посад стоматологічних відділень № 1 та № 2,
у тому числі 16 посад лікарівстоматологів, 10 посад медичних сестер та 9 посад молодших
медсестер» — це витяг із наказу директора комунального підприємства «4-та міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» Леоніда Куроєдова,
із яким ознайомили всіх медпрацівників, котрі підлягають
скороченню. Подібні наказипопередження з’явилися і в інших міських комунальних медичних закладах. Усе тому, що
Національна служба здоров’я
України припинила фінансування стоматологічних послуг.
Це означає, що люди тепер не
матимуть можливості отримувати їх безкоштовно. Виняток
становить лише невідкладна
медична допомога.
Невипадково лікарі-стоматологи, чиї посади підпали під

скорочення, а також керівники міських комунальних медичних закладів мали довгу і болючу розмову в актовій
залі Полтавської дитячої міської клінічної лікарні. Ініціатором зустрічі виступив департамент охорони здоров’я та соціального розвитку виконкому Полтавської міської ради.
«Останнім часом до нас надходили скарги, тому й вирішили
зібратися та поговорити, — пояснила очільниця департаменту Вікторія Лоза. — У зв’язку
з медичною реформою змінюються умови роботи медпрацівників — від цього нікуди не дінешся. Розуміємо, що проблема існує і її потрібно якимось
чином розв’язати».
— Чи не всі оці спеціалісти,
яких скоротили, мають вищу
кваліфікаційну категорію, за
30 років роботи й більше не отримали жодної скарги від пацієнтів, лікують навіть літніх
людей, які далеко не завжди
мають змогу відвідувати приватний медичний заклад. Та
цим лікарям потрібно в ноги
кланятися, а не звільняти їх,
— висловили мені наболіле дві
жіночки, котрі сиділи поряд.
Тим часом пані Вікторія запропонувала спільно розглянути форми подальшої роботи
лікарів-стоматологів, чиї посади скоротили, зауваживши,

що варіантів, власне, небагато.
Один із них — зареєструватися фізичною особою-підприємцем, узяти в оренду своє ж робоче місце та медичне обладнання (комунальне майно) й,
відповідно, брати з пацієнтів
гроші за свої послуги.
— Є іще один, запасний,
варіант, — додала очільниця департаменту охорони
здоров’я та соціального розвитку. — Ми можемо продумати такий механізм: «переформатувати» одне з комунальних
підприємств, аби воно орендувало площі, на яких ви працюватимете». У такому разі медпрацівники перейдуть з одного комунального підприємства
до іншого. Зміниться й система фінансування: стоматологічні послуги для населення
фінансуватимуться місцевим
бюджетом.
— Якщо ми з вами оберемо таку форму співпраці, то в
цьому разі до стоматологів
буде сувора вимога: вони працюватимуть тільки за зарплатню, а з пацієнтів ніякої плати
за свої послуги не братимуть
— це буде заборонено. І я доводитиму до кожного полтавця, що ми залишили стоматологічні послуги безкоштовними, фінансуючи їх за бюджетні
кошти, — наголосила Вікторія
Лоза. — Так само ми зараз по-
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■ Чи не надходили погрози або ж
«попередження» з боку активістів
Шарія чи його самого?
— З боку його прихильників — постійно. Причому в усіх можливих
соцмережах: «Фейсбук», «Інстаграм»,
«Тікток». Коментують у «Ютубі». Зазвичай, це примітивні образи, на
кшталт: «здохні, тварь», «отвєтіш
єщьо за разжиганіє вражди», «тварі
бандеровскіє», ну і так далі. Знову ж
таки, розумію, що їхня головна претензія — це наша проукраїнська позиція.
■ На вашу думку, що може бути конкурентним контенту Анатолія Шарія?
І чи є зараз такий контент на телебаченні чи в «Ютубі»?
— Альтернативою Шарію має бути
критичне мислення кожного українця. Якщо хтось вірить, що людина, яка
щиро раділа анексії Криму і кричала,
що Крим — це Росія, а потім очолила
партію Анатолія Шарія (я про Антоніну Бєлоглазову, яка ще до травня цього року була головою «Партії Шарія»),
і що ця політична сила може зробити щось добре для України — то мені
щиро шкода таких людей. Проблема
не так у самому Шарієвi, як у людях,
які його підтримують, а це реальні українці, навіть на Львівщині є його осередок. Додайте сюди ще прихильників
партії кума Путіна — і перспективи,
які нас можуть чекати з таким представництвом, дуже сумні.
■ Усю цю ситуацію між вашим телеканалом та скандальним блогером оцінюєте як інформаційну війну чи можете назвати ці події по-іншому?
— Це боротьба з проукраїнською
позицією телеканала НТА, і, на жаль,
далі інформаційних атак, вкидів та роликів, направлених на те, аби знецінити нас, буде ще більше. Ми багатьом
не подобаємося, і це не тільки політик
Шарій чи російські пропагандистські ЗМІ, це й деякі представники нашої
місцевої влади, які носять вишиванку
і водночас крадуть майно громади. ■

рушуємо питання про те, що і
флюорографія має бути безкоштовною. А щодо тих, хто вирішив зареєструватися фізичною особою-підприємцем, то я
розумію, що вам не так легко
перебудуватися, тому на початку, поки не запуститься цей механізм, наш департамент готовий вам усіляко сприяти. Іще
не знаю, як, але ми зробимо все
можливе, аби ви мали пріоритетне право на оренду тих приміщень, де ви працювали. Нам
потрібно з якомога меншими
втратами вийти з цієї ситуації.
Головне — від нас ви матимете
повну підтримку, — запевнила
чиновниця.
Але тут слово взяв лікарстоматолог-ортопед вищої категорії Олександр Лук’яненко
— працівник зубопротезної
лабораторії 3-ї міської клінічної лікарні (колишньої лікарні Південної залізниці). Він
порушив питання про те, чому
ще раніше звільнили з роботи 5 спеціалістів згаданого
госпрозрахункового відділення, яке багато років давало
прибуток.
— Людей просто викидають
на вулицю, — емоційно заявив
Олександр Юхимович. — Про
те, щоб зареєструватися фізичною особою-підприємцем, узагалі не йшлося. А керівник медичного закладу вже приводив нових орендарів. Оце вам
і пріоритетне право на оренду
для тих, хто працював у цьому
приміщенні багато років.
Утiм очільник медичного
закладу Анатолій Рудич спростував слова лікаря-стоматолога, повідомивши, що приводив не потенційних орендарів,
а «людей, котрі хотіли перевірити, чи відповідає зубопротезна лабораторія санітарногігієнічним вимогам».

— У них у штаті був бухгалтер, але вони його виганяють,
щоб не брати коштів за свої
послуги за прейскурантом. Бо
їм вигідніше брати гроші в кишеню, — вважає Анатолій Рудич.
— Це голослівне звинувачення, — прокоментував слова керівника медичного закладу Олександр Лук’яненко.
У відповідь на цю словесну перепалку Вікторія Лоза
пообіцяла розібратися, в яких
умовах працюють стоматологи-ортопеди й наскільки прозорою є оплата їхніх послуг,
зазначивши, що для неї є однаково важливими як лікарі, так
і пацієнти.
— Відколи лікарів-стоматологів повідомили про скорочення, настрій у нас кепський,
— зізналися мені в неформальній розмові лікарі, котрі не побажали назвати своїх прізвищ.
— Тільки вдумайтеся: 16 лікарів-стоматологів нашого медичного закладу надавали безкоштовну допомогу населенню, а тепер безкоштовною буде
лише екстрена допомога. Тобто
на 90 тисяч населення в Шевченківському районі Полтави планують лишити на одній
зміні лише хірурга-стоматолога й лікаря-терапевта! Що ж до
реєстрації фізичної особи-підприємця, яку нам пропонують
як вихід із ситуації, то тут треба бути й бухгалтером, і економістом, ми ж усе життя просто лікували людей. Попередьте полтавців про те, що з третьою хвилею трансформації
системи охорони здоров’я, передбаченою медичною реформою, в поліклініках не стане й
гінекологів, лаборантів тощо.
Зрозуміло одне: на нас чекає
деградація системи медичних
послуг. ■
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■ НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

■ КОЛИШНІ

Ворог
напоготові, але
стримується

Нові ядерні компроміси

Голова Служби зовнішньої
розвідки Валерій Кондратюк
—про загрози для України з
боку Росії
Іван ПОВАЛЯЄВ
Кремль усіляко намагається розпалити на території України «війну всіх проти
всіх» i провести на цьому тлі політично-диверсійну або навіть силову операцію зі зміни керівництва держави у середньостроковій перспективі.
Відтак, iдеться про військові, економічні та політичні загрози для України з боку
Росії, яка намагається внести розбрат в українське суспільство за допомогою спецоперацій i підірвати основи української державності.
Про це попередив голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у
власній статі для ZN.ua. За його словами,
ставка робиться на системну дискредитацію української національної ідеї і західного цивілізаційного вибору, демонстрацію
«штучності української ідентичності та держави» тощо.
«Москва активно маніпулює фактором
тимчасово окупованих територій, намагаючись протиставити народ України і «київську владу», що нібито зрадила передвиборні
обіцянки стосовно довгоочікуваного миру
на Донбасі. Політична ціль РФ — дестабілізувати суспільно-політичне життя до такого рівня, щоб Кремль був у змозі порушити питання необхідності «гуманітарної допомоги» і перекрити кисень Україні «братніми» обіймами», — стверджує голова СЗР
України.
За його словами, найчастіше своєрідними «фірмовими інструментами» стають провокації, використання агентури впливу, терор і політичні вбивства, що неодноразово
підтверджувалось як в Україні, так і за її
межами.
За даними української розвідки, в системі російського кураторства над окупованими територіями Донбасу сталися суттєві
зміни: після відставки Владислава Суркова доступ до вуха нового куратора проєкту
«СРСР 2.0» Дмитра Козака отримав ідеолог
«руского міра» Костянтин Затулін, який
нашіптує Козаку ідею покласти в основу
російської стратегії на українському напрямі «грузинську чи молдовську модель».
Пан Кондратюк також нагадав, що Росія
розгорнула навколо України війська, які
налічують майже 80 тисяч бійців. Тож, на
його думку, вторгнення до України для Москви — лише питання часу. За даними розвідки, ці підрозділи набудуть повної оперативної готовності вже найближчим часом.
Голова СЗР наголошує: «Рівень озброєння новітніми засобами у стратегічних ядерних силах РФ сягнув 83%, у повітряно-космічних силах — 75%, у повітряно-десантних військах i військово-морських силах
перевищив 63%, а в сухопутних військах —
50%. Рівень оснащеності сучасними засобами управління у військах становить 67%».
Валерій Кондратюк додає, що Росія вже
перетворила Крим на «суцільну військову
базу». Утім стримують Росію від «наступальної силової операції проти України,
зокрема в районі Північно-Кримського каналу», такі фактори: падіння цін на нафту
й газ, сподівання Москви на посилення проросійських сил в Україні після осінніх місцевих виборів, місцеві вибори у самій РФ, а
також вибори у США.
За оцінками розвідки, «для Кремля не
на часі сценарій військової агресії проти
України восени 2020 року», але в перспективі активність РФ щодо України «може
трансформуватися у масштабну військову
операцію із захопленням нових українських територій». ■

Новий глава української
ТКГ у Мінську Леонід
Кравчук зробив низку
неоднозначних заяв про
те, як він хоче «закінчити
війну»
Іван БОЙКО

Уже в перші дні після того, як президент Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука головою
української делегації у Тристоронній
контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший президент України розгорнув неабияку діяльність.
Щоправда, наразі лише інформаційну: ще не взявши участі в жодному
засіданні ТКГ (навіть у режимі відеоконференції), Леонід Макарович
зробив низку суперечливих заяв у
коментарях різним ЗМІ щодо того,
яким він бачить мир на Донбасі і чим
готовий поступитися у пошуку компромісу з ватажками сепаратистів та з
їхніми господарями у Кремлі.

Компроміси від Макаровича
Отже, пан Кравчук готовий до
компромісів. Перш за все, він каже
про якусь «особливу систему управління» на території ОРДЛО і про
вільну економічну зону для них. І
тут простежується улюблена тактика
Макаровича ще з початку 90-х минулого століття — пройти «поміж крапельками», бо пропонує сепаратистам «особливу систему управління»
та ВЕЗ, але при цьому хоче зробити
все так, щоб «не поступатися суверенітетом і незалежністю держави».
Хіба ж не чарівник від політики?
«Скажімо, «особливий статус»
Донбасу. Я це не сприймаю, тому що
мені незрозуміло, що це таке. Але я
можу сприйняти не «особливий статус», а «особливу систему управління» в цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус. Значить, уже компроміс, ми вже шукаємо реальні підходи, аби вирішити
питання», — пояснює свої мирні
«ноухау» Кравчук.
І констатує, що «Росія на це не
погоджується», втім перший президент не бачить у цьому проблеми,
бо, на його думку, ми маємо виписати, що таке «особливий статус управління регіонами».
«Як я це бачу: треба, щоб вони
мали не менше прав і свобод, ніж
мають інші регіони України. Тому
що повернути їх у такому стані, як
було раніше, — це вже не так просто. Тому треба запропонувати більше прав, більше можливостей, але
в рамках Конституції України і законів України. Йдеться тільки про
систему місцевого самоуправління»,
— пояснив свою пропозицію новий
голова української делегації в ТКГ.
Щодо другого компромісу — пропозиції запровадити ВЕЗ на Донбасі,
то політик на пенсії, який iще нещодавно радо брав участь у пропагандистських шоу на російських телеканалах, вдається до спогадів: «Я колись був президентом, я підписав тоді
закон про вільну економічну зону в
цих районах. Це міг би бути один із
кроків для того, щоб люди почали
діяти і розв’язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб
порівняно швидко відновити життя і
дати людям шанс працювати, заробляти і жити нормально».
На його думку, Україна має йти
на перемовини, відстоювати національні стратегічні інтереси України,
робити поступки взаємні, але не пос-

❙ Леонід Кравчук знову звично прямує «поміж крапельками».
тупатися суверенітетом і незалежністю. Бо останнє питання не обговорюється. «Але треба шукати вихід,
спілкуватися, думати, як краще вирішити, збирати думки з усієї України», — наголосив Кравчук.
Такі думки Макаровича вже здивували багатьох. Зокрема, журналіст Денис Казанський, введений українською стороною до делегації в ТКГ як представник окремих
районів Донецької області, каже, що
йому складно уявити компроміси на
переговорах ТКГ в Мінську.
«Насправді Україна в ході мінських переговорів ішла на компроміси вже не раз... А на які компроміси
за цей час пішли Росія та її окупаційна адміністрація? Хтось може назвати хоч один крок, який був зроблений ними назустріч Україні? Позиція росіян і їхніх бойовиків, яку
особисто я побачив на переговорах у
ТКГ, — «буде або так, як хочемо ми,
або ніяк». Мені складно уявити собі
компроміси в такій ситуації», — написав Казанський у соцмережах.

