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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,291 грн 

1 € = 34,389 грн

1 рос. руб. = 0,381 грн

Упав, опритомнів 
— гіпс? Зручне взуття, обачність і увага: 

як уберегтися від травм під час ожеледиці 
та зимових спортивних розваг
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«Укладення і подальша реалізація положень Меморандуму про співпрацю між 
Кабінетом Міністрів України та Світовим конгресом Українців сприятиме посиленню 
взаємодії Української держави із закордонними українцями, захисту прав та 
інтересів українців за кордоном, популяризації України у світі».

Денис Шмигаль
прем’єр-міністр України

УКРАЇНА МОЛОДА

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація в районі проведення Операції 
Об’єднаних сил залишається контрольованою, але 
напруженою. Інтенсивність вогню зросла. Найга-
рячіше було на донецькому напрямку. Упродовж 
минулих чотирьох діб задокументовано 26 пору-
шень режиму припинення вогню з боку збройних 
формувань Російської Федерації.
 У районі відповідальності оперативно-тактич-
ного угруповання «Північ» ворог відкривав вогонь 
по українських позиціях поблизу населеного пун-
кту Південне. Окупанти застосували міномети 82-
го калібру, гранатомети різних систем, великокалі-
берні кулемети та стрілецьку зброю. На цьому ж на-
прямку, але вже біля Катеринівки, противник про-
вокував наших воїнів зі станкових протитанкових 
та автоматичних станкових гранатометів, а також зі 
стрілецької зброї. В районі населених пунктів Вер-
хньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли ук-
раїнські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пос-
трілів двоє наших воїнів отримали легкі поранення 
біля Золотого. Військовим оперативно надано пер-
шу медичну допомогу та евакуйовано.
 У районі відповідальності оперативно-тактичного 
угруповання «Схід» неподалік населених пунктів Зай-
цеве, Лебединське, Водяне ворог застосовував грана-
томети різних систем. У районі населеного пункту Гну-

тове ворог вів вогонь у напрямку українських позицій 
iз великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї. 
 Також ворог вів вогонь iз гранатометів різних 
систем по позиціях українських захисників побли-
зу населених пунктів Луганське, Новоолександрівка 
та Мар’їнка. Також противник вів обстріл українсь-
ких позицій зі стрілецької зброї поблизу населеного 
пункту Старогнатівка. Три порушення режиму при-
пинення вогню було зафіксовано в передмісті Ав-
діївки. Тут ворог відкривав вогонь iз ручних проти-
танкових гранатометів.
 Про порушення режиму припинення вогню 
 збройними формуваннями Російської Федерації 
повідомлено представників ОБСЄ через Українсь-
ку сторону СЦКК.
 До речі, Українська сторона Спільного центру з 
контролю та координації питань припинення вогню 

та стабілізації лінії розмежування сторін повідом-
ляє, що, за даними звіту СММ ОБСЄ, на непідкон-
трольній урядові України території було зафіксова-
но чергові порушення з боку російсько-окупаційних 
військ. Біля населеного пункту Біле помічено дві са-
мохідні артилерійські установки (2С1 «Гвоздика», 
122 мм) та дві гаубиці (Д-30, 122 мм), розміщені за 
лініями відведення. Крім того, під час здійснення 
польотів над районами поблизу населеного пункту 
Ясинувата в п’яти випадках міні-БпЛА СММ ОБСЄ 
зазнали впливу перешкод сигналу GPS.
 Українська сторона СЦКК наголошує, що такі 
факти свідчать про грубі порушення Мінських до-
мовленостей збройними формуваннями РФ та її 
найманцями, що свідчить про повне ігнорування й 
небажання виконувати ними досягнутих домовле-
ностей. ■

СПІВПРАЦЯ

По сучасних 
викликах — 
спільними 
зусиллями
Підписано Меморандум 
про співпрацю між 
Кабміном i Світовим 
конгресом українців 
Інна СТЕПАНЧУК

 Український уряд i Світовий кон-
грес українців уклали Меморандум 
про співпрацю. Вона має на меті по-
долання «спільними зусиллями су-
часних викликів». Документ підпи-
сали прем’єр-міністр Денис Шми-
галь i президент СКУ Павло Ґрод. 
Зустріч відбулася в онлайн-форматі, 
адже пан Ґрод мешкає в Канаді, де 
розташована штаб-квартира Світо-
вого конгресу. «Підписали Меморан-
дум, який визначає основні пріори-
тети нашої спільної роботи. Вдячний 
Світовому конгресу українців за ба-
гаторічну й плідну підтримку Украї-
ни, а також за значний внесок у ста-
новлення й розвиток незалежної де-
ржави», — написав у своєму «Твіт-
тері» глава уряду Денис Шмигаль. 
 Як передбачено Меморандумом, 
сторони розвиватимуть i підтриму-
ватимуть співробітництво в багать-
ох сферах — від економіки та зовніш-
ньої політики до гуманітарних пи-
тань. Зокрема, йдеться про: 
 — відстоювання інтересів Украї-
ни у світі;
 — залучення інвестицій в еконо-
міку України;
 — надання гуманітарної допомо-
ги постраждалим учасникам Рево-
люції гідності та постраждалим від 
агресії Російської Федерації, в тому 
числі лікування та протезування бій-
ців, що воювали на Донбасі;
 — спрямування зусиль на бороть-
бу з поширенням пандемії COVID-19 
i подолання її наслідків; 
 — звільнення українських гро-
мадян, які незаконно утримує РФ за 
політичними мотивами;
 — поширення у світі правдивої ін-
формації про Україну, зокрема з ме-
тою протидії російській пропаганді; 
 — залучення іноземної допомоги 
(фінансової, технічної тощо) для від-
новлення постраждалих від російсь-
кої агресії регіонів України; 
 — визнання у світі Голодомо-
ру 1932-1933 років геноцидом Ук-
раїнського народу; 
 — збереження та розвитку ук-
раїнської мови, української культур-
ної спадщини та національної іден-
тичності. 
 І це далеко не повний перелік пи-
тань, над якими співпрацюватиме 
уряд нашої держави з українцями 
за кордоном. Із метою реалізації цих 
планів Світовий конгрес українців 
розробляє конкретні напрацювання 
для роботи із зацікавленими цент-
ральними органами виконавчої вла-
ди України. 
 «Підтримка, що надається Сві-
товим конґресом українців, є надій-
ним підґрунтям для розвитку демок-
ратичного суспільства та дозволяє 
зміцнювати політичні та економічні 
зв’язки з іншими країнами», — на-
голосив глава уряду Денис Шмигаль, 
якого цитує пресслужба Кабміну. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Новообрану Харківську обласну раду 
очолюватиме 39-річний виходець iз До-
неччини Артур Товмасян. Його кандида-
тура успішно пройшла голосування піс-
ля домовленостей між «Блоком Кернеса 
«Успішний Харків» та партією «Слуга 
народу». Про це повідомив пресі Сергій 
Чернов, відставка якого була сприйнята 
в регіоні, мов сенсація, оскільки той не-
змінно головував в облраді з 2008 року. 
«Сьогодні в нас немає монобільшості, — 
сказав він. — Мабуть, якби вона була, то 
розглядали б альтернативні варіанти від 
партій, що її утворили. Враховуючи цю 
ситуацію, необхідно шукати компромі-
си. Кожен повинен у чомусь поступити-
ся. Було знайдено формат саме фракції 
політпартії «Успішний Харків» та «Слу-
га народу». Ексголова також додав, що 
вважає себе командним гравцем, тому 
продовжить працювати на благо регіону 
як депутат.