Наступальні кроки зі згадкою про
Будапештський меморандум
Тоді як Кравчук вважає, що потрібно окреслити певну дорожню карту для подальших дій і узгодити її
з ОРДЛО, після цього «можна буде
ставити питання на більш високому
рівні для остаточного вирішення».
Він також сподівається, що Леонід
Кучма даватиме поради членам української делегації у ТКГ як людина, яка має багаторічний досвід перемовин у Мінську.
Серед іншого пан Кравчук бажає
ще й приєднання США до зусиль iз
вирішення конфлікту на сході України. Бо, на його думку, без участі
американської сторони вирішити
цей конфлікт буде непросто. Тоді
як Сполучені Штати є «найбільш
сильною, найбільш багатою країною світу, яка може мати найбільший вплив».
Він також має намір підняти на
переговорах питання створення фонду для відновлення Донбасу і зауважує: «Перший крок — наступальний. Почнемо з Будапештського
меморандуму. Україна тоді склала
ядерну зброю, 175 ракет. На кожній
ракеті стояло по п’ять боєголовок,
загалом — більше 1000. Кожна шахта коштувала мільярд доларів, тих
доларів, зараз це близько 300 млрд.
І цей крок України мав дуже велике значення для зменшення ядерних
арсеналів і витрат на ядерні арсенали тих ядерних держав, які сьогодні існують».
За його словами, Україна, виходячи з цього, має право порушити
питання про створення спеціального фонду для відновлення зруйнованого Донбасу.

Критика Зеленського — це
червона лінія
Серед іншого Леонід Кравчук
заявив, що бачить своєю місією на
новій посаді «закінчити війну» і
буде робити для цього «все, що зможе». Бо вже настав час, коли варто від загальних слів переходити до
конкретних дій.
Говорячи ж про «червоні лінії»,
які не можна переступати, Леонід
Кравчук назвав такою «червоною
лінією»... критику нинішнього президента Володимира Зеленського і
додав: «Той, хто заважає працювати владі і не має ніяких гальм — він
виступає тоді проти України».
Відтак глава делегації України
в ТКГ з врегулювання ситуації на
Донбасі публічно поцікавився у ватажків ОРДЛО, яким вони бачать
майбутнє регіону. І чекає від них на
відповідь.
За його словами, коли починалися події на Донбасі, він уже звертався на одному з телеканалів до ватажків так званих «Л/ДНР», щоб
вони підготували письмові пропозиції про те, що хочуть мати на території цих районів: «Або це «особливий статус», або це щось таке, де
є ознаки державності, чи це автономія. Напишіть, на які кроки ви могли б піти, щоб був компроміс, щоб
можна було домовлятися». Ніякої
відповіді я не отримав».
Судячи з усього, однією з «червоних ліній» він вважає і прямi
перемовини офіційного Києва (Зеленського і керівництва Кабміну)
із ватажками сепаратистів. Але й
тут бачить вихід! Бо вважає, що
Україна хоча й не повинна вести переговори з представниками
ОРДЛО на рівні президента країни, на високому державному рівні, але потрібно шукати формати,
коли можуть вести діалог інші переговірники...
Хто ж тоді? Звісно ж старийдобрий друг Кравчука — перший
прем’єр-міністр України Вітольд
Фокін. Звісно ж, у разі призначення останнього членом делегації в ТКГ (таку пропозицію Макарович йому вже зробив, тож останнє слово за Банковою).
«Це Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він iз 16 років
у шахті. І ми хотіли б мати у
групі людину, яку знає Донбас.
Щоб він міг сказати, чого хочуть
стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть», —
пояснює він свій вибір.
«Якщо ми це обговоримо й подамо в широкому плані, дипломатичними зусиллями всіх разом, і
Росія підтримає... Я хочу фонд реанімації Донбасу, люди почнуть
відразу за щось конкретне братися», — каже пан Кравчук. ■
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■ КОСМОС

■ НОВИНИ ПЛЮС

Астронавтів
знайшли
в океані

Польща оштрафувала «Газпром»

❙ Астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі.

Пілоти корабля SpaceX
Ілона Маска повернулися
на Землю після історичної
місії
Ігор ВІТОВИЧ
Астронавти NASA Роберт Бенкен та
Дуглас Херлі в капсулі космічного корабля
Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска
повернулися на Землю. Приводнення капсули відбулося у неділю, 2 серпня, у Мексиканській затоці о 21:48 за київським часом, повідомляє «Німецька хвиля». Капсула з астронавтами спустилася на воду
на чотирьох парашутах. Нагадаємо, астронавти два місяці перебували на Міжнародній космічній станції (МКС), після
чого успішно відстикувалися. Дорога на
Землю тривала 21 годину.
Успішне приводнення капсули було
останнім ключовим випробуванням для
компанії Маска: чи зможе вона доправляти астронавтів на орбіту та повертати
на Землю, що раніше не вдавалося жодній приватній компанії.
Астронавти після приводнення ще
близько години провели в капсулі на воді,
перш ніж спільні групи з SpaceX та NASA
визволили їх та доправили гелікоптером
на берег. Нині астронавти проходять медичний огляд перед польотом до космічного центру Джонсона NASA у Х’юстоні
в штаті Техас, повідомляє агенція новин
«Рейтер».
Спочатку планувалося, що приводнення відбудеться в Атлантичному океані. Однак через тропічний шторм «Ісаїас», який
загрожує перетворитися на ураган, капсула
приводнилася в Мексиканській затоці поблизу узбережжя штату Флорида.
Особи на кораблі, які відповідали за
підйом капсули з води, впродовж 14 днів
перебували на карантині та пройшли тести
на наявність коронавірусу.
Посадка стала не тільки першим поверненням американських астронавтів
на свою територію за 9 років, а й першим
приводненням астронавтів за 45 років. Останній раз астронавти США приводнювалися в море в липні 1975 року після успішної місії «Союз» — «Аполлон». Це
внесло деяке сум’яття в процес підйому
капсули з води. Справа в тому, що незабаром після приводнення капсулу оточили
відразу кілька приватних моторних човнів, які заважали своєю присутністю рятувальним катерам, яким не вдалося під-

Помер видатний кінорежисер
Алан Паркер

❙ Капсулу з космонавтами підіймають iз води.
пливти до корабля першими.
Нагадаємо, старт ракети Falcon 9, яка
вивела Бенкена та Харлі на орбіту, відбувся
30 травня — лише з другої спроби. Запланований на декілька днів раніше перший запуск зірвався через погодні умови. Вже через 19 годин після запуску Crew Dragon успішно пристикувався до МКС. Повернення
астронавтів на Землю фактично стало останнім етапом випробування Crew Dragon,
який довів, що корабель є надійним та безпечним для використання.
Упродовж двох місяців, які Роберт Бенкен і Дуглас Херлі провели на Міжнародній
космічній станції, вони переважно займалися її технічним обслуговуванням. Приміром, Бенкен, який має великий досвід
виходів у відкритий космос, заміняв зовні
станції нікель-водневі акумуляторні батареї на нові літій-іонні. Але головною метою
місії астронавтів, звісно, було саме випробування надійності Crew Dragon і його готовності до майбутніх польотів — зокрема тестування його маневреності та роботи автоматичної системи стикування з МКС. Уже
перебуваючи на Міжнародній космічній
станції, вони також щоденно перевіряли
роботу бортових систем Crew Dragon. Окрім
того, Бенкен і Харлі в реальних умовах випробовували зручність i функціональність
нових скафандрів, розроблених SpaceX.
Окрім першого успішного запуску астронавтів в історії приватної космонавтики, ця подія стала першим за понад дев’ять
років стартом пілотованої космічної місії
з території США. У NASA називають це
ключовим кроком до відновлення космічних польотів з американської території після багаторічної перерви внаслідок закриття
програми Space Shuttle у 2011 році.

До старту Crew Dragon американські астронавти подорожували у космос за допомогою російських ракет і космічних кораблів
«Союз». Це не лише било по міжнародному іміджу США як космічної держави, а й
коштувало країні чималих грошей: останнім часом вартість відправки лише одного астронавта на «Союзі» сягала 90 млн доларів — це приблизно у чотири рази більше,
ніж 10 років тому. Послуги SpaceX значно
дешевші — всього 55 млн доларів за місце.
У 2014 році, на тлі запровадження санкцій щодо Росії через анексію Криму, нинішній керівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін
пригрозив, що РФ може відмовитися від доставки американських астронавтів на МКС:
«Пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута». Відповіді на ці слова він дочекався шість років
потому. «Батут працює», — пожартував засновник SpaceX Ілон Маск, коментуючи успішний запуск Crew Dragon.
І вже станом на ранок понеділка свої
привітання висловили президент США
Дональд Трамп, глава SpaceX Ілон Маск,
глава NASA, глава Європейської космічної
агенції Йоханн-Дітріх Вернер, а от Дмитро
Рогозін мовчить…
У NASA розповідали, що в разі успіху першого пілотованого польоту Crew
Dragon, наступний планується здійснити
вже восени цього року. До екіпажу, як очікується, входитимуть вже не двоє, а четверо астронавтів — американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шенон Вокер, а також
японець Соїті Ногучі. Про точну дату цього
польоту в NASA поки не повідомляли. Загалом у найближчих планах ще принаймні шість таких польотів до МКС, які SpaceX
має здійснити за контрактом iз NASA. ■

■ СУД ТА ДІЛО

Верховний суд Польщі розглядає скарги стосовно легітимності президентських
виборів 12 липня
Верховний суд Польщі розпочав розгляд подань стосовно легітимності другого туру президентських виборів, який
відбувся 12 липня і під час якого переміг
iз мінімальною перевагою чинний президент Анджей Дуда.
Кількість скарг стосовно порушень виборчого процесу 12 липня, за оцінками Верховного суду та Державної виборчої комісії,

У Великій Британії 31 липня помер режисер Алан Паркер. Йому було 76 років. Причини смерті режисера не уточнюються. Відомо,
що в останні кілька років він боровся з важкою
хворобою. Найвідоміші фільми Алана Паркера — «Опівнічний експрес», «Серце ангела»,
«Евіта», «Птаха», «Багсі Мелоун», «Міссісіпі
у вогні», «Життя Дейвіда Ґейла»,«Стіна» та
«Прах Анджели». За «Птаху» в 1985 році Паркер отримав Гран-прі Каннського кінофестивалю. Він тричі був номінований на «Золотий
глобус», двічі — на «Оскар», отримав сім нагород Британської кіноакадемії BAFTA. Паркер
був засновником та одним iз голів Британської
режисерської гільдії і засновником британського Комітету у справах кіно. У 2002 році був
посвячений британською королевою у лицарі.

В Ізраїлі тривають протести
проти Нетаньяху
В Ізраїлі не вщухають багатотисячні протести проти прем’єр-міністра країни Біньяміна
Нетаньяху. В Єрусалимі ввечері в суботу, 1 серпня, відбулася чергова демонстрація біля резиденції Нетаньяху, в якій узяли участь близько
10 тисяч людей. Уже декілька тижнів протестувальники збираються щосуботи біля офіційної
резиденції глави уряду та вимагають його відставки. Протест тривав до ранку неділі, поки
поліція не розігнала протестувальників, заарештувавши 12 людей. Правоохоронці застосували при цьому «співмірну силу», заявив речник поліції. Тим часом одна з протестувальників зазначила в коментарі інформагенції dpa,
що поліція діяла «надмірно агресивно». Протестувальники, дотримуючись протиепідемічних заходів, закликають до відставки Нетаньяху. За даними поліції, ще близько тисячі людей
протестували напередодні біля приватної резиденції Нетаньяху в місті Кесарія на узбережжі Середземного моря. Протести також відбулися в Тель-Авіві та інших містах. Сам Нетаньяху назвав демонстрації проти нього «інкубаторами коронавірусу».

Перша в арабських країнах АЕС

Вибори закінчилися, питання залишилися
Олег БОРОВСЬКИЙ

Польське Управління із захисту конкуренції і споживачів (UOKiK) оштрафувало російську компанію «Газпром» на 213 мільйонів
злотих (понад 48 млн євро) через відсутність
співпраці в ході антимонопольного розслідування. Відповідну заяву розміщено на сайті
регулятора. «Президент UOKiK Томаш Хрустни призначив «Газпрому» штраф у розмірі
майже 213 мільйонів злотих — це результат відсутності співпраці у розслідуванні, яке
проводилось у зв’язку з будівництвом газопроводу «Північний потік-2», — йдеться в заяві. У 2018 році UOKiK звинувачувала шість
компаній у фінансуванні будівництва без необхідного юридичного дозволу. Це підприємства, що входять у міжнародні групи компаній: «Газпром», Engie (Швейцарія), Uniper,
OMV, Shell і Wintershall (всі — Нідерланди).
На початку 2020 року UOKiK звернувся до «Газпрому» з вимогою надати документи, що стосуються справи. Йшлося про контракти, укладені дочірньою компанією «Газпрому» з іншими компаніями, які фінансують будівництво «Північного потоку-2». Проте «Газпром»
кілька разів відмовлявся надавати документи.
«Порушення законодавства Польщі — держави-члена Європейського Союзу — загрожує
фінансовими санкціями, передбаченими в них.
На мою думку, це навмисний вчинок, який мав
перешкоджати триваючому провадженню», —
сказав Хрустни.

була найбільшою за всі останні роки. Загалом Верховний суд розглянув понад 5,8 тисячi скарг i подань про порушення виборчого законодавства. У 92 випадках визнав
подані обвинувачення такими, що мають
підстави — повністю або частково, але при
цьому вирішив, що вони не мали вирішального впливу на результат виборів.
Тобто скарги та вердикт не матимуть
впливу на кінцевий результат. У четвер,
6 серпня, відбудеться церемонія приве-

дення Дуди до присяги на другу каденцію. Про свій бойкот інавгурації Дуди вже
оголосили колишній президент Броніслав
Коморовський i колишній глава уряду Лешек Міллер. Але якщо Коморовський делікатно пояснив свою відсутність тим, що
він боїться заразитися коронавірусом, то
Міллер прямо сказав, що президент Дуда
«доклав рук до нищення ліберальної демократії в Польщі», цитує його слова «Газета виборча». ■

В Об’єднаних Арабських Еміратах запустили атомну електростанцію «Барака» в
Абу-Дабі. Це перша атомна електростанція в
арабських країнах, наголосив прем’єр-міністр
ОАЕ Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум. Він додав, що будівництво атомної станції та дослідження космосу, яким ОАЕ теж займаються,
— це «послання світу, що араби здатні відновити свій шлях у науці й конкурувати з іншими
великими націями». Оціночна вартість будівництва — 24,4 мільярда доларів. Введення в
дію першого реактора спочатку планувалося
на кінець 2017 року, але потім кілька разів переносилося через необхідність посилити заходи безпеки. Після того, як усі чотири реактори
станції «Барака» запрацюють на повну потужність (5,6 МВт), це дозволить забезпечити приблизно 25% від потреб ОАЕ в електроенергії.
Населення цієї багатої нафтою і газом країни
— 9,3 мільйона. ■
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■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Могила богданівців на Замковій : сто років самотності
Перший Петлюрівський суботник й урочисте вшанування полеглих у
1917-му відбудуться 8 серпня у Києві
Олександр ХОМЕНКО,
кандидат історичних наук

На Замковій у Києві 8 серпня відбудеться Перший Петлюрівський
суботник. Таким чином «Музей
Української революції 1917—1921
років» Національного музею історії України пропонує вшанувати
пам’ять похованих тут козаків 1го Українського полку ім. Богдана
Хмельницького, підступно розстріляних російськими шовіністами у
1917 році. Ініціативу суботника підтримало чимало діячів культури та
громадських активістів, серед яких:
Тарас Компаніченко, Ігор Мазур (Тополя), Володимир Балух. А 12 серпня на могилі відбудеться урочисте
вшанування полеглих богданівців
— вперше за більш ніж сто років
під їхнім власним іменем.