 До призначення головою облра-
ди Артур Товмасян керував Харківсь-
кою РДА. Народився він у селищі Ман-
гуш Донецької області, навчався в Хар-
ківському юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого. Тут же закін-
чив академію міського господарства та 
регіональний інститут державного уп-
равління. На початку 2000-х працював 
у Маріуполі юристконсультом, але зго-
дом повернувся до Харкова й почав ус-
пішно будувати кар’єру управлінця. 
Зокрема, після Революції гідності обій-

мав посаду радника тодішнього голови 
ХОДА Ігоря Балути. 
 За інформацією видання Kharkiv 
Today, Артур Товмасян є одним із най-
ближчих друзів сина міністра МВС Арсе-
на Авакова Олександра. Зокрема, у пресі 
з’явилося фото, де вони у 2014 році позу-
ють на тлі пам’ятника Леніну в Харкові 
за якусь мить до його знесення. 
 Як свідчить офіційна декларація но-
вообраного голови за 2019 рік, від маріу-
польського «минулого» у нього залиши-
лося у власності кілька чималих ділянок 
землі. Того ж року він заробив у Головно-
му територіальному управлінні юстиції в 
Харківській області 362 163 тисячі гри-
вень, а також отримав 90 тисяч у пода-
рунок. Задекларував він також 200 ти-
сяч готівкою та автомобіль Toyota Camry 
2014 року випуску. На новій посаді пан 
Товмасян пообіцяв продовжити реаліза-
цію перспективних проєктів колишнь-
ої ради, хоча підкреслив при цьому, що 
життя диктує й нові завдання. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Днями виповнився рік, як 
«справа Шеремета» набрала 
нового резонансного оберту: 
тоді правоохоронні органи за-
тримали, за їхньою версією, 
причетних до вбивства жур-
наліста 2016 року. В кайдан-
ках опинилися: музикант,  по-
ет, учасник російсько-ук-
раїнської війни Андрій Ан-
тоненко («Ріфмастер»), який 
увесь цей час перебуває за ґра-
тами; військовий медик Яна 
Дугарь, яка донині під пос-
тійним домашнім арештом; і 
кардіохірург Юлія Кузьмен-
ко, яку спочатку вісім місяців 
тримали в ізоляторі, а з кін-
ця серпня завдяки масштаб-
ній увазі до процесу активістів 
вона перебуває вдома з одяг-
нутим на ногу контролюючим 
пересування браслетом. Про-
ведене 7 грудня чергове судо-
ве засідання щодо зміни всім 
обвинуваченим запобіжно-

го заходу фактично нічим не 
відрізнялося від багатьох по-
передніх, адже знову закінчи-
лося нічим.
 Свого часу ці імена озву-
чили на брифінгу, на якому 
були присутні керівники Нац-
поліції, міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков, тодішній 
генпрокурор Руслан Рябошап-
ка та президент Володимир Зе-
ленський: за версією слідства, 
організував групу Антоненко, 
підривала авто — Кузьменко, 
а Дугарь було відведено роль 
«розвідника» майбутнього 
місця злочину. Загинув Пав-
ло Шеремет зранку 20 липня 
2016 року в центрі Києва в ре-
зультаті підриву автомобіля, 
яким він керував. 
 Безсумнівно, що крапку 
в справі має поставити суд, 
але безглуздість ситуації, не-
винуватість цих трьох людей 
очевидна всім, хто знає Яну, 
Юлю та Андрія. А коли було 
показано відео, оприлюднене 

через день після вибуху, на 
якому видно чоловіка та жін-
ку, що закладали вибухівку 
під днище автомобіля жур-
наліста й яке правоохорон-
ці вважали залізним доказом 
винуватості затриманих, то, 
не маючи відповідного фаху 
експерта, можна побачити не-
відповідність зросту, статур, 
ходи людей на екрані й тих, 
кого на всю країну назвали 
вбивцями Шеремета.
 Після цього три роки у 
справі не було зрушень, і лише 
рік тому несподівано настало 
«прозріння» в МВС й «призна-
чено» винуватих. Адвокати 
затриманих неодноразово за 
останні місяці надавали дока-
зи невинуватості їхніх клієн-
тів, ущент розбивали всі аргу-

менти сторони обвинувачен-
ня. Але таке відчуття, що суд-
ді їх не чують, не сприймають 
їхню роботу. І пересічного ук-
раїнця не може це не лякати й 
не обурювати, адже виходить, 
що будь-хто з нас може опини-
тися в подібній ситуації.
 Саме в річницю початого 
владою цього ганебного без-
доказового фарсу, 12 грудня, 
відбулася акція, в якій узяли 
участь учасники бойових дій 
на сході України, волонтери, 
нардепи й небайдужі патріоти 
— жалобна процесія похоро-
ну Справедливості пройшла в 
Києві від перехрестя вулиць 
Банкової та Інститутської до 
офісу президента України, де 
й відбувся імпровізований мі-
тинг. ■ 

НА ФРОНТІ

«Гвоздики» на снігу
Біля Білого помічено самохідні артилерійські 
установки та гаубиці, розміщені за лініями відведення

■

ВІДДІЛ КАДРІВ

«Слуга» і друг 
Новий голова 
Харківської облради

■

РЕЗОНАНС

Не закопуйте 
справедливість!
У річницю призначених затриманих у 
«справі Шеремета» пройшла акція протесту

■

Рік активісти домагаються справедливого правосуддя 
щодо призначених обвинувачених.

❙
❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Міст на проспекті Лева Ландау став у 
вихідні дні епіцентром жахіття, яке при-
несла з собою до Харкова суботня ожеледи-
ця. Тут усього за добу сталося понад 10 ав-
томобільних аварій, в одній з яких зіткну-
лося одразу дев’ять автівок. На щастя, всі 
учасники ДТП відбулися лише синцями, 
але загальна статистика НП побила всі 
попередні рекорди. Як повідомила прес-
служба Національної поліції в Харківсь-
кій області, за ту ж таки добу в регіоні за-
галом сталося 113 аварій, у ході яких водії 
врізалися у стовпи й злітали на узбіччя, 
втрачаючи через суцільну кригу керуван-
ня транспортними засобами. А в селі Та-
ранівка Зміївського району одна з автівок 
збила літнього чоловіка, якому довелося 
надавати медичну допомогу. 

 До речі, травмпункти наразі теж пере-
повнені. За інформацією директора Цент-
ру екстреної медичної допомоги та меди-
цини катастроф Віктора Забашти, за дві 
останні доби «швидка» отримала 87 звер-
нень, пов’язаних із різноманітними трав-
мами. Більшість постраждалих звертали-
ся з розтягненнями, забоями, закритими 
переломами вилкових та променевих кіс-
ток рук. Близько 80 чоловік довелося гос-
піталізувати. 

 За інформацією комунальних служб, 
на дорогах міста у вихідні працювали 203 
одиниці техніки, які розсипали 624 тонни 
технічної солі. Утім покращення ситуації 
поки що чекати не доводиться, адже вчо-
ра мокрий сніг iз дощем буквально засипав 
населені пункти Богодухівського, Красног-
радського та Харківського районiв. Новий 
циклон прийшов iз боку Полтави й невдов-
зі накриє весь регіон. За даними синопти-
ків, негода відступить лише в середу. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Український різдвяний 
вертеп уперше представили на 
міжнародній виставці у Вати-
кані «100 вертепів світу». Від-
криття традиційної експози-
ції відбулося 13 грудня на пло-
щі Святого Петра за участю по-
сольства України при Святому 
престолі, повідомляє «Радіо 
«Свобода». Зазвичай виставка 
проходить у ватиканських па-
лацах. Цього року через пан-

демію COVID-19 її вирішили 
влаштувати на площі під ко-
лонадою архітектора Джан Ло-
ренцо Берніні.
 Із поміж сотні різдвяних 
шопок із різних куточків сві-
ту на помітному місці — ху-
дожній вертеп схимонахині 
УГКЦ Теодозії Полотнюк. 
Уродженка Львівщини три-
валий час служила на тери-
торії Донецько-Харківсько-
го екзархату, згодом заснува-
ла Свято-Успенський жіночий 

скит на Донеччині. Останні два 
роки сестра живе у Зарваниці 
на Тернопільщині, де продов-
жує займатися улюбленим ре-
меслом — виготовленням вер-
тепів. Шопку, представлену у 
Ватикані, Полотнюк виготови-
ла власноруч з екологічних ма-
теріалів: картону, моху, дере-
вини, глини, каміння і піску.
 Різдвяна експозиція має 
вигляд великої дерев’яної 
скрині, яка відкриває нам 
справжнє вертепне дійство: 
тут і Пресвята родина, народ-
ження Божого Сина в хліву, 
українська хата з орнамента-
ми, криниця, ставок, Карпа-
ти і зоряне небо Батьківщини. 
«У композиції  вертепу є при-
хований зміст, щоб спонука-
ти людей замислитися над міс-