Січові стрільці чи козаки?
...Що справжній horror тут,
зовсім поряд, шкірою відчує кожен, хто, змірявши обережними кроками вузеньку стежку на
стрімкій вертикалі гори і продершись крізь хащі переплетеного галуззя та якихось особливо високих, у півтора людських
зростів, бур’янів, таки спроможеться піднятися на самісінький
її вершечок. На Замкову — найбільш невпокорену, неприручено дику і заразом найсакральнішу з усіх історичних київських
гір, де на відстані доторку сусідять речі та реалії, які у звичному нам житті належать до
зовсім різних світів: смітники,
згарища багать, вимиті дощами фрагменти давньоруської кераміки, поруйновані склепи, капища чудернацьких богів і демонів. І кожен із тих, хто приходить сюди, теж шукає щось своє,
відмінне від інших: бомжі та міські божевільні з розкуйовдженими
бородами — амфори склотари,
поети — метафору, різноманітні
язичники й сатаніти — щось тільки їм відоме.
А ми пошукаємо загублену поміж високими травами і пластами
історії могилу богданівців — козаків 1-го українського полку імені
Богдана Хмельницького, які в серпнi 1917 р. знайшли тут свій останній спочинок. Для тогочасного громадянства ті 16 вкритих червоною
китайкою трун стали першим від
початку Української революції та
створення Центральної Ради хорором, який навіч засвідчив: історія
не лише приязно всміхається, надто часто вона повертається й вишкіреною вовчою пащею. Могила
на Замковій урочисто розпочала
довгий шерег могил Української
революції (могили «крутян», могила козаків, розстріляних чекістами під Базаром, відомі й невідомі могили повстанців). Проте тоді
всім хотілося вірити, що ті перші
жертви будуть і останніми — тому
і прийшов на цей похорон увесь український Київ...
А потім у Києві остаточно утвердилися більшовики — і на могилу чекало сім довгих десятиріч
самотності. Коли «Союз нерушимий» захитався і Київ завирував
мітингами під блакитно-жовтими стягами — про неї згадали, але
під іншим іменем: помилково почали вважати, що там поховані Січові стрільці, які загинули під Крутами. А потім знову прийшло забуття. У сумі — майже як у Маркеса — сто років самотності.

Перші творці нової історії
України
Як це зазвичай бувало в українській історії, шлях 1-го Українського полку імені Богдана Хмельницького розпочався з
весни, надій, синьо-жовтих прапорів і стрічок, урочистого співу
«Заповіту». Феєричний вибух Української революції у березні 1917 р. відкрив перспективи і для творення українських військових структур, які у
майбутньому мали стати основою національної армії. Уперше з
кінця XVІІІ ст., коли «Катерина,
вража баба» знищила Запорозьку Січ та зліквідувала останні козацькі полки, українці спромоглися відчути, що їхнє право на
вільне життя може стверджуватися не лише поезіями, часописами та патріотичними промовами, а й багнетами та артилерійським вогнем.
Формування українських
підрозділів розпочинається з епіцентру українського Відродження — Києва: тут з ініціативи Миколи Міхновського утворюється Український військовий клуб
імені Павла Полуботка. Перед
ним було величезне поле роботи, адже до російської імператорської армії у період від 1914 до

Ніколай Ходорович, вийшовши
на балкон і поглянувши на цих
рішуче налаштованих людей під
розгорнутим українським стягом, вимушений був привітати їх
словами «Нехай живе Україна!».
Богданівський полк заявив
про себе як про реальну силу, з
якою змушені були рахуватися
всі. 4 травня військовий міністр
Росії Александр Гучков дає дозвіл на формування окремого українського підрозділу: так було
покладено початок українізації військових частин у Російській армії. І життя в українському
Києві почало пульсувати зовсім
в іншому ритмі. Майбутній генерал-хорунжий Армії УНР Юрко Тютюнник такими словами
згадує свої враження від першої
зустрічі з першим українським
полком: «З-за рогу показується
голова колони. Повіває розкішний прапор з образом великого гетьмана. Чудовий оркестр...
Проходять курінь за куренем, сотня за сотнею... Гарні, веселі, могутні, горді. Вони перші творці
нової історії України».

«Дата... фактично розриву між
Україною і Московщиною»
Козаки-богданівці суттєво
зміцнили український рух, на-

«Смійся, враже, та не дуже».
1917 років було мобілізовано 4,5
млн українців — це було більше
третини від усієї її чисельності. І
в цих мільйонів у військових шинелях і на фронті, і в тилу швидко
пробуджувалася національна свідомість.
Українські військовики потужно заявили про себе вже 19
березня — під час зорганізованої за покликом Михайла Грушевського стотисячної маніфестації на Першому Українському Святі Свободи у Києві. 22 березня у Києві відбуваються збори
українців — вояків київської залоги (рядових офіцерів, військових медиків), на яких ухвалено рішення домагатися від російської влади у Києві формування
охочекомонного (тобто сформованого із добровольців) полку імені
Богдана Хмельницького. За декілька днів цю вимогу підтримує
Центральна Рада. Перша реакція
російської адміністрації зрозуміла: ніколи, нізащо, за жодних
умов. Одначе події розгортаються вже поза її контролем. 1 травня
на Сирецькому полі в Києві відбувається зорганізоване Українським військовим клубом імені
Павла Полуботка військове свято
«перших квітів». Участь у ньому
беруть понад три тисячi вояків —
із портретами Шевченка та Полуботка, транспарантами з написами «Хай живе славне військо українське», «Хай живе автономія
України». Не питаючись ні в кого
дозволу, вони проголошують утворення 1-го Українського полку
ім. Богдана Хмельницького, далі,
за козацьким звичаєм, «вільними
голосами» обирають командира
полку та командирів підрозділів.
По завершенні свята колона богданівців похідним порядком рухається практично через усе місто на Печерськ, до Маріїнського
палацу. Російський командувач
Київським військовим округом

давши йому впевненості у власних силах: хвиля українізації покотилася відтоді нестримним потоком. Утворюються все нові й
нові полки, які називають себе
іменами українських діячів...
Російська адміністрація була шокована: якщо процес розвиватиметься і далі в цьому напрямі, то
скоро українська військова сила
в Києві переважить російську.
Новий командувач Київського військового округу Константін
Оберучев, здавалося, знайшов ідеальний вихід: спровадити всі українізовані полки на фронт — і за
«матушку Россию» нехай повоюють, і в Києві стане спокійно. На
початку серпня 1917 року «процес пішов»: спочатку в окопи відправляють полк імені Грушевського, далі — усіх козаків полку імені Полуботка, потім — Український курінь смерті. 8 серпня
настала черга гвардії Української
Центральної Ради — Богданівського полку.
Полк підкоряється наказові,
на Софійському майдані під звуки
дзвонів урочисто освячують його
прапори та корогви. Усе начебто чудово, козаки сідають в ешелони і... Вже в Києві починається обстріл: по богданівцях із рушниць і кулеметів стріляють російські кірасири та донські козаки.
Особливо інтенсивним вогонь
був на станції Пост-Волинський
— ешелон був чудовою мішенню. Богданівці ж на щільний обстріл змогли відповісти лише десятком-другим пострілів: набоїв
у них практично не було. Потім
ешелон зупинили і «воины доблесной русской армии» почали
добивати козаків прикладами і
рубати шаблями, вигукуючи при
цьому: «Мы вам покажем автономию, хохлацкие морды».
Загинуло 16 українських військовиків, було дуже багато поранених, решту беззбройних бог-

❙ Похорони убитих козаків 1-го Українського козацького ім. Гетьмана
❙ Богдана Хмельницького полку.
данівців арештували — і далі продовжували знущатися над ними.
Ця трагедія шокувала цілу Україну.
Слідство, яке проводилося комісіями, створеними і Центральною Радою, й очолюваним С. Петлюрою Українським генеральним військовим комітетом, встановило, що до нападу кірасири та
донські козаки готувалися давно
і що серед них систематично велася погромна протиукраїнська агітація. Один із кірасирів відверто
заявив представникові українського парламенту: «Мы стреляли
хохлов и стрелять будем». Стало
зрозуміло, що єдина мета російських підрозділів у Києві — це підготовка до знищення українського руху.
12 серпня стало пам’ятним
для цілого українського Києва
днем похорону богданівців. Велелюдну жалобну ходу очолював
голова Української Центральної
Ради Михайло Грушевський. 16
трун, укритих червоною козацькою китайкою, через увесь Київ
волами везуть на Замкову гору, де
Флорівський монастир на своєму
цвинтарі надав їм місце на братську могилу. На ній встановлюють дубовий хрест, Український
військовий клуб імені гетьмана
Павла Полуботка покладає вінок
із написом «Смійся, враже, та не
дуже». Це місце відразу ж стало
одним із культових: було оголошено збір коштів на спорудження
пам’ятника загиблим, але бурхливі революційні події у Києві не
дозволили завершити цю справу.
Одначе громадянство не забувало про могилу на Замковій,
адже там були поховані ті, хто
першими в перебігу розпочатої
1917 року Української революції віддав життя за право України на суверенну державність. За
рік по тому, у серпні 1918-го, згадуючи про ці події і закликаючи
громадянство вшанувати пам’ять
козаків-богданівців, київська газета «Відродження» наголошувала: саме в день розстрілу російськими імперіалістами першого українського військового підрозділу «пішла війна між Україною і
Московщиною, війна вже не словесна, не війна ідей і аргументів,
але справжня, груба, жорстока
війна, в котрій рішає моральна й
фізична сила». Це — дата «хоч і
не формального, але фактичного
розриву між Україною і Московщиною».

Перший Петлюрівський
суботник
У часи більшовицького тоталітарного режиму могилу козаків-богданівців зі зрозумілих
причин чекало забуття. Лише
ті, хто був учасником подій
доби Української революції,

пам’ятали далеку історію 1917
року, і серед цих імен першим
слід назвати Бориса Антоненка-Давидовича. Коли наприкінці 80-х «Союз нерушимый»
почав хитатися і заповідалося на новий етап українського
Відродження, про могилу згадали знову. 14 жовтня 1989
року відбулося організоване
активістами Української гельсінської спілки та Спілки незалежної української молоді велелюдне сходження на Замкову гору і встановлення хреста
на могилі. Щоправда, з огляду
на малий масив інформації про
цю подію, тогочасні активісти
помилково вважали, що встановлюють його на місці поховання студентів, які загинули
в бою з більшовицькою армією
Муравйова.
Попри це, сходження на Замкову стало однією з наймасовіших громадських акцій у процесі здобуття Незалежності України: участь у багатотисячній
ході взяли активісти практично з усіх областей України. Панахиду на могилі відправив священник УАПЦ Методій Андрущенко, а завершилася акція
велелюдною ходою київським
середмістям.
Тоді вперше від часів Української революції люди вільно крокували українською столицею під розгорнутими національними прапорами, хоча
ще кілька тижнів перед тим
міліціянти з криком «Уберите
незарегистрированные флаги»,
як коршаки, кидалися на кожну жовто-блакитну стрічку.
Терміново викликаний керівництвом Компартії спецназ, т.
зв. «отряд милиции особого назначения», не наважився атакувати патріотичну колону...
1993 року цього хреста було
на могилі богданівців поновлено після знищення вандалами.
Згодом замість дерев’яного було
встановлено металевого хреста,
знову ж із помилковою атрибуцією: на написі зазначено, що
це — місце поховання Січових
стрільців, які полягли під Крутами.
Натепер могила козаків
Богданівського полку — першого військового підрозділу,
із якого почалося у 1917 році
формування Армії УНР, потребує належного впорядкування та відповідного облаштування території довкола неї. Зрештою, необхідно найближчим часом провести комплекс заходів
із взяття її на облік як об’єкта
культурної спадщини із занесенням до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України.
Ми маємо знати свою правдиву
історію. ■
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■ ПЕРСПЕКТИВИ

Україна інкогніта
Як помножити емоції, подорожуючи Батьківщиною
Ольга ПОЛІЩУК, начальник науково-дослідницького відділу
Роман ЯКЕЛЬ,науковий працівник Національного заповідника «Замки Тернопілля»

Чи скоро ми «позеленіємо»?
Найперспективнішим напрямом розвитку туризму в регіонах є створення мережі «зелених шляхів» (green ways), які
користуються популярністю в Європі і виходять за межі однієї країни. Зелені шляхи — це багатофункціональні маршрути
для пересування безмоторним транспортом чи пішохідним способом. Ці маршрути координують громадські організації, товариства задля впровадження концепції сталого туризму. Без використання
«зелених шляхів» складно реалізовувати
проєкти, пов’язані зі збереженням культурної спадщини, та розвивати внутрішній туризм. Адже вони відповідають потребам місцевого населення і туристiв,
пожвавлюючи місцеву економіку.
Секрети такої гармонії нехитрі. «Зелені шляхи» включають у свої маршрути заклади для поселення туристів — готелі, кемпінги, агросадиби, а також різноманітні гастротури — ознайомлення з
національними стравами, продуктами,
напоями. Під час таких турів споживач
має можливість відвідати ресторани з національною кухнею, взяти участь у гастрономічних заходах із приготування місцевих страв, ознайомитися з історією й рецептурою їжі та напоїв, продегустувати їх
і здійснити подорож місцями вирощування, збору й виробництва продуктів. Кожен
«зелений шлях» може включати різні туристичні маршрути, адже кожна територія має свої неповторні особливості, наприклад, кулінарні, ремісничі, фольклорні та інші. То чому б усе це не об’єднати в
окремий туристичний маршрут і спробувати знайти ще декілька?
Такі «зелені шляхи» мали б стати одними з ключових елементів стратегії розвитку туризму в Україні. Вони активізують розвиток малого і середнього бізнесу,
сприяють зайнятості місцевих жителів і
зростанню їхніх доходів, наповненню місцевих бюджетів.
Для розвитку туризму в Україні корисним є досвід використання «зелених
шляхів» у сусідніх східноєвропейських
країнах. Наприклад, «Лелечий шлях»
протяжністю понад 400 км від Польщі до Білорусі виник уздовж скупчення
лелечих гнізд. Він включає в себе сплави по річках, озерах, лісові прогулянки,
відвідання місць гніздування лелек. Ще
один «зелений шлях», який проліг на 1
тис. 250 км у Південній Моравії (Чехія),
пов’язаний із виноробством.
В Україні «зелені шляхи» загалом
тільки зароджуються, хоч деякі з них уже
активно розкручуються. Наприклад, схожий із моравським — «винний шлях» Закарпаття. Подорожуючи ним, туристи мають можливість відвідати виноградники,
винні підвали з дегустаційними залами,
музеї виноробства, фестивалі вина та інші
атракції. Та найбільш задіяний на сьогодні «зелений шлях» — це «Долина двох річок» у Києво-Святошинському районі.
Він включає в себе сплави по річці Ірпінь,
кінні і піші прогулянки, фестивалі...