цем Христа в їхньому житті, — 
каже монахиня-майстриня про 
свій задум. — У вертепі попе-
реду — українська хата, а по-
заду неї — хлів. У них прихи-
лені двері. Так я хотіла пока-
зати, що люди, як колись, так і 
сьогодні, прибирають, прикра-
шають оселю, а Ісус часто зали-
шається на задньому плані, як 
у вертепі. Дехто може відхили-
ти двері для Нього, адже пов-
ністю відкрити Йому своє сер-
це мало хто наважується».
 Під час інавгурації лунали 
українські колядки у виконан-
ні дитячого хору при римсько-
му храмі УГКЦ Святої Софії 
та семінаристів. Виставка вер-
тепів у Ватикані триватиме до 
10 січня, вхід для відвідувачів 
безплатний. ■

 У прямому ефірі в неділю було 
офіційно оголошено результати та «на-
городжено» переможців у кожній дис-
ципліні перших в Україні Ігор Нескоре-
них 2.0. ONLINE — під час інтерактив-
ної трансляції на соціальних платформах 
Invictus Games Team Ukraine у Фейсбуці 
та YouTube. Медалі будуть розіслані усім 
учасниками змагань. У святковому фі-
налі взяли участь волонтери, представ-
ники ЗМІ та шоубізнесу, які завжди під-
тримували українське військо.
 Це дійство об’єднало в собі торжество 
незламного духу українських воїнів, які 
представили найкращі спортивні досяг-
нення, й стало унікальним єднанням лю-
дей, чиї персональні історії реабілітації та 
соціальної адаптації є мотивуючими при-
кладами для наслідування для інших.
 У зв’язку із карантинними обмежен-
нями, викликаними пандемією COVID-19, 
організаційний комітет Ігор Нескорених 
в Україні заздалегідь попередив, що про-
ведення змагань для поранених військо-
вослужбовців i ветеранів у звичному фор-
маті в 2020 році буде неможливим. Але 
вихід знайшли: оголосили проведення 
Ігор Нескорених 2.0. ONLINE у новітньо-

му форматі мультиспортивних змагань, 
який передбачав, що змагальна боротьба 
відбуватиметься віртуально. Кожен учас-
ник самостійно обирав місце, де саме буде 
проходити його виступ чи підхід до сна-
ряду, й усе, що було потрібно для участі 
— бажання змагатися та засоби цифрової 
фіксації результату.
 Понад 60 військовослужбовців та вете-
ранів із 15 областей України змагались од-
разу в шести видах спорту: легка атлети-
ка, пауерліфтинг, стрільба з лука, плаван-
ня, веслування на тренажері, велоспорт. 
Реєстрація учасників відбувалася з 12 по 
31 жовтня, а безпосередньо віртуальні зма-
гання проходили з 31 жовтня по 29 листо-
пада. Серед учасників Ігор Нескорених 2.0 
iз різних куточків країни вдалося зібрати 
представників усіх підрозділів сектору без-
пеки та оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ, МВС, 
СБУ та добровольчих батальйонів.
 Як сказав на фінальних урочистостях 
герой України генерал Ігор Гордійчук: 
«Незалежно від результату — ви всі пере-
можці! Ви наша гордість! Ви те, що нас мо-
тивує продовжувати нашу нелегку справу 
боронити святу землю України від росій-
ського агресора й зміцнювати всередині 

держави потужну патріотичну спільноту, 
гартувати молоде покоління та підтриму-
вати хлопців і дівчат, яким зараз найваж-
че на передовій».
 Ігри Нескорених в Україні беруть свій 
початок від змагань Invictus Games, які 
були засновані його високістю англійсь-
ким принцом Гаррі у 2014 році для вете-
ранів і військовослужбовців, що дістали 
поранення, були травмовані чи захворіли, 
виконуючи свої службові обов’язки. Учас-
ників українських національних Ігор Не-
скорених привітав головний виконавчий 
директор Фундації Ігор Нескорених До-
мінік Рід: «Ми раді бачити, що така вели-
чезна кількість поранених військовослуж-
бовців та ветеранів по всій Україні беруть 
участь у цих змаганнях і працюють над 
тим, щоб повністю відновитися після по-
ранення, і використовують спорт як інс-
трумент реабілітації. Ви демонструєте 
дух нескореності й робите це дуже успіш-
но. Ми будемо раді зустрітися з вами в Га-
азі у травні наступного року». 
 Нагадаємо, що саме в Нідерландах, у 
Гаазі, з 29 травня по 05 червня 2021 року 
пройдуть міжнародні змагання INVICTUS 
GAMES. ■

ПОГЛЯД

«Юпак»: 
життя без 
фільтрів 
і ретуші
Вікторія НАЗАРЕНКО,
кандидатка 
філологічних 
наук

 Тепер, коли емоції трохи вляглися, — 
про те, чому перемога «Юпака» Сергія 
Сергійовича Saigon’а на Книжці року ВВС 
— це добре й знаково. Ні, не тому, що я 
перекладала, хоча тішуся надзвичайно.
 Насамперед — про що ця книжка? 
Найчесніший роман про українське село, 
де немає ні пасторальних ідилій, ні звер-
хньої поблажливості. Є просто життя ук-
раїнського села на початку 2000-х. Голо-
вний герой на обкладинці — мотоцикл 
«Юпак», тобто «Іж Юпітер», який потрап-
ляє так чи інакше до різних людей. Тут ціла 
галерея персонажів, виписаних дуже фак-
турно — до них починаєш ставитись, як до 
живих людей. Жанрово тут є екшн, детек-
тив, трошки містики, романтики, побутопи-
сання і чимало степового ландшафту. 
 Як на мене, то найбільша чеснота цьо-
го тексту — точна інтонація. У ці степові 
ландшафти, у цих бабусь, роботяг, зеків, 
молодь на «дріскатєках» віриш безза-
перечно. Тому, як і перша книжка Сергія 
Сергійовича «Грязь», «Юпак» дуже кіне-
матографічний.
 То чому ж перемога саме цієї книжки 
— важливе явище?
 По-перше, надсилаю компліменти журі 
за те, що премія може бути своєрідною пе-
репусткою в літпроцес. Автор-початківець 
(строго кажучи, Сайгонова «Грязь», поп-
ри всі чесноти, не зовсім художня літера-
тура), маючи вартісний текст, цілком може 
скласти конкуренцію Марії Матіос чи Софії 
Андрухович.
 «Юпак» говорить про село без ідиліч-
ного флеру, правдиво і живою мовою. І це 
одна з найкращих рис книжки: такі діало-
ги не можна вигадати, їх можна лише почу-
ти в реальному житті. Ця правдивість дуже 
відчутна в тексті.
 Як правильно зазначали, зокрема 
Олексій Жупанський і Віталій Чепинога, 
цей роман говорить про те покоління, яке 
в 2014-му пішло захищати країну. Тому фі-
нальна глава про війну — це не данина ав-
торському досвіду. Війна тут момент істи-
ни, вона показує, хто є хто і ставить все на 
свої місця. Як у житті, власне.
 І те, що випливає з попереднього: оці 
всі персонажі (тобто весь оцей суспіль-
ний прошарок), оце покоління, оця степо-
ва сільська Україна — це теж вважлива і 
невід’ємна частина колективного українсь-
кого «ми». Україна і така теж. Ще одна ло-
кальна ідентичність, коли хочете. А отже, 
«Юпак» докладається до тих книжок, які 
осмислюють сучасну Україну, що вона таке 
і як такою стала.
 І, відповідно, ось такі персонажі, таке 
життя, таке село, таке покоління — важ-
ливе й актуальне. Література, яка дивить-
ся на життя як воно є, без фільтрів, без ре-
туші, з максимальною різкістю.
 Повернусь до цих міркувань через 
кілька років, а поки дозволю собі припу-
щення. Література комбатантів (не лише, 
але насамперед) необхідна для осмислен-
ня, осягнення війни, для її рефлексії через 
конкретні голоси її безпосередніх учасни-
ків. Проте, гадаю, у такої літератури є ще 
одна функція — оновлення, розширення 
діапазону сучукрліту саме за рахунок оп-
тики з такою різкістю. 
 Можливо, я помиляюсь та екстрапо-
люю суб’єктивні враження на весь літера-

турний процес. Побачимо. Але самій ці-
каво.
 А поки — прочитайте «Юпак», він того 
вартий. ■

■

НЕБЕЗПЕКА

Крижана дорога 
113 аварій за добу

■

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Різдво у скрині
Український вертеп уперше представили 
на виставці у Ватикані

■

Українська шопка з прихованим змістом. 
Фото з сайта ugcc.ua.

❙
❙

МУЖНІСТЬ

Бійці, чия воля 
сильніша за тіло
Понад 60 військовослужбовців i ветеранів із 
15 областей змагалися в національних Іграх 
Нескорених
Тарас ЗДОРОВИЛО

■

Медалі вирушать до переможців.
Фото зі сторінки Invictus Games: Team Ukraine у «Фейсбуці».

❙
❙



4 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 15 ГРУДНЯ 2020 ПОЛІТИКА

«Кличко буде дружити з усіма»
 Головною інтригою перед виборами в 
Києві було питання про те, з ким же стане 
дружити мер столиці Віталій Кличко — 
«Європейською Солідарністю», яка дуже 
активно набивалася до нього в партнери, 
або ж зі «Слугою народу», з якою у градо-
начальника-боксера давно діє пакт про не-
напад.
 Більшість експертів схилялися тоді 
до того, що симпатії Кличка виявлять-
ся саме на стороні «Слуги народу»: на ко-
ристь цього свідчило і налагоджене взає-
мовигідне співробітництво мера з головою 
офісу президента Андрієм Єрмаком, і ро-
зуміння того, що дружба з партією влади 
завжди вигідніша. Та й загрозу ухвален-
ня того самого Закону «Про столицю» все 
ж не варто скидати з рахунків.
 Однак результат виборів у Києві вий-
шов для «Слуги народу» шокуючим: «зе-
лені» програли не тільки «Євросолідар-
ності» й «УДАРу», а навіть партії «Єд-
ність Олександра Омельченка», отри-
мавши всього 12 місць у Раді. Тоді як 
від партії Петра Порошенка пройшов аж 
31 депутат, що теоретично ставило її в 
більш вигідне становище за столом пере-
говорів.
 Утім Кличко вирішив піти іншим 
шляхом, обравши цікаву стратегію — «ні 
вашим ні нашим». Точніше, всім діста-
лися «смачні» посади, але не можна ска-
зати, щоб хтось отримав занадто багато 
«булочок». Принаймнi в «Європейській 
Солідарності», отримавши два крісла за-
ступників глави мера, а також глав трьох 
комісій, відчули себе обдуреними. На пуб-
ліку вони намагаються показати, що мало 
не пішли в опозицію. Насправді — це не 
так. Фактично одноголосне голосування 
за секретаря Київради Володимира Бон-
даренка, близького до Віталія Кличка, по-
казало: і ЄС, й інші фракції в міськраді го-
тові на співпрацю з мером.
 «Кличко буде дружити з усіма, ос-
кільки він хоче, щоб йому було комфорт-
но. У свою чергу, політичні боси, які ма-
ють вагу в Київраді, хочуть для себе того 
ж. У Києві всі хочуть контролювати свій 
маленький «пиріжок». Тому я не чекав, 
що буде сильна сутичка. Те, що сталося, 
— природно. Так було в усі часи. У Києві 
ніколи не було поділу на правлячу партію 
та опозицію. В опозиції могли собі дозво-
лити бути тільки особливо ідейні люди. 
Місто і не призначене для політичної бо-
ротьби», — сказав у коментарі «Апост-
рофу» директор громадської організації 
«Центр проєктних досліджень «Рівень 
життя» Ігор Ляшенко.

Зв’язок з Єрмаком усе міцніший
 Коли восени минулого року тоді ще 
лише радник президента Андрій Єрмак 
зупинив війну між офісом президента і 
Віталієм Кличком, мало хто міг подума-
ти, яким перспективним виявиться їх 
союз. Джерела «Апострофа» на Банковій 
розповідали, що меру столиці вдалося за-
ручитися підтримкою Єрмака, поділив-
шись владою в місті. Відразу кілька лю-
дей, близьких до глави ОП, стали керува-
ти районами столиці, а посаду начальника 
КП «Благоустрій», яка здавна вважається 
однією з найбільш «жирних» у Києві, от-
римав близький до Єрмака Олексій Куле-
ба, оскільки його попередник раптово ви-

рішив піти в декретну відпустку. Інфор-
мацію про те, що Кулеба був призначений 
на прохання Єрмака, підтверджував на-
віть сам Кличко.
 «У нас є список людей, iз якими ми 
проводимо співбесіди. Одна рекоменда-
ція була від пана Єрмака щодо... не реко-
мендація, я сам звернувся. У мене розмо-
ва була щодо корупційної складової і сто-
сується КП «Благоустрій», — плутано 
розповів мер Києва журналістам «Схем».
 8 грудня Київрада погодила призна-
чення відразу чотирьох нових заступни-
ків Кличка. Одним iз них якраз виявив-
ся Олексій Кулеба, який став першим за-
ступником Віталія Володимировича.

 Три інших заступники теж вельми ці-
каві. Олена Говорова — одна з представни-
ків легіону радників Андрія Єрмака, яка 
відповідала в ОП за розвиток спорту. Ще 
два заступники Кличка представляють 
команду Петра Порошенка — це колиш-
ній секретар Київради Володимир Про-
копів, а також екснардеп від Блоку Пет-
ра Порошенка Костянтин Усов.

Київ поділили так, щоб нікому не було 
образливо
 Конфігурація влади, яку отримав 
Київ, свідчить про те, що Кличко поста-
рався розділити посади між різними гру-
пами впливу, залишаючись при цьому 
центральною фігурою в розкладі.
 За великим рахунком, на всіх ключо-
вих і грошових постах сидять люди мера. 
Показовим стало голосування на секре-
таря Київради Володимира Бондарен-
ка, найближчого соратника Кличка, яко-
го той рухає, незважаючи на скандал iз 
підробленим дипломом. Експерти відзна-
чають дивовижну одностайність, з якою 
Київрада підтримала рішення щодо при-
значення Бондаренка — зi 120 членів де-
путатського корпусу за нього проголосува-
ло 114 осіб. «Це означає, що Кличко взяв 
під контроль Київську міську раду. Такий 
результат говорить про те, що Кличко об-
ростає інституційними можливостями ба-

лотуватися на пост президента», — вва-
жає політичний експерт Костянтин Мат-
вієнко.
 Також дуже важливо подивитися, 
яким чином були розділені посади керів-
ників у ключових комісіях: бюджетнiй, 
iз питань архітектури та містобудуван-
ня, власності, транспорту та реклами. Та-
кож не варто забувати про комісію з пи-
тань житлово-комунального господарства 
та паливно-енергетичного комплексу.
 Керувати бюджетною комісією пос-
тавили депутата з фракції «Слуга наро-
ду» Андрія Вітренка, який прийшов до 
Київради просто з Кабінету Міністрів, 
там він був заступником міністра освіти. 