Три дороги, три шляхи
Три «зелені шляхи» могли б з’явитися
і на Тернопіллі — у Кременецьких горах, Подільських Товтрах і Дністровському каньйоні, і кожен з них мав би охопити декілька районів області. Проте на
сьогодні найбільш реально створити «зелений шлях» уздовж Дністра. «Уже визначено п’ять зон Подністер’я на території
Тернопільської області (а це — понад 1
тис. 100 кілометрів у межах Дністра), де
сконцентровані туристичний потенціал,
інфраструктура і може бути надано цілий
комплекс послуг для туристів», — розповів учасникам презентації туристичного кластеру Бучацького району, яка відбулася нещодавно, координатор iз розвитку
мережі Greenways Ukraine Сергій Підмо-

гильний.
Проте «зелені шляхи» будуть розвиватися тоді, коли в них діятимуть кластери. Це — той варіант, який потребує
об’єднання зусиль влади, власників садиб
і турбаз, виробників крафтової продукції,
туроператорів, щоб задовольнити найвибагливіші смаки туристів...
Ви не повірите, але туристичний кластер уже два роки діє у Теребовлі. Як розповів учасникам згаданої презентації директор КП «Туристично-інформаційний
центр міста Теребовля» Степан Зелінський, до кластеру увійшли Музей історії
міста, згаданий туристично-інформаційний центр, приватні садиби, кафе, велосипедні маршрути, польоти на паратрайку,
нічна екскурсія по місту, а також розмаїті
майстер-класи. Таке об’єднання вигідне
усім його учасникам, адже кожен із них
отримує свою пайку від надання туристичних послуг. Крім того, туристично-інформаційний центр довів, що може заробляти
не такі вже й малі кошти від продажу сувенірної продукції, реклами. Вже виготовлено буклети з екскурсійним меню Теребовлі трьома мовами — українською, англійською і польською, відбувається активна промоція міста в соціальних мережах.
Досвід Заліщиків показав: якщо місцева влада зацікавлена відродити славу
курортного міста, відомого в усій колишній Речі Посполитій, то вона це зробить.
У місті над Дністром уже відновлено два
парки і два пляжі, в яких створено дві відпочинкові зони з барбекю. Там туристи
мають можливість iз насолодою провести
дозвілля, приготувати шашлик чи рибну
юшку. В Заліщиках практикують сплави по Дністру на катамаранах. Створено
також комунальне підприємство «Заліщики туристичні», яке організовує тури
вихідного дня по місту, а також водно-велосипедний маршрут уздовж Дністра —
від села Устечко до Заліщиків. За словами
міського голови Алли Квач, у місті планується ще чимало атракцій, зокрема, в
одному з парків буде влаштовано оглядовий майданчик із видом на Дністровський
каньйон, а ще — незвичайне шоу — метеоритний дощ. Міська влада також обіцяє

❙ Унікальний Дністровський каньйон.

❙ Подільські Товтри, де могли б пролягти «зелені шляхи».
Миколая (1610 р.), Василіанський монастир (1712 р.), Успенський костел (1763 р.),
церква Святої Покрови (1764 р.) та інші. А
літературний музей нобелівського лавреата, уродженця Бучача Шмуеля Йосефа Агнона приваблює письменників та науковців із різних країн світу.
Влада Бучача довела, що може відновлювати важливі пам’ятки. Декілька років
тому за кошти місцевого бюджету у місті
було відреставровано джерело Яна Третього Собеського — короля Речі Посполитої, який після перемоги у битві з турками біля Відня 1683 року зупинявся у місті
над Стрипою і втамовував водою спрагу.
Однак найбільш значима пам’ятка міста
— Бучацька ратуша — нині чекає і ніяк
не дочекається завершення реставраційних робіт.

Кошти на відновлення замків у цьому році не надходять узагалі — ні з
державного, ні з місцевих бюджетів.
створити багатофункціональний майданчик, де можна було б просто неба проводити семінари, конференції, демонструвати кінофільми тощо. А ще не гріх відродити в Заліщиках традиції виноградарства... І тоді на цій території Подністер’я
визріє оригінальний кластер — відпочинково-курортний.

Кіно, вино, ремесла
Нещодавно туристичний кластер було
створено в Бучацькому районі. Для привабливого іміджу певної території громадська організація «Бучач-Тур» використала найбільш сучасний і ефективний інструмент — нову айдентику (від англійського слова identity, що в перекладі означає
«ідентичність»). Вона, як переконує голова ГО «Бучач-Тур» Світлана Борак, «здатна передати настрій міста (у даному випадку Бучача), поєднати історію і сучасність і
тим самим привабити туристів».
Бучачу гріх скаржитися на нестачу
пам’яток культурної спадщини. Вони в
різні пори року надають місту над Стрипою неповторного шарму. Бучач овіяний
славою геніального архітектора Бернарда
Меретина і скульптора Йоана-Георгія Пінзеля, які створили знамениту Бучацьку ратушу (1751 р.) У Бучачі є ціла низка інших
пам’яток, вельми цікавих для туристів, —
руїни замку XIV століття, церква Святого

У Бучацькому районі туристам варто помандрувати до мальовничого села
Рукомиш, де можна побачити диво природи — травертинові скелі, природний
лик Ісуса Христа, старовинну церкву XVI
століття, а біля неї — скульптуру святого
Онуфрія різьби геніального Пінзеля. Великою помилкою було б не навідатися до
оповитих легендами Русилівських водоспадів, не побувати на мальовничій Червоній горі, де річка Стрипа впадає у Дністер, та не зустріти інші таємниці природи й історії. Але ознайомлення з цією місцевістю було б неповним без відвідування
замків i фортифікаційних споруд, які є на
балансі Національного заповідника «Замки Тернопілля». Наразi всі вони потребують відновлення.
— Пандемія коронавірусу зробила
нам дуже негативну послугу, — наголосила у виступі під час презентації кластеру Бучацького району вчений секретар заповідника Надія Макарчук. — Кошти на
відновлення замків у цьому році не надходять узагалі — ні з державного, ні з місцевих бюджетів. Заповідник дає собі раду, заробляючи власні кошти. На сьогодні для
нас головне — ліквідувати аварійний стан
замків і розпочати консерваційні роботи.
Якщо зазирнути у перспективу, то в Золотому Потоці, за концепцією архітектора
Юрія Вербовецького, планується присто-

сувати замок під феодальне помістя, де постійно житиме велика родина. Тут вирощуватимуть пшеницю, розводитимуть худобу, займатимуться ремеслами, а на свята
будуть організовувати ярмарки та бенкети...
У замку в селі Язловець можна буде
проводити лицарські турніри. А в селі Підзамочок біля замку плануємо створити мотузяний парк, канатну дорогу, лижну трасу. Дуже добре, що народний депутат України Микола Люшняк та його помічники
спільно з заповідником розробили проєкт
відновлення замків у Бучацькому і Теребовлянському районах. Сподіваємося, що
його підтримає Бюджетний комітет Верховної Ради і будуть виділені кошти для
цих потреб... Маємо надію, що уряд підтримає ініціативу Міністерства культури
та інформаційної політики, і відбудова цих
замків у 2021 році буде включена в національний проєкт «Велике будівництво».
У Подністер’ї є ще й інші цікаві замки,
наприклад, у селищі Скала-Подільська та селі Кривче. Вони так само мали би
бути включені у вищезгаданий «зелений
шлях».
Але для того, щоб групи туристів змогли побачити історико-архітектурні перлини, державні органи та органи місцевого
самоврядування мали б подбати про ремонт автомобільних доріг, і насамперед
тієї, яка веде до замку в селі Язловець.
Адже розбитими путівцями мало хто з
мандрівників поквапиться відчути красу
замків і фортифікаційних споруд та дух
історії, який витає там.
На нашу думку, головна мета полягає у
тому, щоб акцентувати увагу на збереженні матеріальної та нематеріальної культурної спадщини нашого краю. На даний час
ми маємо надію на надходження коштів у
заповідник, щоб втілити задумане. Проте сьогодні спільними зусиллями місцевої
влади, громадських організацій та Національного заповідника «Замки Тернопілля» ми хочемо ліквідувати аварійний стан
і пристосувати об’єкти нашої установи, які
розташовані на «зеленому шляху» в Дністровському каньйоні для таких атракцій,
як-от: майстер-класи, квести, наукові пікніки, перегляди фільмів під відкритим небом та інші тематичні розваги.
Адже те, що залишила нам природа,
історія, фантазія і вмілі руки людей, повинно бути використано з користю для
держави, місцевих громад, бізнесу і мешканців. ■
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■ ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

І зійде Сонце.
Штучне
Нова ера в енергетиці: у Франції розпочато складання
міжнародного термоядерного мегареактора ITER
Ігор ВІТОВИЧ

Щоденні звіти про коронавірус та його наслідки для планети якось затьмарюють
інші надзвичайно важливі повідомлення. А тим часом життя не стоїть на місці й у
світі продовжують реалізовувати проєкти, які матимуть вирішальне значення для
майбутнього людства.
У французькому центрі атомної енергетики Кадараш минулого тижня офіційно стартувало збирання найбільшого у світі експериментального термоядерного реактора.
Будівельні роботи в рамках міжнародного проєкту ITER триватимуть до 2024 року, а
запрацювати реактор має через два роки. «Надією майбутнього» для ядерної енергетики назвав цей проєкт президент Франції Емманюель Макрон, звернувшись до
учасників офіційної церемонії запуску будівництва, цитує його слова Міжнародне
французьке радіо (RFI). Успішна реалізація проєкту може дати людству джерело
енергії, виробництво якої не забруднює навколишнє середовище, не дає викидів
вуглекислого газу і токсичних відходів, наголосив Макрон.
Цей вагомий крок у будівництві міжнародного експериментального термоядерного реактора (ITER) вартий для президента Емманюеля Макрона бодай віртуального
свята. 28 липня він запросив високопоставлених урядовців із країн-учасників проєкту спостерігати за прибуттям першої частини вакуумної камери. Серед запрошених — голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, єврокомісарка з енергетики Кадрі
Сімсон та президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Через коронавірус святкування
відбувалося в онлайн-трансляції.

Термоядерна на зміну ядерній
Наймасштабніший і найдорожчий
міжнародний науковий експеримент
об’єднав 35 країн — усі держави Євросоюзу, Велику Британію, США, Росію,
Китай, Індію, Японію, Південну Корею і
Швейцарію. Міжурядову угоду про створення найбільшого термоядерного реактора ITER було підписано ще наприкінці
2006 року. Втім історію проєкту прийнято вести від історичної зустрічі 1985 року
в Женеві лідерів СРСР і США, на якій
Михайло Горбачов і Рональд Рейган домовилися про спільне дослідження термоядерної енергії в мирних цілях. Тепер
підійшли до останнього великого етапу у
зведенні цього унікального престижного
проєкту.
За масштабами і значимістю ITER перевершує попередній гігантський міжнародний проєкт Великого адронного колайдера — найбільшого у світі прискорювача елементарних частинок, створеного у Європейському центрі ядерних
досліджень ЦЕРН, поблизу Женеви. Будівельним майданчиком для реалізації задуму був обраний французький дослідницький ядерний центр Кадараш. ITER збирають у містечку Сен-Поль-ле-Дюранс,
розташованому за 40 кілометрів від південного Екс-ан-Провансу. Ще в 2009 році
на місці будівництва «Сонця Землі» почалися підготовчі роботи: туди було стягнуто
велику кількість важкої будівельної техніки. Робітники вирубали 40 гектарів лісу
та викопали і вивезли з цього майданчика
два мільйони кубічних метрів ґрунту. Але
цей шрам на благодатній землі Провансу
було завдано недаремно. Позаяк створене тут руками людей «сонце», як передбачається, повністю вирішить усі енергетичні проблеми землян.
Адже контрольована реакція синтезу, яка відбуватиметься в термоядерному
реакторі, дозволить знизити залежність
від викопних видів палива, не маючи при
цьому недоліків, характерних для відновлюваних джерел енергії. Крім того, термоядерна енергія є екологічно чистою й не
залишає після себе отруйних відходів та
небезпечних рівнів радіації.

Як це працює
Ядерний синтез — це реакція злиття
легких атомних ядер у важчi з виділенням
певної кількості енергії. І саме він є основою існування Сонця та всіх інших зірок.
Учених найбільш цікавить реакція між
двома ізотопами (дейтерієм та трітієм)
дуже поширеного на Землі водню, через
що утворюється гелій та виділяється нейтрон. Внаслідок цієї реакції утворення
гелію виділяється енергія, яка розподі-

ляється між нейтроном та ядром гелію в
пропорції 14,1 до 3,5. Для реакції синтезу
потрібно нагріти газову суміш дейтерію і
трітію до температури понад 100 млн градусів Цельсія. Після цього формується
суміш iз розділених атомів та електронів
— плазма. Цю плазму потрібно утримувати таким чином, щоб вона не вступала
в контакт зі стінкою реактора, оскільки
розплавить його і все навколо.
Для цього були винайденi так звані
магнітні пляшки, які отримали назву
«токамак». Теорію керованого термоядерного синтезу та токамак (скорочення від ТОроїдальна КАмера з МАгнітними Котушками) і принципи утримання в
ньому плазми розробили ще наприкінці
50-х років ХХ століття видатні радянські вчені Андрій Сахаров (пізніше — дисидент та лауреат Нобелівської премії
миру) та Ігор Тамм (лауреат Нобелівської премії з фізики, який навчався та
розпочинав наукову кар’єру в Україні).
Утримувану в токамаку плазму додатково підігрівають електричним струмом та
радіочастотним опроміненням до температури 300 млн градусів, внаслідок чого
відбувається її «запалювання». В світі на
цей час збудовано кілька сотень дослідницьких токамаків.
Міжнародний ITER якраз і створений
за найпоширенішою схемою термоядерних реакторів — токамаків. Це тороїдальна (у вигляді пустотілого бублика) ваку-

❙ Реактор ITER — найскладніший технічний витвір людства.

❙ Так виглядатиме кільцеподібна вакуумна камера, у якій утримуватиметься та нагріватиметься плазма.

ня традиційних природних джерел енергії: від дерева до нафти. Один кілограм
суміші дейтерію і трітію дає стільки ж
енергії, що і десять залізничних вагонів
вугілля. Радіоактивний дейтерій, який
дістався нам від Великого вибуху (моменту народження Всесвіту), є стійким ізотопом водню і присутній в одній iз кожних 3 тис. 350 молекул води. Дещо гірше
з трітієм, який має період напіврозпаду
12 років, тому в природі його мало. Але
він утворюється в достатніх кількостях
у самій термоядерній установці в процесі
роботи.
Тобто, вихідним пальним для термоядерного реактора є літій і вода. Літій —
це звичайний метал, який широко використовується в побутових електроприладах, зокрема в акумуляторах стільникових телефонів. Літію, який міститься в
одному ком’ютерному акумуляторі, та 45
літрів води достатньо для вироблення такої кількості енергії, яку дає спалювання
70 тонн вігілля. І це без жодних шкідливих викидів! Теперішніх земних запасів

Встановлений у Франції термоядерний експериментальний
реактор має продемонструвати вченим і людству, що ми можемо
контролювати термоядерну реакцію (або, в гіршому випадку, що не
маємо змоги її контролювати).
умна камера з магнітними котушками.
Реактори намагаються копіювати процеси термоядерного синтезу, що відбуваються всередині зірок, де злиття ізотопів водню виділяє величезну енергію. Отриману з газу плазму утримують у магнітному
полі. Магніти необхідно охолодити в герметичному кріостаті до практично абсолютного нуля — 268° C.

Навіщо такі складнощі?
Головна перевага ядерного синтезу
полягає в тому, що як пальне для нього потрібна лише невелика кількість поширених у природі речовин, наприклад,
морська вода. При реакції термоядерного
синтезу виділяється в 10 млн разів більше енергії, ніж при звичайних хімічних
реакціях, до яких належить і спалюван-

дейтерію вистачить на мільйони років, а
літію — на сотні років. Якщо закінчиться, то його без проблем можна видобувати
з тієї ж води.