Утім більшість у цій комісії (12 осіб iз 23) 
залишається за депутатами «УДАРу». За 
словами експертів, це означає, що Кличко 
фактично одноосібно зможе «пиляти» ба-
гатомільярдний бюджет столиці.
 «Краще воно точно не стане. У минуло-
му скликанні були шахраї від «Європей-
ської Солідарності», які керували схема-
ми, вони ж і залишилися. За основними 
напрямками нічого не зміниться. Важли-
во, що бюджетна комісія зараз під «УДА-
Ром» — там у них більшість. Чим вона 
важлива? Бюджет ухвалює Київрада, але 
статті витрат можна дуже серйозно пе-
рерозподіляти. Умовно: було будівниц-
тво метро, а стало — Шулявського шля-
хопроводу. І хитрість полягає в тому, що 
всередині департаментів гроші перепису-
ються розпорядженням Кличка, а потім 
вже просто узгоджуються Бюджетною ко-
місією. Київрада розподіляє, тільки якщо 
з’являються додаткові гроші. Це питан-
ня чітко залишилося під Кличком і «УДА-
Ром», — пояснив у коментарі «Апостро-
фу» столичний активіст та експерт iз міс-
тобудування Георгій Могильний.
 Ці вибори показали і спайку між Клич-
ком і «молодою» командою Черновецько-
го. Зокрема, комісію з питань архітектури 
очолив «ударівець» Михайло Терентьєв, 
який ще в 2019 році балотувався в народ-
ні депутати як мажоритарник від «Євро-

пейської Солідарності», але програв.
 Керувати комісією з власності поста-
вили колишнього телеведучого, представ-
ника «Слуги народу» Михайла Присяж-
нюка, хоча відразу третина депутатів у ній 
буде від «Європейської Солідарності» — 
три людини з дев’яти, а першим заступни-
ком Присяжнюка поставили члена фрак-
ції «УДАР» Дмитра Калиниченка.
 Комісію з питань транспорту та рек-
лами залишили представнику ЄС Олек-
сію Окопному, який уже обіймав цю по-
саду в попередньому скликанні. Не забу-
ли вшанувати й Петра Порошенка — його 
дружині Марині, яка пройшла першим 
номером від ЄС, віддали комісію з питань 
охорони здоров’я та соціальної політики.
 Виходить абсолютно цинічна, але до-
сить струнка схема, яка дозволить Клич-
ку вирішувати всі потрібні йому питання 
в Київраді. І навіть розраховувати на по-
дальше просування в політичному табелі 
про ранги. Тим більше, що у столичного 
мера, за інформацією «Апострофа», вже 
всерйоз подумують над президентським 
кріслом.

Кличка вже готують у президенти?
 До виборів глави держави ще три з по-
ловиною роки, але підготовка починаєть-
ся просто зараз. Так, на початку грудня 
соціологічна група «Рейтинг» випусти-
ла свіже соцопитування, в якому вказали 
і рейтинг довіри українців до політиків. 
І там виявився цікавий сюрприз: судячи 
з цифр, Віталію Кличку довіряє аж 33% 
опитаних — це другий результат у країні 
після Зеленського.
 Мер Києва серйозно думає над тим, 
щоб висунути свою кандидатуру на на-
ступних виборах — для цього у нього є 
підтримка дуже впливових друзів у най-
вищих політичних колах. Йдеться, в пер-
шу чергу, про представника групи «газо-
виків», нардепа від ОПЗЖ і колишнього 
главу адміністрації президента Януко-
вича Сергія Льовочкіна — малопомітно-
го, але вкрай впливового персонажа, що 
є «сірим кардиналом» Віталія Кличка. 
Якщо додати до цього надзвичайно тісні 
зв’язки Льовочкіна з Єрмаком, що окупу-
вав офіс президента (до слова, комуніка-
тором між офісом президента та КМДА є 
радник мера Києва Юрій Чижмарь), то у 
мера вимальовуються досить цікаві пер-
спективи. Адже в разі падіння рейтин-
гів у Зеленського — що, схоже, немину-
че — Єрмак цілком може зробити ставку 
на Кличка, як на ймовірного претенден-
та на президентське крісло.
 «Може, він і хоче стати президентом, 
але ж вибори тільки через три з полови-
ною роки. Я думаю, що в мріях у нас ко-
жен пересічний є маршалом. Але поки це 
мрії, а про плани говорити зарано. Клич-
ку продовжує везти, і те, що ми бачимо, — 
результат цього», — сказав у бесіді з на-
шим виданням експерт Ігор Ляшенко.
 Утім багато в чому це везіння Віталія 
Кличка — результат консенсусу декіль-
кох політичних фігур загальноукраїнсь-
кого масштабу, а також величезних гро-
шей зі столичного бюджету, якими можна 
розпоряджатися фактично монопольно. 
Ясна річ, що ці два фактори дають Віталію 
Володимировичу всі підстави розрахову-
вати на те, що його президентська кам-
панія буде щедро профінансована... ■

АЛЬТЕРНАТИВА Є

«Пиляти» бюджет 
буде сам
Як Кличко взяв Київ і зібрався зайняти місце Зеленського
Олександр ПОДОБРІЙ
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Вибори в Києві минули, а це означає, що прийшов час для десерту: паювання найці-
кавіших «тем» у місті. І схоже на те, що меру столиці Віталію Кличку вдалося розді-
лити «плюшки» таким чином, щоб отримати повну підтримку Київради і залишатися 
при цьому центральною фігурою. Утім амбіції столичного градоначальника куди як 
більші, аніж просто крісло мера. Як розподілили владу в Києві і чому президентська 
кампанія Кличка вже стартувала — читайте в матеріалі «Апострофа».

■

Віталій Кличко та Андрій Єрмак.
Фото «Апостроф» / Колаж.

❙
❙

Віталій Кличко у вікні КМДА.
Фото УНІАН.

❙
❙

Багато в чому це везіння Віталія Кличка — результат консенсусу 
декількох політичних фігур загальноукраїнського масштабу, а 
також величезних грошей зі столичного бюджету, якими можна 
розпоряджатися фактично монопольно.
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У грудні Україна відзначає День 
благодійництва. Запроваджений 
у 2007 році, він є вітчизняним 
відлунням світового тренду по-
дяки за добрі справи людям, які 
влаштовують благодійницькі ак-
ції і закликають це робити інших. 
Підтримка української культури 
як національна ідея на сьомому 
році війни та в умовах світової 
пандемії й економічної кризи 
— про це ми поговоримо з На-
талією Ребровою, директоркою 
Національного історико-культур-
ного заповідника «Гетьманська 
столиця», що розташований у 
Батурині на Чернігівщині.

Фонд прийняв перший внесок 
— 1 млн грн
 ■ Історія України багата на 
приклади благодійництва. У 
вітчизняну культуру вкладали 
кошти давньоруські князі, геть-
мани та старшина, а по тому — 
промислові магнати та фінан-
систи. Сучасні представники 
великого бізнесу вже давно зро-
зуміли, що не можуть існувати 
поза суспільством. Вони долу-
чаються до вирішення не лише 
соціальних проблем, а й готові 
профінсувати культурний по-
тенціал нації. Кого заповідник 
«Гетьманська столиця» вважає 
своїм благодійником?
 — Одним із великих ук-
раїнських благодійників є 
гетьман Іван Мазепа. Він є не-
змінним прикладом для сучас-
ників. Ми до тепер гордимося 
кращими зразками культури та 
освіти, створеними доброчин-
но-меценатською діяльністю ко-
зацької старшини та гетьманів. 
Цю традицію сьогодні продов-
жують українці, які люблять 
Батьківщину до глибини своєї 
душі. І до глибини своєї кишені 
усвідомлюють необхідність 
ствер джувати державу.
 ■ У 2005 році під час відвіду-
вання Батурина Президент Ук-
раїни Віктор Ющенко запропо-
нував представникам бізнесу 
та ділових кіл створити благо-
дійний фонд, він мав акумулю-
вати інвестиції для відроджен-
ня і реставрації об’єктів істо-
рико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця». А вже 
через кілька тижнів новоство-
рений фонд прийняв перший 
внесок — один мільйон гривень. 
Нині ми бачимо результат цієї 
благодійності — реставровані 
та відбудовані пам’ятки Бату-
рина. А по завершеннi рестав-
рації благодійники забули про 
Батурин?
 — Безумовно, благодійність 
має бути системною, це відпові-
дальна робота. Ми гордимося 
дружбою з усіма своїми благо-
дійниками. Хтось надавав фі-
нансову підтримку, хтось ор-
ганізаційну. Бувала разова до-
помога, але деякі меценати під-
тримують нас роками. Ви вже 
сказали, що благодійність — 
це давня українська традиція. 
Дуже важливо дати гроші на со-
ціальні проєкти — нагодувати, 
обігріти, вилікувати. Але саме 
той, хто підтримує культуру, — 
стверджує державу.