Науковий міраж чи вирішення проблем
людства?
Встановлений у Франції термоядерний експериментальний реактор має
продемонструвати вченим і людству,
що ми можемо контролювати термоядерну реакцію (або, в гіршому випадку, що не маємо змоги її контролювати). Тобто, теоретично, на Землі має
бути відтворений той же процес генерування енергії, що відбувається на Сонці
та інших зірках. Якщо ІТЕR дійсно запрацює, то ми, земляни, вирішимо всі
свої енергетичні проблеми.

У створенні елементів майбутньої установки ITER брали участь країни-учасниці проєкту. Так, корпус кріостату будували в Індії, частини вакуумної камери — в
Європі та Кореї. Китай і Росія створювали
надпровідники, частину котушок і різні
електротехнічні компоненти. Центральну магнітну котушку, чиєї сили достатньо, щоб підняти авіаносець, розробляли
в США, нагадує агенція «Франс Пресс».
Складальні роботи за участi 2 тис. 300
фахівців триватимуть у Франції до 2024
року. Запрацювати реактор повинен до
початку 2026 року, а на повну потужність
вийти до 2035-го.
Реактор ITER, за словами розробників, стане найскладнішим технічним
витвором, який коли-небудь був створений людиною. Він матиме найбільші у
світі надпровідні магнітні котушки, які
генеруватимуть неймовірно потужне
магнітне поле, необхідне для утримання плазми при температурі 150 млн градусів Цельсія, що вдесятеро гарячіше за
центр Сонця.
Майбутній реактор ITER наразі не
призначений для виробництва електрики:
виділена енергія піде на нагрівання стінок токамака. Мета проєкту — показати
можливість генерації енергії термоядерним реактором. Існуючі токамаки споживають енергії більше, ніж виділяють. За
рахунок масштабу конструкції ITER (830
кубічних метрів) вчені розраховують, що
реактор зможе виділяти енергії в десять
разів більше, ніж витрачається на нагрівання плазми. ITER також повинен показати готовність технологій до будівництва
комерційних термоядерних електростанцій, він також дозволить оцінити їх надійність і безпеку. Інженери хочуть наразі
лише показати, що технічних можливостей у принципі достатньо для того, аби виробляти «чисту» енергію за рахунок сплаву ізотопів водню дейтерію та тритію з утворенням гелію.
Гендиректор
компанії
ITER
Organization Бернар Біго зазначає, що
комерційні реактори можуть з’явитися в
кращому випадку до 2060 року. Потужність кожного, за оцінками, дозволить
забезпечити електроенергією 2 мільйони
квартир. На думку Бернара Біго, за вартістю будівництва й експлуатації вони
будуть не дорожчими за звичайні ядерні
реактори. А паливом (воднем і літієм)
термоядерні установки будуть забезпечені «на мільйони років»: кількох грамів
достатньо для виділення енергії, одержуваної при згорянні восьми тонн нафти.
У перспективі завдяки контрольованому
термоядерному процесу можна буде виробити енергії в чотири мільйони разів
більше, ніж її можуть дати вугілля, нафта та всі інші природні енергоносії нашої планети!
Водночас багато екологів не поділяють такого оптимізму, вони називають термоядерні проєкти «науковим
міражем», зазначають, що термоядерна енергетика — це енергетика майбутнього, і такою вона залишиться завжди, та вказують на їх жахливу дорожнечу. Дійсно, проєкт ITER, запізнюючись
на п’ять років у реалізації, втричі зріс у
ціні в порівнянні з початковими оцінками — до 20 млрд євро. А «зелені» сходяться на думці, що такі солідні гроші
можна було б інвестувати в надійнішi
проєкти, наприклад, використання відновлюваних джерел енергії. ■
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■ НОМІНАНТ

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: ВІЗИТІВКА

Пропаща сила:

Далі публікуємо результати дистанційної експертної сесії Всеукраїнського рейтингу «Книжка
року’2020» з визначення «Лідерів літа» – шортлисти кожної підномінації (за абеткою).

злочини «руськава міра»
Костянтин РОДИК

Обкладинка з витинанкою серед наших ілюстрацій — це
книжка «Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації». Оформлена саме так, як вивершувала свої рукописи
ця майстриня наївного мистецтва. Ще кажуть — «чистого
мистецтва». Мабуть, тому, що серед мотивацій до такої
творчості відсутня комерція. Вершини цього мистецького
виду — малярство Катерини Білокур та Марії Приймаченко. У передмові до фактично «вибраного» Параски Плитки
наголошено «консенсус у культурній та експертній спільнотах про її неординарність, багатоманітність і вагомість
щонайменше для свого регіону».
Життя Параски Плитки
(1927–1998) тривало у високогірній гуцульській Криворівні — за винятком десяти
років сталінських концтаборів. Вона лишила по собі
кілька десятків власноруч
оправлених рукописних книжок, обкладинками до котрих
найчастіше правили саме витинанки. Тут і спогади про
ув’язнення, прозові спроби,
колекції малюнків, фотоальбоми. Аналіз її малярства виходить за межі газетної статті — бо треба максимально
залучати останні публікації
з феномену «чистого мистецтва», а це значна частина беклисту лише одного видавництва, «Родоводу». А от про її
фотографію варто поміркувати, бо експерти-культурологи
не часто зупиняються над цим
проявом «наїву».
Фотографувати Параска
Плитка почала в 1950-х, по поверненні з заслання. До цього жодного такого досвіду не
мала. На перші вільні зарплати придбала найдоступнішу
тоді камеру «Смєна». Далі —
глибше пірнаючи у фотосвіт —
докупила ще три апарати. Що,
безумовно, засвідчує серйозність її захоплення. Але попервах, як зазначають упорядники нашої книжки, та перша
«Смєна» слугувала насамперед
для «пошуку однодумців і спілкування з односельцями через
посередництво фотографії».
Судячи
з
досліджень
мистецьких експертів та власних спогадів, вона була інтровертом. Відтак, потребувала
додаткового інструменту комунікації. Обрала вельми ризикований і водночас дуже
ефективний у разі успіху
спосіб: знімкувати потенційних співрозмовників. Ризик
полягає в інтуїтивному остраху людини, надто із патріархального середовища, перед «магічною» фотокамерою.
Одна з найпроникливіших експертів світлярства Сьюзен Зонтаґ неспроста пише, що «фотоапарати, як і автомобілі,
продають, як хижу зброю»
(Про фотографію. — К.: Основи, 2002). Разом із тим, досліджуючи
комунікативну
функцію фото, американська
культурологиня визнає: «Фотографувати — це надавати
важливості». І коли об’єкти
зйомки усвідомлюють це —
процес знімкування перетворюється на «могутній інструмент деперсоналізації наших
відносин зі світом».

Чи вдалася Парасці Плитці
така «деперсоналізація»? Не
одразу, хронологічно ранні
знімки фіксують скутість персонажів. Та чим далі від більшості зі світлин віє довірою до
фотографині. Найкращі пізніші кадри відтворюють емоційну стабілізацію об’єктів:
вони стають адекватно-автентичними, своїми позами і жестами «зливаються»
з характерним фоновим пейзажем. Перетворюються на
фотосимвол. Не випадково
авторка друкувала такі знімки крізь власноруч виготовлену віньєтку «Привіт з Криворівні». Хтозна, якби тоді
хтось запропонував їй зробити серію офіційних поштівок,
ми би нині говорили про майстриню етнографічної презентації краю? Як-от, наприклад,
про Миколу Сеньковського?
Не так давно видана книжка про цього доти незнаного майстра має назву «Карпатські листівки 1925-1932»
(К.: Артбук, 2016). Полтавець, котрий так само через
політичні репресії (але ще у
1920-ті роки) осів у тій самій
Верховині Параски Плитки.
Йому пощастило: замешкав
в Австро-Угорській імперії,
а та цікавилася своїми околицями і вже тоді надавала
їм преференції задля того, що
тепер називаємо «зеленим туризмом». Пейзажі та портрети гуцулів від Сеньковського
поширювалися Європою — загалом дві сотні листівок. Їхня
візуальна впливовість така,
що, як пише у передмові культурологиня Поліна Ліміна, їх
можна ставити поруч із візуальними образами «Тіней забутих предків» Параджанова
(чи радше Іллєнка, як оператора).
Ще один представник на-

півпрофесійної
фотографії, що знімкував однакові
з Плиткою та Сеньковським
об’єкти, — чех Флоріан Заплетал. Ужгородське «Видавництво Олександри Гаркуші» 2016-го випустило його
двокнижжя «Міста і села Закарпаття; Дерев’яні церкви Закарпаття», котре стало
лавреатом тодішньої «Книжки року». Звісно, ретельність
Заплетала у фіксації закарпатської етнографії цілком заслуговує такої високої експертної оцінки. Його портретна
зйомка, вважай, епізодична,
цілком співставна з роботами
Сеньковського, одна з котрих
— гуцулка з файкою — отримала Ґран-прі на фотовиставці в Парижі 1931 року.
І от тепер час помріяти: а
якби світлини Параски Плитки були свого часу тиражовані
у поштівках, — чи не спровокувало би те такого ж розголосу, як роботи Сеньковського?
Зрештою, і Заплетал не мав
такої підтримки: Чехословаччині, котра тоді окупувала Закарпаття, було не до «зеленого туризму». А от як це могло
бути — і було — у Західній Європі, свідчить досвід Лені Ріфеншталь. Так, вона була професійним фотографом, але у
1950-х ринула у цілком незвідану царину — етнографічне
світлярство. Начиталася африканських текстів Гемінґвея, поїхала на пленер, зазнімкувала власне бачення
тої етнографії. Добірка світлин з’явилася на сторінках
поважного німецького фотожурналу. Далі — просто мрія
для східноєвропейських майстрів: задля перетворення серії
знімків на майбутню фотокнигу «компанія «Фольксваген»
надала їй пару спеціально обладнаних автівок»; долучи-

Малярство / фотографія / пластика
Михайло АНДРІЄНКО. Повернення. – К.: Родовід, 144
с.(о)
Андрій АРКАН. Я, Іоанн… – Л.: Піраміда, 254 с.(п)
Олекса ГРИЩЕНКО. Мої роки в Царгороді 1919–1920–
1921. – Л.: Піраміда, 280 с.(п)
Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації. – К.:
Мистецький арсенал, 224 с.(п)
Григорій СКОВОРОДА. Вибрані афоризми. – Х.: Фоліо,
256 с.(і)
Дмитро СТЕПОВИК. Між Україною і Америкою: Графіка і
малярство Василя Лопати. – К.: Кліо, 304 с.(п)
Українська абетка та казки в ілюстраціях Георгія
Нарбута. – Х.: Фоліо, 104 с.(п)
Архітектура / театр, кіно / мистецтвознавча есеїстика /
спеціальні дослідження
Богдан Антків: Маестро з династії диригентів. – К.: А-БАБА-ГА-ЛА-МА-ГА, 312 с.(п)
Будова Києва (1921–1932). – К.: Варто, 180 с.(о)
Літа ҐРЕЙ ЧАПЛІН. Дружина короля вечірки. – Х.: Фабула,
272 с.(п)
Девід ЛІНЧ, Крістін МакКЕННА. Кімната снів. – К.:
Видавництво Жупанського, 640 с.(п)
Серж ЛИФАР. Роки жнив. – К.: Варто, 240 с.(п)
Т.МАРУСИК, І.КОРОТУН. Архітектурне диво Чернівців.
– Чернівці: Букрек, 324 с.(п)
П’єр Гіє де МОНТУ. Арт-фірма: Естетичне управління та
метафізичний маркетинг. – К.: ArtHuss, 384 с.(п)
Віктор ПАПАНЕК. Дизайн для реального світу. Екологія
людства та соціальні зміни. – К.: ArtHuss, 446 с.(о)
Краєзнавча і туристична література / етнографія / історія
повсякдення / дорожні нотатки
Габріел БУЛЕЦА. Унґвар, або Журба за містом У. –
Ужгород: Ліра, 352 с.(п)
Валерій ВОЙТОВИЧ. Українське Полісся. Зарічненський
край: історія та культура. – Рівне: Видавець В.Войтович,
880 с.(п)
Роб ҐІФФОРД. Китайський шлях. Подорож у майбутнє.
– Х.: Віват, 352 с.(п)
Ольга КАРІ. Рибка дядечка Завена. – К.: Темпора, 264
с.(п)
Юрій ЛИСЯНСЬКИЙ. Навколосвітня подорож на шлюпі
«Нева» (1803-1806). – К.: Темпора, 384 с.(п)
Дмитро МАЛАКОВ, Ірина МАЛАКОВА. У Києві 60-х. – К.:
Варто, 312 с.(п)
Юрій НИКОЛИШИН. Мальовнича Львівщина. – Л.: Апріорі,
104 с.(п)
Нова радість стала. Улюблені колядки та щедрівки. – К.:
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 32 с.(с)
лися журнал «Нешнл Джеогрефік» та компанія «Кодак».
Внаслідок вийшло три альбоми африканських типів, з
котрими — за рівних умов —
могли би змагатися гіпотетичні альбоми Сеньковського/Заплетала/Плитки. Коли
ті фотокнижки Ріфеншталь
вийшли, президент Судану
навіть надав їй громадянство
— за потужну промоцію краю
(Одрі Салкелд. Лені Ріфеншталь. Тріумф і воля. — Москва: Ексмо, 2003)
Сама Л.Ріфеншталь вважала за головне «поставити
потрібну людину в потрібне
місце». Інший фотокласик,
Анрі Картьє-Брессон, сповідував протилежне: «Мені
вдалося зазнімкувати чимало людей за звичних для них
обставин» (Уявна реальність.
— Санкт-Пєтєрбурґ: Лімбус

Прес, 2008). Параска Плитка інтуїтивно слідувала принципам репортажного портрету, одним із класиків котрого
є Картьє-Брессон. Та водночас
— так само підсвідомо — не
цуралася постановочної концепції Ріфеншталь.
Якби не окупаційний
російський режим, Плитка й
Сеньковський заповідалися
на потужних фоторепрезентантів Гуцульщини в Європі
(Микола Сеньковський, до
речі, зник із радарів біографів саме після «золотого вересня» 1939 року на Західній
Україні). Отака вона, «вєлікая руская культура». ■

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Богдан Струтинський:
і самоінвестувалися, а нині
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Валентина САМЧЕНКО,
Катерина МАРТИЧ

НАТО — ви ж знаєте, що це абревіатура Національного академічного театру
оперети — незважаючи на затяжний
карантинний період, продовжує дарувати оптимізм. Принаймні його генеральний директор — художній керівник, а
за сумісництвом очільник Національної
спілки театральних діячів України переконаний, що пільгове оподаткування й
інші законодавчі норми підтримки дадуть змогу мистецьким колективам повернутися до повноцінної діяльності. На
1 жовтня — у Міжнародний день музики
— заплановано відкриття нового сезону, а ще через тиждень — прем’єру довгоочікуваної вистави «Доріан Ґрей».
Відкритися НАТО має для глядачів відреставрованим, нині там масштабна реконструкція головної зали.