Благодійний «Світанок»
 ■ Хто нині є благодійником 
«Гетьманської столиці»?
 — У першу чергу це Коно-
топська благодійна організація 
«Світанок». Ця організація була 
створена в 2002 році за ініціати-
ви уродженця Конотопа Євгена 
Сура. Він є її Почесним прези-
дентом. У нашому знайомстві з 
цією організацією і встановлен-
ню довірливої співпраці важли-
ву роль зіграв фактор земляц-
тва — через уродженця Бату-

рина, а нині мешканця Чикаго 
пана Миколу Кочергу, який iз 
2005 року є добрим товаришем 
«Гетьманської столиці».
 За роки своєї діяльності «Сві-
танок» реалізував безліч благо-
дійницьких проєктів, спрямо-
ваних на виконання програм 
національно-культурного роз-
витку України на Сумщині, в 
Конотопі, і у Батурині, на Чер-
нігівщині. Це й будівництво хра-
мів Різдва Пресвятої Богородиці 
в Конотопі, Покрови Пресвятої 
Богородиці в Батурині, підтрим-
ка просвітницьких дитячих цен-
трів при цих храмах та осеред-
ку Всеукраїнської організації 
«Пласт» у місті Батурин.
 Безпосередня співпраця На-
ціонального історико-культур-
ного заповідника «Гетьманська 
столиця» з благодійною органі-
зацією «Світанок» розпочалася 
у 2012 році, коли була підтрима-
на ініціатива заповідника щодо 
організації та проведення Облас-
ного фестивалю-конкурсу моло-
дих виконавців імені Андрія Ро-
зумовського. Відтоді фест став 
щорічним і проходить 22 жов-
тня в палаці гетьмана Кирила 
Розумовського. Таким чином 
ми спільно продовжуємо тра-
диції, закладені гетьманом Ро-
зумовським та його сином Анд-
рієм Кириловичем у підтримці 
музики та обдарованої молоді.
 У 2015 році благодійна ор-
ганізація «Світанок» за догово-
ром дарування передала у влас-
ність заповідника «Гетьмансь-
ка столиця» житловий будинок 
та новий музейний комплекс — 
«Козацький двір». Це буде ре-
конструкція історичного сере-
довища Батурина через повсяк-
дення однієї з місцевих коза-
цьких родин. Це буде живий 
середовищний музей.
 І ми маємо чудову новину: 
наш благодійник — Конотоп-
ська місцева благодійна органі-
зація «Світанок», засовником 
якої і почесним президентом є 
Євген Сур, — здобула перемо-
гу в Чернігівському обласному 
конкурсі «Благодійник року» 
імені меценатів Тарновських у 
номінації «Благодійник року — 
неприбуткова організація», за 
поданням Національного істо-
рико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця».
 ■ Ми ще чули про виставку 
воскових гетьманів, профінан-
совану Євгеном Суром.
 — Так, у 2016–2019 роках 
спільно з благодійною організа-
цією заповідник реалізував пер-
ший в Україні унікальний про-
єкт наукової реконструкції об-
разів гетьманів України у їхніх 
воскових фігурах. За три роки 
ми сформували колекцію з 16 
фігур усіх очільників козаць-
кої України за період існуван-
ня Гетьманщини. Зараз вистав-
ки, на яких вони представлені, 
приваблюють відвідувачів Ба-
турина. Адже в нас гетьмани 
перестали бути обличчями на 
портретах і «ожили», перетво-
рившись на тривимірний образ 
людини. Безумовно, це зацікав-
лює дуже багатьох.

 Співпраця у напрям-
ку виставково-експозицій-
ної діяльності продовжила-
ся потужним проєктом 2018-
2019 років, який реалізовува-
ли спільно — «Григорій Орлик: 
видатний син видатного батька 
України. Повернення на Бать-
ківщину». 
 Та робота над цією вистав-
кою продовжується. У ниніш-
ньому році, завдяки ентузіазму 
благодійника Валерія Глущу-
ка, ювеліри шведського коро-
ля Карла ХVІ Густава вигото-
вили копію Ордена Меча, яким 
у 1751 році був нагороджений 
Григорій Орлик. 

Про концерти і літопис
 ■ Також ви проводите бла-
годійницькі концерти до Дня 
Незалежності України. Чи був 
концерт цьогоріч?
 — Цьогоріч — ні, у зв’язку з 
карантином. А ось у 2017, 2018 
та 2019 роках iз нагоди Дня Не-
залежності України, за під-
тримки благодійника Євгена 
Сура, на території заповідника 
відбулися безкоштовні масш-
табні концерти зірок українсь-
кої музичної сцени. Це концерт 
співачки Руслани «Батурин. 
День Незалежності» у 2017 р., 
концерти «Батурин. Ренесанс 
Незалежності» у 2018 році та 
«VIVA. Батурин» у 2019 році. 
Ці вартісні заходи мали на меті 
привернути увагу суспільства 
до Батурина, донести, в першу 
чергу — до молоді, розуміння 
того, що потрібно знати свою 

історію, що потрібно пишатися 
тим, що кожен iз нас — частин-
ка України. І збільшення кіль-
кості відвідувачів «Гетьмансь-
кої столиці» останнімi роками 
красномовно засвідчує, що пос-
тавленої мети таки було досяг-
нуто! 
 ■ Чи продовжується спів-
праця з благодійниками зараз, 
в умовах пандемії?
 — Безперечно. Це систем-
на, усвідомлена цільова робо-
та. Наші благодійники допома-
гають нам у реалізації різних 
напрямів роботи заповідника 
«Гетьманська столиця». І всі ці 
напрями надзвичайно важливі, 
наприклад — формування фон-
дової колекції. Особливо акту-
ально це є саме зараз, коли де-
ржава взагалі не виділяє кош-
тів на придбання експонатів 
до Музейного фонду. Рiч у тiм, 
що оригінальних експонатів по 
темі Гетьманщини у відкрито-
му продажу немає. Коли на рин-
ку й з’являється такий предмет, 
то він, по-перше, дуже вартіс-
ний, а по-друге — треба швидко 
знайти кошти на його придбан-
ня, інакше його викупить хтось 
інший. Єдине, на що ми можемо 
в такому випадку сподіватися, 
— на благодійницьку підтрим-
ку. 
 Хочемо також акцентувати 
на тому, що, окрім «Світанку», 
у формуванні фондової колекції 
нам уже кілька років допома-
гає благодійниця Ірина Дмит-
ришин — завідувачка кафедри 
українських студій в Інституті 
східних мов і цивілізацій у Па-

рижі. А ще давні і дружні сто-
сунки нас поєднують із дирек-
тором Київського товариства 
«Купола» Сергієм Соколовим. 
 ■ Резонансною подією жовт-
невого медіапростору стала пре-
зентація «Літопису Самійла Ве-
личка». Її відвідали третій Пре-
зидент України Віктор Ющенко 
й нинішній міністр культури та 
інформаційної політики Олек-
сандр Ткаченко.
 — Так! Але не лише медіа-
простору, а й вітчизняного кни-
говидання та міжнародного нау-
кового співробітництва! Видан-
ня «Літопису» Самійла Величка 
стало ТОП-подією українсько-
го книговидання 2020! Це дійс-
но особливий проєкт, який від-
бувся лише завдяки благодій-
ницькій ініціативі, без жодної 
державної підтримки.
 ■ Тобто доброчинність бла-
годійників «Гетьманської сто-
лиці» — систематична і має ве-
лику значимість на національ-
ному рівні?
 — Ви самі відповіли на своє 
питання.
 ■ І наостанок порадьте чита-
чам: як же знайти свого благо-
дійника? 
 — Досвід «Гетьманської сто-
лиці» доводить, що налагодити 
контакт та успішно співпрацю-
вати закладу культури із меце-
натами можливо. Головне — це 
поділяти цінності, чітко зна-
ти, якої мети ви разом прагне-
те і бути чесними один перед од-
ним. ■
 Дякуємо Н. Саєнко у підго-
товці інтерв’ю.