«Суліко» записали — і набрали
мільйон переглядів
■ Пане Богдане, час карантину дозволив театралам переглянути онлайн,
наприклад,«Макбет» із Пласідо Домінго. Конкурентоздатним для українських
глядачів був «Скрипаль на даху» вашого
Театру оперети. Чи задоволені загальними результатами показів онлайн?
— Із самого початку, коли був бум на
онлайн-покази, звичайно, це глядачам і
нам було цікаво. Зараз це вже перегоріло,
глядачі хочуть живого спілкування, живого дотику. Онлайн-показ — це має робитися спеціальна телеверсія, а не просто
камерою відзнята вистава. Колись навіть
був спеціальний жанр — телевистава,
знімали на декілька камер, була вистава
на сцені нібито, але з іншим підходом, такий собі мініфільм.
Сприйняття наживо, коли є живий
контакт і актор своєю енергією, своєю
пластикою і голосом може більше вплинути на емоції, на душу, взагалі на глядача. А через екран — тут інші закони сприйняття, потрібно «картинку робити». У
нас деякі вистави були добре відзняті, а
деякі — з одного ракурсу, тому ми відмовилися від таких трансляцій.
Утім ми транслювали мініролики,
які я називав «кухонні репетиції», коли
збиралися у когось із музикантів і грали номери або окремо записували відео
музикантів і зводили у єдиний відеоролик і цілісну композицію. Так «Скрипаля» грали, «Суліко» записали і набрали
мільйон переглядів. Це дуже радувало,
адже був неймовірний фідбек від глядачів.
Але говорити про те, що це окремий
жанр, який має зайняти своє місце, я не
буду. Адже це нагадує історію, коли в
Радянському Союзі всі ходили в кінотеатри, у кожному селі був клуб і кінотеатр. Це була дуже прибуткова індустрія.
Але потім почався занепад кінопрокату,
люди почали купувати відеомагнітофони, касетники і відвикли від показів у кінотеатрах, сиділи вдома і дивилися фільми. Забули про те, що можна піти в кінотеатр, купити квиток і дивитися відео.
Так кінотеатри відмерли, лише років 1015 тому почали відновлюватися і знову
стала мода на кіно.
Так от, коли в період карантину люди
нікуди не виходили, то їх рятував інтернет, до якого вони вже так звикли. Люди
вже лінуються їхати до кінотеатру чи театру, а ще люди сильно налякані. Мені
здається, якщо карантинні обмеження
ще триматимуть людей по домівках, то
кількість тих, хто хотітиме живого спілкування у театрі, відвідати виставки,
значно зменшиться. Але подібні «виходи в світ» дуже корисні, адже це духовне
збагачення, культурне наповнення. Такі
люди, я впевнений, по-іншому мислять,
по-іншому працюють, тому вважаю, що
до театру треба ходити з дитинства. Саме
тому, коли я прийшов працювати в театр
оперети, перше, що я поставив, це була
казка. Підсумовуючи питання про онлайн-покази, скажу, що для мене це 50
на 50.
■ Щоб привчити глядача до якісних
онлайн-показів українських театрів, потрібна якісна постановка, реклама і фінанси на промо та зйомки. Де брати кошти?

Керівник Національної оперети й Всеукраїнської театральної спілки — про
карантинну паузу, реконструкцію в НАТО, взаємини з Мінкультури і законодавчі
ініціативи про підтримку галузі
— На це запитання дати відповідь
дуже складно, тому що ресурси у театрів фактично закінчилися. Ми, Театр оперети, заздалегідь готувалися до
реконструкції: хотіли скоротити на місяць сезон і починати реконструкцію
головної зали на початку червня, але у
зв’язку з карантином почали раніше ремонтні роботи.
Ми зазвичай накопичували кошти,
щоб улітку можна було прожити, щоб
покрити комунальні платежі, мінімальні
видатки (утримання, канцелярія тощо), а
ситуація, яка сталася у березні, принесла
для нас величезні втрати. Ми вже втратили понад 10 млн грн, і думаю, що до кінця року буде ще мінус 20 млн. Це дуже
серйозна, болюча тема. Тому що раніше
ми самі заробляли гроші й самоінвестувалися.
При хорошій ситуації спонсорів важко знайти, а тут — зовсім усе критично.
Я, наприклад, мав переговори з чотирма банками, які є нашими партнерами,
то всі мені відмовили. Також спілкувався з величезною торговельною мережею,
вони теж поставили нас на паузу і сказали: «Вибачте, зараз ми не зможемо вам
допомогти».
На сьогоднішній день театр оперети у
дуже складній ситуації перебуває, адже
ми не маємо коштів на комунальні платежі, проводимо перемовини, щоб нам
із міського бюджету хоч трохи допомогли перекрити ці потреби чи хоча б канікули якісь зробили, бо ситуація критична. Крім комунальних, є ще низка заборгованостей. Наприклад, ми готувалися до прем’єри вистави «Доріан Ґрей» і
не все заплатили за матеріали, за метал
і дерево, які брали у наших партнерів,
і вони чекають. Є певні борги по звуковому обладнанню для вистави «Баядера», яку випустили у грудні. У нас багато є зобов’язань, десь 5 млн грн боргу
на сьогодні. З держбюджету їх не покриють ніколи. Це стаття витрат нашої господарської діяльності.
■ Це означає, що ви маєте їх віддати
через рік, через два?
— Звичайно. Молю Бога, щоб пеню
нам не нараховували.

18 сторінок пропозицій «театральних»
змін до законодавства
■ Ви як голова НСТДУ могли б через
законодавчі ініціативи вирішити фінансові проблеми, які приніс театрам карантин?
— Я звернувся до міського голови Віталія Кличка з пропозицією, аби нам зберегти колектив і не зменшувати заробітну плату (бо там теж є проблема) і щодо
комунальних платежів. А також звернувся до Міністерства культури з питанням, щоб вони спробували сформувати у
бюджеті статтю, яка покрила б видатки
для українських театрів.
Нині, наскільки я знаю, кошти виділені для Міністерства культури, утім невідомо, як воно їх розкладе: чи на всі театри держави, чи ні. Є поняття місцевих
бюджетів у зв’язку з децентралізацією,
комунальних і державних. Національні заклади покрив Мінкульт, вони отримали кошти на покриття комунальних
платежів. Але зараз ведуться переговори, щоб через Український культурний
фонд покрити комунальні платежі для
всіх театрів.
Планую з радою усіх спілок звертатися до президента України. Я уже на 18
сторінках надав пропозиції змін до законодавства України, зокрема щодо пільг,
відміни ПДВ — зараз, до речі, зменшили
до 7% з 20%, це теж велика перемога.

❙ Богдан Струтинський.
Якщо запрацює театральний ринок,
то, звичайно, театри почнуть заробляти.
На часі не розвиток театру, а хоча б утримання, щоб пережити цю кризу. Я вже
пропонував програму дотацій від держави.
Де брати кошти на розвиток, якщо немає грошей на утримання? Якщо хочеш
розвиватися — маєш щось вкладати. На
нову виставу потрібні кошти, де їх брати,
якщо немає коштів на утримання? Тому
я наполягаю на тому, щоб держава сьогодні, при форсмажорних обставинах,
покрила видатки дохідною частиною
хоча би за статистикою минулого року,
оскільки саме держава заборонила нашу
діяльність. Ми у період із березня до кінця серпня минулого року мали таку-то
дохідну частину, то хай би нам цього року
її покрили, щоб ми могли якось вижити.
Це невеликі кошти для держави, і вийняти їх із тих мільярдів, які перекидаються зі статті на статтю для культури, можна.
■ Майже всі роки незалежності України постійно говорили про закон про меценатство. Партнери, які могли собі дозволити, вважали за честь і обов’язок допомогти. При нинішній фінансовій ситуації, чи зміг би закон про меценатство
змотивувати, відродити доброчинну активність?
— Звичайно, зміг би. Але тут є різні
частини. Ми можемо говорити про ті системи, які працюють у розвинених країнах. Наприклад, у нас є закон про благодійність і благодійну діяльність, яку підписав іще Кучма, там йдеться про 4% від
балансового прибутку. Якщо держава
приймає закон про меценатство у сфері
культури і мистецтва, то, звичайно, цей
закон стимулюватиме бізнесмена. Це додаткова реклама. Але головне — пільгове оподаткування.
Якщо я, наприклад, як бізнесмен,
заробив за рік 100 млн грн і заплатив,
для прикладу, 35 млн податку, а мені в
районі потрібно побудувати дитячий садочок. Оскільки це потреба соціальна,
не вистачає садочків у місті, то я беру на
себе зобов’язання допомогти з будівництвом, але не перераховую кошти в податкову рік чи два, в залежності від кошторису будівництва і моїх доходів. Або поіншому: якщо я підтримую театр, то на
ту суму, яку надаю театру, я не плачу податку.

Наприклад, в Італії, в Болоньї, де я
спілкувався з керівництвом, ухвалено закон чотири роки тому, який працює наступним чином: потрібно на постановку
певну суму коштів, я прошу ці кошти у
фірми, вона надає мені їх, але ця фірма
звільняється від оподаткування на певний період, наприклад на півроку. Хоча,
думаю, що в нашій країні ці формули використовуватимуть для зловживань, вибудують певні корупційні схеми, бо наш
бізнес іще не надто відповідальний. Ми
мусимо мати максимально просту і прозору систему податкових привілеїв.
Можна так зробити: для культури,
при створенні національного продукту,
не тільки на вхідний квиток зменшити
оподаткування з 20 до 7%, а ще й на закупку. Тобто, якщо я хочу купити дерево, то маю заплатити тій компанії, яка
мені продає, 7%, а вона — 20% податку.
Я вважаю, що якщо ця компанія вкладає
у нас, то нехай вона теж платить 7%, тоді
вона буде мати економії 13%. Уся господарча галузь театру вписується у таку
систему, бо ми ж закуповуємо все: хай то
буде ваза, світло, обладнання, інші матеріали. Тоді б вийшло, що театральна галузь теж стала б утворюючою, а не просто
споживацькою. Якщо держава боїться,
що всі почнуть уникати додаткового оподаткування через подібну схему, то нехай
обмежить кількість таких проєктів, наприклад, для кожного — лише 2-3.
Або можемо зробити ще таку частину: вибрати на кінець року кількість
об’єктів, які йдуть під пільгову частину для бізнесу, нехай 100 об’єктів на
рік: наприклад, будівництво музею чи
відродження театру, і постановою Кабміну затвердити їх. Конкурсна система може
бути, а може бути часткове оподаткування — 10% в державу, а 10% — меценатство. Це все не мої вигадки, а досвід закордону.

«Скрипаль на даху» й інші: чи вигідно
купувати ліцензії
■
У вас у театрі залишаються
зобов’язання по ліцензійних виставах,
тому ж «Скрипалю на даху»? Які корективи вніс у цей процес карантин?
—Якщо у нас не продана вистава —
ми нічого з неї не платимо. Ліцензійні
договори ми підписали таким чином, що
платимо з дохідної частини, яку отримали з цієї вистави. Усе прозоро.
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Раніше самі заробляли гроші
вже втратили понад 10 млн грн
мо 2-3 прем’єри творів родини чотирьох
Штраусів — музики, яку ніколи не грали
на теренах Радянського Союзу і Незалежної України. Через бібліотеку і Австрійський культурний фонд ми отримуємо нові
ноти. А з Агентством авторських прав не
хочемо мати справи, хоча свого часу наш
театр був найбільшим платником агентству, при тому, що в деяких театрах обороти значно більші.
Усе тому, що, наприклад, Національна
опера — Пучінні, Верді, на цих композиторів охоронні норми вже давно вийшли.
А ми маємо багато творів композиторів,
охоронні норми на яких іще не вийшли.
Охоронні норми вийшли тільки у Штрауса. Кальман, Легар — іще чинні норми.
А щодо мюзиклів, то там узагалі, крім ліцензійних зборів, ще й роялті більше платимо, тобто видатки по відсотках.
Наприклад, ми заплатили за ліцензію,
а потім розписується ще за кожну виставу, скільки ми маємо заплатити, скільки
відсотків за музику, за лібрето тощо. Це
дуже складна історія і дуже дорога для
українського театру. Мене питають, чому
ми не ставимо Вебера. Це тільки дилетант
може ставити таке запитання. Можу навіть листи показати, в яких зазначено, що
ліцензія коштує 150 тис. євро. Це підйомні кошти для українського ринку? Це шалені кошти, от і все. У світі це можуть собі
дозволити театри, але у нас і вартість квитків дуже низька. У Театрі оперети найдорожчий квиток — 800 грн, це 30 євро, а в
країнах розвинутих це найдешевший квиток, а дорожчий — 250 євро і т. д.

❙ Реставрація у Національній опереті.
❙ Фото надані театром.

Мета — створення Інституту театру

❙ Карантин поставив на паузу театральні фестивалі.
❙ Фото 2019 р.
Я взагалі за прозорість і першим із
директорів театрів перейшов на електронний продаж квитків іще у 2010 році,
йшов до цього ще з 2007-го, проводив наради, зустрічі, писав листи. Навіть у Мінкульті це написано, що одним із перших з
цим питанням звернувся Струтинський,
бо я бачив, як на Заході це працює.
■ Ваш приклад із ліцензійними виставами можуть брати для створення своїх
постановок інші театри? Наскільки це
економічно вигідно?
— Ми заплатили за ліцензію певні кошти наперед, бо не отримали б її, і
якби відіграли більше вистав, то ліцензія була б вигідною, бо частина коштів повернулася б від продажу квитків. Так, як
у випадку зі «Скрипалем на даху», який
граємо вже 2 роки. А якщо тільки взяли
ліцензію і під час карантину не грали, то
як можна бути задоволеним?
Це питання більше стосується репертуарної політики. Оперет, які ми можемо
ставити, дуже мало. Для того, щоб тримати ринок, нормально працювати і мати
хороше якісне творче обличчя, ми маємо
далі продовжувати купувати ліцензії. Чи
в мінусах ми, чи в плюсах — це вже не
має значення, це ринок. Чи програли ми,
чи виграли — це вже нікого не повинно
цікавити.
Головне — ми хочемо ставити чи не
хочемо. Ми хочемо ставити Шонберга
«Знедолені» — нам не дають ліцензії.
Болгарії, яка має 7 млн населення, дали
ліцензію, а Україні не дають. Я вже навіть літав цього року в Лондон, зустрі-

чався з лібретистом, спілкувався з ним
— вони не бачать Україну на ринку, не
довіряють нам, тому що були такі ситуації, коли в українському Агентстві авторських прав пропадали мільйони. Свого часу було квиткове агентство «Ольвія», що займалося продажем квитків,
воно оголосило банкрутство, і ми тоді пів
мільйона втратили. Були такі випадки,
коли ми отримували ліцензії від Агентства авторських прав на постановку, а
потім до нас приходили з судовим позовом, зокрема, що у нас на номер Вe happy
немає ліцензії, і брали з нас гроші нечесним шляхом.
Уже два роки триває реформування
Закону «Про авторські права», і ніхто не
може розібратися, чи це буде громадська організація, чи державне підприємство. Бардак твориться: з Міносвіти передали на Мінекономіки, з Мінекономіки
ще кудись, але це має бути під Міністерством культури. Те, що стосується науки,
винаходів, — віддавайте в Міністерство
економіки, а що стосується мистецького, культурного напряму, авторських
прав на музику тощо — це Мінкульт.
Треба розділити ці речі, бо так — повний бардак.
Ми вже зробили вісім проєктів «Штраус в опереті», як правило, у кінці грудня.
Раніше було 2 дні, а останнім часом — 3
дні, бо є попит у глядачів, і ми працюємо з вінницькою бібліотекою. Суть нашого проєкту полягає у тому, що через Австрійський культурний центр нам допомагають отримати ноти і ми щоразу грає-