Концерт «Viva Батурин!» 23 серпня 2019 року.
Фото надані НІКЗ «Гетьманська столиця».

❙
❙

ЧИ ДЕРЖАВНА СПРАВА

Благодійність як 
давня українська традиція 
Від Івана Мазепи до сучасних доброчинців історико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця» у Батурині

■

Видання повного тексту «Літопису Самійла Величка» і презентація його 
в Батурині 14 жовтня відбулися завдяки багатьом доброчинцям.

❙
❙

Меценат і почесний президент 
благодійної організації «Світанок» 
Євген Сур.

❙
❙
❙

Відзнака «Світанку».❙
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Олена ЗЕРКАЛЬ,
радник голови 
правлiння НАК 
«Нафтогаз України»
(Інтернет-видання «Українська 

правда»)

 Палата представ-
ників, а за нею і Се-
нат Конгресу США підтримали новий, 
розширений, пакет санкцій проти Nord 
Stream 2. Підтримка обох партій, та ще й 
настільки переконлива (наприклад, у Се-
наті було 84 голоси «за» і 13 «проти»), дає 
надію на те, що навіть обіцянка президен-
та Трампа ветувати цей документ не доз-
волить зупинити вступ цього документа 
в дію (до того ж його претензії стосуються 
зовсім іншого положення і не пов’язані з 
російським газогоном).
 Спробуємо розібратися, чому ці санк-
ції важливі для глобальної безпеки світу 
та України зокрема?
 Перші санкції, прийняті ще торік, за-
боронили надавати проєкту «Північний 
потік-2» технології глибоководної ук-
ладки труб. Додаткові санкції, включені 
до проєкту оборонного бюджету США на 
2021 рік, фактично унеможливлюють 
його реалізацію.
 Новий проєкт накладає обмеження на 
компанії, залучені до будь-яких «трубо-
укладальних робіт» (включно з підготов-
кою майданчика, облаштуванням тран-
шеї, дослідженням морського дна, роз-
міщенням щебеню — ним трубу «заси-
пають» на дні — чи будь-якими іншими 
роботами з трубами).
 А також, що дуже важливо, під санкції 
підпадуть надавачі послуг страхування та 
перестрахування трубоукладальних су-
ден, а також компанії, які надають «пос-
луги або сприяють технологічній модер-
нізації трубоукладальних суден, встанов-
ленню на них зварювального обладнан-
ня, їх дооснащенню або швартуванню» та 

компанії, що надають «послуги тестуван-
ня, перевірки або сертифікації, необхід-
ні для роботи газопроводу Nord Stream 2 
чи пов’язані з нею».
 Найцікавішими тут є дві бюрокра-
тичні пастки, які США підготували для 
росіян, — страхування та сертифікація.
 Так сталося у цивілізованому світі, 
що без страхування судно не зайде в жо-
ден порт. А з новим пакетом санкцій жод-
на серйозна організація таких послуг 
проєкту не надасть.
 На це натякають у Міжнародній групі 
клубів взаємного страхування судновлас-
ників (International Group of P&I Clubs, IG 
P&I). Ще до голосування законопроєкту в 
Конгресі IG P&I випустила циркуляр-за-
стереження для своїх членів — оцінити і 

знизити ризики заключення контрактів 
за проєктами будівництва Nord Stream 2, 
оскільки Держдепартамент планує дуже 
широко трактувати вимоги закону.
 Без сертифікації та тестування газо-
провід неможливо запустити в експлуа-
тацію.
 У світі менше двох десятків ком-
паній, які проводять сертифікацію про-
єктів такого рівня. І коли санкції США 
наберуть чинності, жодна з них не ризик-
не зв’язуватися з Nord Stream 2.
 Кілька тижнів тому про вихід з проєкту 
повідомила норвезька компанія DNV GL, 
яка здійснювала сертифікаційний супро-
від Nord Stream 2 на попередніх етапах. 
Зважаючи на те, що стандарти сертифіка-
ції у кожної компанії свої, замінити DNV 

на цій стадії проєкту росіянам буде дуже 
складно. Якщо взагалі можливо.
 Тобто навіть якщо росіянам, поп-
ри власну технологічну неспромож-
ність, вдасться завершити газопровід, 
він так і лежатиме на балтійському дні 
пам’ятником трубі вартістю майже $10 
млрд.
 Звісно, таке пояснення дії санкцій 
виглядає дещо схематично і спрощено. 
Тим більше що наразі законопроєкту ли-
шилося пройти ще крок на шляху до за-
кону. Для набрання чинності документу 
ще потрібно отримати підтримку прези-
дента США.
 Та маємо кілька причин для оптиміз-
му.
 По-перше, нові санкції, так само, як і 
минулорічні, вносяться через так званий 
National Defense Authorization Act, що 
регулює річний оборонний бюджет США. 
Це консенсусний документ, який має під-
тримку Демократичної та Республікансь-
кої партій та обох палат Конгресу.
 По-друге, навіть якщо припустити, 
що президент Трамп спробує ветувати за-
кон, то причиною цьому стануть зовсім 
не санкції проти Росії, а внутрішні аме-
риканські питання.
 При цьому законопроєкт підтримали 
335 конгресменів, чого із запасом достат-
ньо для подолання вето президента. Голо-
сування Сенату — так само результативне. 
За американським законодавством, для по-
долання вето необхідно 2/3 голосів кожної 
палати, і наразі ця підтримка у нас є.
 Отже, тримаймо кулаки! ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

Кінець року — час підбиття під-
сумків, у тому числі й у галузі 
кіно. Першою головною подією 
«призового» сезону стало ого-
лошення Європейською кіно-
академією цьогорічних лауреатів 
своєї премії, яку ще називають 
європейським «Оскаром». Через 
пандемічні обмеження, що діють 
у Німеччині, 33-тя церемонія 
вручення призів Європейської 
кіноакадемії проходила в режимі 
онлайн. Потенційні учасники зе-
кономили на фраках та вишука-
них сукнях, а організатори — на 
оренді приміщення та червоному 
килимі. 

Експеримент, що вийшов з-під 
контролю 
 Цьогорічна церемонія вру-
чення призів Європейської кіно-
академії ознаменувалася тріум-
фом фільму данського режисе-
ра Томаса Вінтерберга «Ще по 
одній». Стрічка була спочатку 
відібрана для головного конкур-
су Каннського фестивалю, який 
не відбувся через пандемію ко-
ронавірусу. Фільм отримав чоти-
ри призи — за кращу гру актора 
(Мадс Міккельсен), кращий сце-
нарій Томас Вінтерберг і Тобіас 
Ліндхольм), кращу режисуру 
(Томас Вінтерберг) і головний 
приз кращому фільму року.
 У фільмі Вінтерберга «Ще 
по одній» Мадс Міккельсен ви-
конує роль одного з чотирьох 
шкільних друзів-учителів, які 
переживають життєву кризу. 
Якість їхнього життя (а також і 
їхніх учнів) стрімко поліпшуєть-
ся, коли нудьгуючі викладачі 
відкривають принцип Хемінгу-
ея: нормальній людині в крові 
бракує певної частки алкого-
лю. Причому випивати потріб-
но вдень, а не ввечері і вихідні. 
І поки друзі з’ясовують, як що-
денна випивка впливає на люди-
ну, експеримент виходить з-під 
контролю. Це трагікомедія про 