■ Лобістом у театральній галузі має
бути Спілка, Міністерство культури. Останнім часом зміни відбувалися, декілька міністрів було на посаді. З нинішнім —
Олександром Ткаченком — у вас контакт
вибудувався?
— Якщо порівнювати з попередніми,
то нинішній міністр — це великий плюс,
велике зрушення. Меседжі, які зараз звучать у Міністерстві культури, і спроба регуляторної політики і змін щодо законодавства — вони корисні для галузі. У мене
хороші, якісні стосунки з Міністерством
культури, суто ділові. Наші пропозиції
розглядаються. Я звертаюся напряму до
президента й отримую відповіді: «Так, ми
будемо це робити». Нині маю мету щодо
створення великого Інституту театру, виношую цю ідею, щоб регуляторна політика відійшла від українського інституту театру і ключовою була Національна спілка.
Якщо нам це вдасться зробити, то це буде
великим позитивним зрушенням.
■ Чи є конкретні відповіді стосовно
створення Інституту театру?
— Поки що: «спасибі за пропозицію,
взяли в роботу». Якою буде остаточна відповідь — не знаю. Конкретної серйозної
розмови я ще не мав із міністром щодо
цього, але планую, що вона відбудеться
невдовзі. Те, що сьогодні є позитивні меседжі і плюси в роботі Міністерства культури, — це дуже добре. Міністр — системна людина, я бачив, як він спілкується, які пости викладає в соцмережах, що
вони роблять. Головне — судити по справах, наскільки вони корисні для держави.
■ Карантинний період скасував для
вашого театру, для Спілки кілька масштабних фестивалів. Що це для вас зекономило і чого не додало?
— Для нас нічого не зекономило, тому
що деякі фестивалі ми робили за рахунок
проєктів наших партнерів. Якщо в ІваноФранківську, «Карпатський простір», то
обласна адміністрація, мерія допомагала, і був бюджет іще з Мінкульту.
Інше питання, якби ці кошти належали нам і ми мали би право потім їх перерозподілити на інші статті, то ми, звичайно, зекономили б. Але ми втратили тут
дуже сильно, тому що була проведена велика робота, спілкування з людьми, на-

віть аванси давали деяким колективам.
Нині, оскільки «небо закрите», все перенеслося на невизначений термін.
З іншого боку, ми і здобули, бо відчули, наскільки ми потрібні, тому що отримали дуже багато підтримки від наших партнерів з-за кордону, які вітали
нас з «О-фестом», який мав бути 13 червня. Вони українською мовою старалися
говорити, надсилали вітання, і це можна промоніторити в інтернеті, це не просто приходили нам листи для театру. Відверто кажучи, була велика гордість, що
нам вдалося об’єднати митців із Європи
через культурну дипломатію. Усі вони
стали друзями і закохалися в Україну.
Це найбільша для мене нагорода, я цим
дуже пишаюся.
Я набрав хорошу команду у Спілці, і
мені вже легше. Люди працюють за напрямами, і я можу розділити з ними цю
відповідальність. Але що інші зробили
для Спілки? У нас люблять споживацьке
ставлення: нічого не дати, але вимагати і
ображати. Я думав, що це зруйную, коли
створю сайт, коли буде більша комунікація через соцмережі.
Деякі зміни вже відбулися, відбулися
через молодь. За мій період майже тисяча молодих людей вступила у Спілку. Це
завдяки Сезонним школам. Виявляється, молодим потрібна ця професійна освіта. І школи є за різними напрямами:
сценографія, драматургія, майстерність
актора, режисура, менеджмент. Ми перекривали всі видатки за навчання, дорогу, проживання, тобто люди за це не
платять.
Спілка опікується Будинком ветеранів сцени, вирішили питання з комунальними платежами, зникли скандали,
що не вмикали світло. Я змінив керівника, додали туди фінансування, поміняли
усі вікна і двері там, утеплили, зробили
ремонт кухні й кімнат, зараз займаємося заміною каналізації, воду і теплопункт
хочемо зробити незалежними від міста.
Це все я робив, без жодної копійки від держави.
■ Якщо карантинні обмеження знімуть, яким глядачі побачать Національний театр оперети у жовтні-листопаді?
— Як завжди — найкращим. Ми зараз робимо ремонт глядацької зали: нова
підлога, нова штукатурка, нова ліпнина,
художній розпис із позолотою на стелі.
Генеральний підрядник — організація
дуже фахових реставраторів, високопрофесійні художники, які, зокрема, оновлювали Одеську оперу. Ще ми змінили
дві ложі. У нас була світлова ложа на другому поверсі, тепер там будуть місця для
глядачів, а світло фронтальне і бокове переведено на ярус, на 3-й поверх, за принципом англійського королівського театру Ковент-Гарден, де по периметру ярусу тепер будуть світлові прилади. Також
ми зробили підвіску під стелею для фронтальних світлових приладів — прожекторів, проєкторів. Зробили вентиляцію
— подачу свіжого повітря. А ще — протипожежну систему, замінили усі електрокабелі для світла і звуку, тому що вони
мають бути розділені за нормами.
■ На це потрібні великі гроші. Хто допомагав?
— Кошти з бюджету міста, але нам
цих грошей не вистачає, поки не знаємо,
що робити, але будемо якось вирішувати. Такі масштабні роботи робляться роками, а ми робимо за півроку. Мені казали всі, що це нереально, але працюємо у
дві зміни — денну та нічну — і хочемо якнайшвидше завершити ремонтні роботи.
Задіяні різні фахівці: митці, інженери,
будівельники, технологи і меблевики.
Все зробимо якнайкраще і плануємо відкриття нового сезону 1 жовтня — у Міжнародний день музики. Нам же ще треба
віддати глядачам борги свої — вистави,
які перенесли з весни. Також прем’єру
«Доріана Ґрея» плануємо представити 8
жовтня. ■
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Григорій ХАТА
Незвично коротка пауза між чемпіонатами змушує
учасників прем’єр-ліги приймати в міжсезоння швидкі й
часом неординарні рішення.
Головним, так би мовити, збурювачем спокою в українському футболі став президент «Динамо» Ігор Суркіс, який, запросивши на тренерський місток
«біло-синіх» Мірчу Луческу,
змусив уболівальників привернути більше своєї уваги до
національної першості. «Прихід досвідченого румунського
спеціаліста в «Динамо» додає
видовищності всьому нашому
футболу. Ви ж бачите, два тижні тільки про це й говорять», —
прокоментував своє призначення очільник київського клубу.
Поки Мірча Луческу оперативно знайомиться з усім кадровим потенціалом «Динамо»,
тримаючи футболістів за зачиненими дверима клубної бази,
нещодавній опонент «білосиніх» у віце-чемпіонській гонці — «Зоря» — теж переживає
непростий період, пов’язаний із
турбулентністю, що виникла на
тренерському містку команди.
Щойно завершився фінал «плей-оф» УПЛ за місце в
Лізі Європи між «Колосом» та
«Маріуполем», з’явилася інформація, що очільник приазовців Олександр Бабич перебирається на пост головного тренера луганського клубу.
Натомість Віктор Скрипник, iз
яким «Зоря» у статусі бронзового призера ЧУ потрапила до
групового раунду Ліги Європи,
в наступному сезоні тренуватиме «Дніпро-1».
На початку тижня ситуація
навколо майбутнього Скрипника швидко почала обростати
різноманітними чутками, здо-

СПОРТ
■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

М’яч від футбольної яблуні...
У «Маріуполі» назвали ім’я нового наставника; попередній керманич приазовців
готується очолити інший клуб елітного дивізіону

❙ До наступного сезону «Маріуполь» готуватиметься в оновленому складі й iз новим наставником.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
гадками та припущеннями,
адже у «Зорі», котра розпочала готуватися до нового сезону
без головного тренера, заперечили, що наставник залишив
клуб.

Олексій ПАВЛИШ
Слідом за Ла Лігою та АПЛ завершила сезон й
італійська Серія А. Володар дев’ятого поспіль «скудетто» «Ювентус» достроково гарантував собі титул, тому не особливо хвилювався за результат у останніх двох турах. Як підсумок — дві поразки від
слабших за рангом суперників: «Кальярі» (0:2) та
«Роми» (1:3).
У поєдинку з римлянами не грав найкращий бомбардир туринців Кріштіану Роналду, який не зміг
нав’язати боротьбу Чіро Іммобіле за «Золоту бутсу». 30-річний італієць став не лише найрезультативнішим голеадором Італії, а й усього євросезону,
випередивши форварда «Баварії» Роберта Левандовського.
Перше з 2011 року «срібло» Серії А взяв
міланський «Інтер», який у поєдинку за друге місце
здолав «Аталанту» Руслана Маліновського — бергамаски знову стали третіми. Вихованець «Шахтаря» провів досить успішний дебютний сезон у топлізі: чотири «асисти» та вісім голів, один із яких —
прямим ударом зі штрафного у ворота «Парми» минулого тижня.
А от «Лаціо», який до карантинної паузи був головним конкурентом «Юве», став лише четвертим — підопічні Сімоне Індзагі, окрім особистої нагороди Іммобіле, можуть радіти хіба що місцю у Лізі чемпіонів.
Після повернення в клуб взимку зіркового 38річного форварда Златана Ібрагімовіча, який став
найбільш віковим футболістом із десятьма голами
у сезоні, новими фарбами заграв «Мілан». «Россо-нері» жодного разу не програли після рестарту
чемпіонату, але непереконливі результати до Нового року завадили міланцям зачепитися за ЛЧ. У
підсумку — шосте місце та Ліга Європи. Зазначимо, що після завершення сезону на мажорній ноті
«червоно-чорні» відмовились від ідеї запрошувати
на тренерську посаду екснаставника «РБ Лейпцига»
Ральфа Рангніка та продовжили контракт зі Стефано Пйолі. Близький до того, аби залишитись у Мілані
ще на рік, й Ібрагімовіч — за словами місцевих ЗМІ,
він уже погодився продовжити співпрацю з клубом.
Не зумів одразу пробитися до топ-4 екснаставник «Шахтаря» Пауло Фонсека, який привів «Рому»
із двома колишніми гравцями клубів УПЛ — Мхітаряном та Калінічем — лише до п’ятої сходинки у таблиці. Але «вовки» ще можуть вирвати путівку до головного єврокубка, якщо виграють Лігу Європи.

«У Скрипника, як і у старшого тренера команди, сімейні проблеми. Незабаром вони
повернуться до виконання
своїх обов’язків», — заявив
генеральний директор «Зорі»

Станіслав Оганов, який нещодавно змінив на цьому посту
Сергія Рафаїлова.
Утім неофіційні джерела
наполягали, що озвучена тренерська рокіровка таки матиме

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА

■ ТАБЛО

Такі різні сезони
Маліновський виграє дебютну медаль, а Шахов покидає Серію А

❙ У дебютному сезоні в Серії А Руслан Маліновський забив 8 голів та виграв разом
❙ із «Аталантою» бронзові медалі.
❙ Фото з сайта: www.footboom.com.
На відміну від Маліновського, із протилежним
настроєм завершує сезон інший представник української збірної — півзахисник «Лечче» Євген Шахов. «Червоно-жовті», які лише минулого літа підвищились у класі, не змогли зберегти прописку в еліті,
хоча боролись за виживання до останнього туру. В
активі 29-річного ексгравця «Дніпра» — один гол та
три передачі у 24 матчах. Але не виключено, що після вильоту у Серію B він змінить клуб.
А на Туманному Альбіоні визначили володаря
Кубка — останнім шансом заскочити у єврокубки скористався лондонський «Арсенал», обігравши у дербі
на «Уемблі» «Челсі». Наставник «канонірів» Мікель
Артета при цьому став першим за 33 роки тренером

місце. Мовляв, iз появою у луганському клубі нового «гендира» змінилося й прізвище агента, котрий опікуватиметься
справами футболістів «Зорі».
Тож не виключено, що реалізовувати нову політику, пов’язану
з кадрами, клубу буде легше з
іншим наставником.
Водночас у «Дніпрі-1» чутки, пов’язані з можливою зміною наставника, намагалися
не коментувати, пообіцявши
«зробити за підсумками аналізу минулого сезону офіційну
заяву».
А от у «Маріуполі» вже визначилися з кандидатурою нового наставника. На місце Бабича приазовський клуб запросив Остапа Маркевича — сина
знаного вітчизняного фахівця
Мирона Маркевича.
Перші кроки на тренерській
ниві 42-річний Остап робив в
Іспанії, де працював iз молоддю «Вільярреалу». В Україні
ж його діяльність розпочалася торік у першій лізі, де впродовж одного сезону він устиг
попрацювати в «Агробізнесі»
та «Чорноморці».
Тепер ось Остап Маркевич
отримав підвищення до елітного дивізіону. У «Маріуполі»
на нього чекає непросте завдання — побудова нової команди,
адже після завершення ЧУ2019/2020 клуб залишила ціла
низка виконавців. ■

клубу, який узяв трофей у дебютному сезоні. 38-річний іспанець оновив ще один рекорд — він став наймолодшим тренером за 20 років, який виграв англійський Кубок. «Ми зіграли, ймовірно, кращі 30 хвилин
iз тих пір, як я очолив клуб. Пишаюся тим, що представляю цих футболістів і цей клуб. Для нас це подвійна нагорода. Важливо, щоб цей клуб виступав у
єврокубках. Ми всi зробили це, тому я щасливий», —
не приховував радості Артета.
Через кубкові поєдинки до рестарту «плей-оф»
Ліги чемпіонів у Франції готується «ПСЖ». Після національного Кубка парижани додали у свою колекцію ще й Кубок ліги, перестрілявши у серії пенальті
«Ліон». ■

Англія
Кубок. Фінал. «Арсенал» — «Манчестер Сіті» — 2:1 (Обамейянг, 28 (пен.), 67 —
Пулішич, 5).

Італія
Серія А. 37-й тур. «Парма» — «Аталанта» — 1:2 (Кулушевскі, 43 — Маліновський, 70; А. Гомес, 84; Маліновський («А»)
— із 46 хв., гол), «Інтер» — «Наполі» — 2:0
(Д’Амброзіо, 11; Л. Мартінес, 74), «Верона» — «СПАЛ» — 3:0, «Лаціо» — «Брешія»
— 2:0 (Х. Корреа, 17; Іммобіле, 83), «Сампдорія» — «Мілан» — 1:4, «Сассуоло» —
«Дженоа» — 5:0, «Удінезе» — «Лечче» —
1:2 (Шахов («Л») — 90 хв.), «Кальярі» —
«Ювентус» — 2:0 (Гальяно, 8; Сімеоне, 45),
«Торіно» — «Рома» — 2:3 (А. Беренгер, 14;
Сінго, 66 — Джеко, 16; Смоллінг, 24; Діавара, 61 (пен.)), «Фіорентина» — «Болонья»
— 4:0.
38-й тур. «Брешія» — «Сампдорія»
— 1:1, «Аталанта» — «Інтер» — 0:2
(Д’Амброзіо, 2; Е. Янг, 20; Маліновський
(«А») — із 61 хв.), «Мілан» — «Кальярі» —
3:0 (Клаван, 11 (у свої ворота); Ібрагімовіч,
55; Кастільєхо, 57), «Наполі» — «Лаціо» —
3:1 (Фабіан Руїс, 9; Л. Інсіньє, 52 (пен.); Політано, 90+3 — Іммобіле, 22), «Ювентус» —
«Рома» — 1:3 (Ігуаїн, 6 — Калініч, 23; Перотті, 43 (пен.), 52), «СПАЛ» — «Фіорентина» — 1:3, «Болонья» — «Торіно» — 1:1,
«Дженоа» — «Верона» — 3:0, «Лечче» —
«Парма» — 3:4 (Шахов («Л») — із 61 хв.),
«Сассуоло» — «Удінезе» — 0:1.
Підсумкове турнірне становище:
«Ювентус» — 83, «Інтер» — 82, «Аталанта», «Лаціо» — 78, «Рома» — 70, «Мілан»
— 66, «Наполі» — 62.
Бомбардири: Іммобіле («Лаціо») — 36,
Роналду («Ювентус») — 31, Р. Лукаку («Інтер») — 23.

Франція
Кубок Ліги. Фінал. «ПСЖ» — «Ліон» —
0:0 (по пен. 6:5).
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СПОРТ
Олександр Усик
український боксер та промоутер
Григорій ХАТА
Відео останніх хвилин Гранпрі Великої Британії, впродовж
яких чинний чемпіон світу
Льюїс Хемілтон на «триколісному» «Мерседесі» долав заключні кілометри гонки в Сільверстоуні, дуже швидко облетіло весь світ.
При цьому фанати «Формули-1» не тільки захоплювалися
тим, як перший пілот «Мерседеса» упевнено тримає на трасі
свій «неповносправний» болід,
наближаючи в екстремальних
умовах свою третю в сезоні перемогу.
Дивувалися вони й тому
факту, що одразу на двох «Мерсах» під кінець перегонів трапилася однотипна деградація
гуми. Через це партнеру Хемілтона — Вальтері Боттасу — довелося заїхати до боксів на незапланований піт-стоп та розпрощатися з надією принести
команді переможний «дубль».
Лідеру ж чемпіонату в цьому
плані пощастило значно більше. Руйнування шини на його
боліді відбувалося поступово, а
до завершення перегонів залишалося не так уже й багато кілометрів.
«Я ніколи не відчував нічого подібного. Останнє коло було
найскладнішим у моєму житті.
До цього моменту все йшло відносно гладко, шини працювали
відмінно, я контролював ситуацію. Але раптом на прямій ліва
шина почала втрачати тиск.
Моя душа пішла в п’яти. Далі
я вже думав лише про те, як не
пошкодити болід. Добре, що
в підсумку мені вдалося фінішувати першим», — поділився
емоціями Хемілтон.
Вирушивши в гонку з «поулпозишн», до заключного
кола перший пілот «Мерседеса» вже мав пристойний гандикап над переслідувачами. Утім
на фініші перевага Льюїса над
срібним призером гонки — лідером «Ред буллу» Максом Фер-
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«Моя промоутерська компанія буде переглядати молодих хлопців,
розвивати професіональний бокс в Україні. Тож подібні шоу будемо
організовувати по всій країні».

■ АВТОСПОРТ

На трьох колесах
Головний фаворит «формулічного» сезону в драматичних обставинах здобув третю
поспіль перемогу в чемпіонаті світу

❙ Незважаючи на деградацію лівої передньої шини, лідер чемпіонату Льюїс Хемілтон виграв домашній Гран-прі в Сiльверстоуні.
❙ Фото з сайта nyob.news.
стапеном, якому, до слова, належить найшвидкий час на колі,
— становила скромні п’ять секунд. Без сумніву, втримати ситуацію під контролем допомогло
Хемілтону й чудове знайомство з
домашнім Сільверстоуном. Після завершення драматичних перегонів британець лише пошко-

дував, що через коронавірус гонка відбувалася без глядачів.
Керівник «Мерседеса» Тото
Вольфф також мав змішані емоції: «Балансувати на межі поразки, але все ж таки виграти гонку — це правда неймовірно. Але
успіх має дещо гіркуватий присмак, адже британська траса іде-

ально підходить нашій машині,
тож ми могли значно збільшити
свою перевагу в Кубку конструкторів».
Хай там як, а й без залікових
очок Боттаса сумнівати в перевазі срібних болідів над конкурентами не доводиться. Після
чотирьох гонок «Мерседес» май-

же вдвічі за очками випереджає
найближчого переслідувача —
«Ред булл» (146 очок проти 78).
Так само переконливим є й лідерство в загальному заліку пілотів Хемілтона, котрий попри
програну стартову гонку чемпіонату вже випереджає свого
візаві по стайні на 30 пунктів. ■

■ БОКС

У новій ролі
Не маючи нагоди вийти в ринг, Олександр Усик надав
таку можливість іншим боксерам
Григорій ХАТА
Опинившись без роботи на час коронавірусного карантину, кілька вітчизняних боксерів узялися реалізовувати бізнес-проєкти, безпосередньо не пов’язані
з їхнім виходом до рингу. Приміром, ексчемпіон світу за версією WBC у середній
вазі Олександр Гвоздик вирішив узагалі
повісити боксерські рукавички на цвях
і сконцентрувався на іншій справі. «У
цій ситуації з коронавірусом я розумів,
що мені доведеться починати все з нуля.
Ніхто не збирався відразу після поразки надати мені шанс поборотися за чемпіонський титул. Тож я шукаю нові
можливості в житті, окрім боксу. Я здоровий і сповнений сил», — так Гвоздик
прокоментував своє рішення зав’язати з
боксерською кар’єрою.
Двоє інших товаришів Гвоздика —
Олександр Усик та Василь Ломаченко
— про завершення своєї боксерської
кар’єри не думають, проте в умовах
коронавірусної пандемії мають проблеми з організацією своїх наступних
поєдинків.

Не маючи можливості отримувати
гонорари за вихід у ринг, обоє друзів заявили про старт власних проєктів. Так,
поки промоутери Ломаченка намагаються узгодити нову дату його бою з Теофімо
Лопесом за титул абсолютного чемпіона
в легкій вазі, сам Василь відкрив на березі Чорного моря, в курортній Затоці,
власний готель, який матиме спортивну спрямованість, — Loma Sport Hotel.
Якщо Ломаченко тестує в собі здібності готельєра, то Усик вирішив спробувати себе в ролі боксерського промоутера.
У перший день серпня в передмісті
Києва (парково-готельний комплекс у
селі Лісники) його промоутерська компанія «Усик17 промоушн» організувала
дебютний вечір боксу. «Компанія буде
переглядати молодих хлопців, розвивати професіональний бокс в Україні. Тож
подібні шоу будемо організовувати по
всій країні», — так пояснив свою місію
новоспечений промоутер.
А під крилом «Усик17 промоушн»
минулої суботи в ринг виходили знані
в українському боксі бійці — Дмитро

❙ Після завершення аматорської кар’єри Віктор Вихрист завдяки промоутерській компанії
❙ «Усик17» провів свій другий бій на профіринзі.
❙ Фото з сайта xsport.ua.
Митрофанов, Олег Малиновський, Володимир Сіренко та Віктор Вихрист.
Останній, до слова, задля старту професіональної кар’єри залишив олімпійську збірну України й переїхав до Німеччини, де під псевдонімом Фауст устиг зробити свій профі-дебют. У другому бою на професіональному ринзі
вітчизняний «супертяж» Вихрист без
проблем розібрався з Семеном Пахомовим, відправивши того в другому раун-

ді в технічний нокаут.
Головним же боєм вечора стало протистояння іншого українського важковаговика, киянина Владислава Сіренка
з Павлом Кроленком із Харкова. У цьому протистоянні все також завершилося достроково. Через травму руки Кроленко відмовився виходити на п’ятий
раунд бою, забезпечивши своєму візаві
чергову, 14-ту за ліком, перемогу на
профі-ринзі. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Де Карпатів сині гори...»
Про першу подорож 23-річної Ольги Косач за кордон, київську музейну виставку і Гуцульщину,
де ніколи Олена Пчілка не була

КАЛЕЙДОСКОП
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■ ІМЕНИНИ

Джейсону Момоа — 41
Цікаві факти з життя зірки
Цього майже двометрового красеня з Гавайських островів важко не запам’ятати, побачивши хоча
б один із фільмів за його участі, адже харизма, брутальність, гора м’язів у поєднанні з милою посмішкою дають цікавий результат. Уперше Джейсон Момоа «засвітився» в «Рятівниках Малібу» — культовому багатосезонному серіалі — ще в дев’яностих,
а вже наступні ролі зробили з нього голлівудську
зірку. Взагалі-то Джейсон починав свою кар’єру з
модельного бізнесу, адже з такою фактурою і зовнішністю саме туди й дорога хлопцю, в якого в крові
замішаний такий коктейль, що гай-гай: батько —
корінний гаваєць, у мами — індіанська, німецька й
ірландська кров. Згодом у його «трудовій» з’явилися
й такі рядки: Конан-варвар, Кхал Дрого з «Ігор престолів», а ще актор знявся в ролі героя коміксів (які
американці просто обожнюють) Аквамена — вихід
фільму готують на грудень цього року.
Днями Джейсону Момоа виповнився 41 рік. Тож
глянцеві видання підготували підбірку цікавих фактів
із життя кінозірки. Так, багатьом впадає у вічі дивний
згин асиметричної лівої брови актора. Це не «дива»
візажу, такого вигляду вона набула після нападу на
актора в барі Лос-Анджелеса 21-річного парубка з
розбитою гальбою від пива в руках. Він завдав ударів
по обличчю Джейсона, після чого довелося накладати 140 швів, тож волосся на брові й не росте.
Для зйомок у серіалі «Зоряні ворота: Атлантида», де Момоа зіграв Ронана Декса, актору зробили дреди, які важили, на хвилинку, майже 2 кг. Після зйомок 4-го сезону довелося зрізати їх разом із

волоссям, адже вони завдавали йому головного болю і призводили до травм шиї під
час бойових сцен. Надалі актор носив перуку.
Тату на лівій руці
Джейсона у вигляді
дев’яти рядів трикутників — це стилізовані акулячі зуби,
адже акула — це
тотем Гаваїв, звідки він родом.
А ще актор
«платить за гріхи» тим, що встає
о 5-й ранку і робить трикілометрову пробіжку
в гори. Це означає, що ввечері він дозволив собі хильнути алкоголю
чи викурити сигару, які він дуже
полюбляє. Зрештою, всі б так грішили... ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №70

❙ Джейсон
❙ Момоа.

■ БОЖЕ Ж МІЙ!

Варка ВОНСОВИЧ
В одному з сіл Зімбабве, в провінції Матабелеленд, після важкої і тривалої хвороби
померла 99-річна жінка. Вік поважний, та й
перенесена хвороба серйозна — інсульт, тож
родичі повідомили сільського війта і почали
готуватися до поховання. Селяни вже й могилу викопали, та раптом помітили, що під саваном відбуваються якісь рухи. Довелося зупинити погребальну процесію, розрізати саван і переконатися, що жінка дихає. «Покійницю» віднесли додому, та на другий день
вона знову не подавала ніяких ознак життя,
а тіло її охололо. Тож родичам знову довелося готуватися до поховання своєї старенької.
Та довгожителька таки не хотіла помирати, і
присутні побачили, що вона знову поворухнулася, а тіло її почало теплішати.

Чудо воскресіння,
або Духи розпорядилися по-своєму
Місцеві кажуть, що зазвичай смерть у їхньому селі констатують не медики, а, в даному випадку, старші жінки. Та після подвійного
воскресіння на допомогу прийшли й чоловіки. Пересвідчившись, що тіло тепле, вирішили таки відвезти «покійницю» до найближчої
лікарні. Проте місцева «влада» проробляла й
інші варіанти — скажімо, порадитись із чаклуном, адже довгожителька визнавала тільки традиційну релігію тих місць. Поки трива-

ли всі ці «наради», пройшло кілька годин, і
старенька таки й справді померла, тож її нарешті поховали.
Лікарі місцевої лікарні пояснюють такі дива
тим, що у старенької було дуже слабке серцебиття, тому родичі й вирішили, що вона померла. Близькі ж люди покійної вважають, що це
через втручання духів їхня родичка не могла
відійти у кращі світи. Що ж, свобода віросповідання — вона і в Африці свобода... ■

■ ПОГОДА
5 серпня за прогнозами синоптиків

Північ

Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +29...+31.
Вінниця: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +30...+32.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +29...+31.

мінлива
хмарність

+11…+16
+24…+29
Схід
Центр

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв.
Трускавець: уночi +13...+15, удень +27...+29. Моршин: уночi
+12...+14, удень +26...+28.
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Захід

+12…+17
+27…+32

хмарно

3 серпня температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-25 градусiв, у Дніпрі біля Києва — 22.

+12…+17
+27…+32

+11…+16
+26…+31

дощ
сніг

Південь +13…+18
+27…+32
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua

чиста церковна молитовна відправа
з читанням і співами на честь Христа, Богородиці та окремих святих. 5.
Алкогольний напій, що складається з
суміші вина, лікера чи різних фруктових соків з додаванням шампанського, сидру, мінеральної води та інших
газованих напоїв. 6. Повна співзвучність. 8. Вибір між двома можливостями. 13. Знаменита гора, до якої
пристав Ной після закінчення потопу. 14. Народний обряд, який передує весіллю. 15. «У щастя людського
два рівних є крила: ... й виноград —
красиве і корисне». (Максим Рильський). 17. Український журналіст-дисидент, один із засновників Українського культурологічного клубу. 18. Ім’я
лідера Кубинської революції 1953-59
років. 20. Найвідоміша лялька у світі.
22. Річка на Сумщині і Полтавщині,
притока Дніпра. ■
Кросворд №68
від 29 липня

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 5-10 м/с.
Температура вночi +15...+17, удень +29...+31.

По горизонталі:
1. Кримськотатарський народний танець та фільм Ахтема Сеітаблаєва. 7. Плащ-накидка в часи Русі,
характерна для князя та дружинників. 8. Орган позасудового винесення
вироків в СРСР, що існував у 1937—
1938 роках під час Великого терору.
9. Баский кінь. 10. Вояк армії нацистської Німеччини, з якого в Росії створили ярлик, який досі вішають на
всіх ворогів. 11. Повість Купріна про
Полісся. 12. Поетичний прийом, повторення однакових голосних звуків у
рядку чи строфі. 16. Повторення слова або фрази на початку кожної строфи у вірші. 19. Столиця Чехії. 21. Відправа в православній церкві, яку служать у першій половині дня, до обіду.
22. Давньоскандинавське і давньоірландське епічне сказання про легендарних героїв та історичних діячів,
що має прозову форму з віршованими вставками. 23. Український художник-графік, що розробляв дизайн української гривні в 1918 році. 24. Позивний Святослава Горбенка, одного з
наймолодших захисників Донецького
аеропорту. 25. Політична реклама.
По вертикалі:
1. Прізвище героїні фільму «Покровські ворота», яка всіх повчала, як
жити. 2. Давньогрецька назва бика,
що дало назву Кримському півострову. 3. Територіально-адміністративна одиниця, кількість яких в Україні
планують різко скоротити. 4. Уро-
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Подруга — подрузі:
— Ти навіщо чоловіка вдома одного залишила? Він же пиво питиме цілими днями, друзів водитиме!
— Так я хочу холодильник розморозити, треба, щоб хтось усе з’їв.
***
— А чому ви вирішили розлучитися з дружиною?
— Вона косоока.
— Зачекайте, ви 15 років прожили
разом i не бачили, що вона косоока?
— Я думав, що вона менi бiсики
пускає.

***
Чоловіка з серйозними переломами запитують у приймальному покої лікарні:
— Ви одружені?
— Ні, я потрапив під машину.
***
Спiвбесiда:
— Назвiть вашi сильнi риси характеру.
— Наполегливість!
— Дякую, ми зв’яжемося з
вами.
— Я почекаю тут.
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