те, як ми втрачаємо смак до жит-
тя, а потім знаходимо в ньому 
новий сенс. «Крім того, що цей 
фільм чудово знятий, прекрас-
но написаний і прекрасно зігра-
ний, він несе в собі дивовижну 
тягу до життя», — сказав, вру-
чаючи приз, співголова Євро-
пейської кіноакадемії режисер 
Вім Вендерс.
 Фільм присвячений Іді Він-
терберг, дочці режисера, яка по-
винна була виконати одну з ро-
лей, але загинула в автокатаст-
рофі. «Моя дочка загинула під 
час виробництва цього фільму, 
вона була закохана в цей про-
єкт, була його частиною, мала в 
ньому зніматися. Єдине, що за-
лишалося робити після її смерті 
— продовжувати роботу заради 
неї. Ваша нагорода — данина її 
пам’яті, я і дякую вам від усьо-
го серця», — сказав розчуле-
ний режисер. Фільм Вінтербер-
га «Ще по одній» також пред-
ставлений Данією як кандидат 
на «Оскар» у номінації кращий 
іноземний фільм. 
 Приз як краща акторка от-
римала 25-річна зірка німець-
кого кіно Паула Бер за голо-
вну роль у фільмі Крістіана Пе-
тцольда «Ундіна» — кінопритчі 
про сучасну русалку, яка вби-
ває тих, хто її зрадив, але, од-
ночасно, сама бореться за лю-
бов і життя.
 Кращою європейською ко-
медією року був названий фран-
цузький фільм режисера Емма-
нюеля Куроля «Тріумф», у якій 

головну роль зіграв популяр-
ний комедійний актор Кад Ме-
рад. Сюжет «Тріумфу» заснова-
ний на реальній історії. Не над-
то вдалий і безробітний актор 
Етьєн береться керувати теат-
ральним гуртком у французь-
кій в’язниці. Для постановки 
він обирає знамениту п’єсу-аб-
сурд «В очікуванні Годо» ір-
ландського драматурга Семюе-
ля Беккета. В акторів і режисе-
ра складаються унікальні від-
носини. У Етьєна з’являється 
шанс досягти успіху.
 Фільм румунського режисе-
ра Александра Нанеу «Колек-
тив» про корупцію в системі 
охорони здоров’я, що призвела 
до загибелі людей, був відзначе-
ний призом як краща докумен-
тальна стрічка року. Стрічка 

Нанеу розповідає про пожежу в 
бухарестському нічному клубі. 
Її жертвами в жовтні 2015 року 
стали понад 60 людей — при-
чому багато з них померли вже 
потім, у лікарнях, від травм, 
які спочатку вважали такими, 
що не загрожують життю.

«Ціна правди» і нова посада 
 І важливий організацій-
ний момент. Польська режи-
сера Аґнєшка Холланд стала 
новою президенткою Європей-
ської кіноакадемії (EFA). Як 
повідомляє Академія у соцме-
режах, пані Холланд замінить 
на цій посаді Віма Вендерса, 
котрий керував Європейською 
кіно академією від 1996 року. 
Польська режисерка була голо-
вою Ради EFA у 2014—2019 ро-
ках. Європейську кіноакадемію 
засновано 1988 року (тоді вона 
мала назву Європейська кіно-
асоціація). Ініціатором ство-
рення академії був шведський 
режисер Інгмар Берґман. 
 72-річна Холланд мешкає 
у Франції. Окрім Польщі, зні-

мала фільми у Франції, Німеч-
чині та США. Має численні кі-
нонагороди, зокрема й одну ук-
раїнську. 23 листопада прези-
дент Володимир Зеленський 
нагородив її та американську 
публіцистку Енн Епплбаум ор-
деном княгині Ольги III ступе-
ня за зусилля з популяризації 
у світі пам’яті про Голодомор 
в Україні. Аґнєшка Холланд 
зняла історичний біографіч-
ний фільм «Містер Джонс» 
(польська назва — «Громадя-
нин Джонс», українська — 
«Ціна правди», французька — 
«Тінь Сталіна»), який базуєть-
ся на житті британського жур-
наліста Гарета Джонса, який 
1933 року відвідав СРСР і пер-
шим розповів світу правду про 
організований більшовиками 
великий голод в Україні. Цей 
фільм був представлений у го-
ловній конкурсній програмі 
Берлінського кінофестивалю 
2019 року. Цього ж року фільм 
став переможцем 44-го Гдинсь-
кого кінофестивалю, головного 
кінофоруму Польщі. ■

Кадр із фільму «Ще по одній».❙

Режисерка Аґнешка Холланд.❙

ПРЕМІАЛЬНІ

«Ще по одній» — і головний приз наш
Стрічка данського режисера Томаса 
Вінтерберга названа кращим європейським 
фільмом 2020 року

■

ОЦІНКИ

Дві пастки для «Пiвнiчного потоку-2»
Що означають нові санкції США проти російського проєкту

■

Труби для будівництва газопроводу Nord Stream 2, накопичені на острові Рюген (Німеччина).
Фото з сайта eurointegration.com.ua

❙
❙
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У Німеччині — «жорсткий» 
локдаун уже з 16 грудня
 Федеральний уряд Німеччини та уряди 
земель під час екстреної наради у неділю, 
13 грудня, домовилися про запровадження 
«жорсткого» локдауну в країні вже з 16 груд-
ня. Обмеження діятимуть щонайменше до 10 
січня. Метою заходів є стримати поширення 
коронавірусної інфекції. Канцлерка Німеччи-
ни Ангела Меркель визнала, що заходи, які 
запроваджують, суттєво позначаться на свят-
куванні Різдва та Нового року. Вона зазначи-
ла, що поки важко спрогнозувати, чи подов-
жать обмеження після 10 січня. У період лок-
дауну будуть закриті більшість магазинів, за 
винятком продовольчих та тих, які продають 
товари щоденного попиту. Також залишать-
ся відкритими аптеки і банки, АЗС. Не пра-
цюватимуть під час локдауну перукарні, са-
лони краси та інші підприємства сфери пос-
луг. Діти дошкілького та шкільного віку вже з 
16 грудня за можливості повинні залишатися 
вдома. Аби уможливити догляд за дітьми, під-
приємствам радять пропонувати співробітни-
кам працювати з дому. Також уряд рекомен-
дує компаніям за можливості оголосити кані-
кули на час локдауну. Водночас уряд вирішив 
розширити фінансову допомогу підприємс-
твам. Нагадаємо, з 2 листопада у Німеччині 
діє «м’який» локдаун, його ввели, щоб мати 
можливість звично відсвяткувати Різдво. Од-
нак «м’який» локдаун не дав бажаного резуль-
тату.

Компанія Pfizer почала поставки 
вакцини від COVID-19
 У США 13 грудня стартували внутрішні 
поставки вакцини від коронавірусу, розробле-
ної компаніями Pfizer і BioNTech. Про це пові-
домляє «Волл-Стріт Джорнел». Перші ванта-
жівки з вакциною виїхали із заводу в Калама-
зу, штат Мічиган. Більше 500 тисяч доз пре-
парату будуть доставлені в 145 департаментів 
охорони здоров’я і в лікарні на всій території 
США, зазначено в повідомленні. А сама вак-
цинація розпочалася вже наступного дня, в по-
неділок, 14 грудня. Сполучені Штати посіда-
ють перше місце у світі по числу випадків ко-
ронавірусної інфекції, за весь час пандемії на 
COVID-19 заразилися більше 16 млн амери-
канців.

Нейтральна Швеція готова стати 
членом НАТО 
 Комітети оборони та закордонних справ 
шведського парламенту проголосували за те, 
щоб у стратегію безпеки країни включити мож-
ливість вступу Швеції до НАТО. Згідно з ко-
ментарями, це історичний крок, який наближає 
країну до Альянсу. Положення, прийняте пар-
ламентарiями, не зобов’язує уряд подавати 
заявку на членство в НАТО, але Швеція повин-
на бути готова швидко приєднатися, якщо ви-
никне така необхідність. Це визначення швед-
ської політики безпеки підтримали опозиційні 
групи: ліберально-консервативна Поміркована 
коаліційна партія, Християнські демократи та 
Праві шведські демократи. Проєкт також під-
тримали: шведська центристська партія та лі-
берали, які зазвичай співпрацюють із соціал-
демократичним урядом. Ключовим фактором 
отримання більшості в цьому питанні стала 
зміна позиції шведських демократів, які до 
цього часу виступали проти членства Швеції 
в НАТО. За коментарями у шведських ЗМІ, рі-
шення парламентських комітетів є історичним 
і може стати першим кроком на шляху вступу 
країни до Альянсу. 

У Варшаві та інших містах 
відбулися «чорні протести» 
 У Варшаві та інших польський містах 13 
грудня відбувалися протести в рамках «Загаль-
нопольського страйку жінок». Удень протесту-
вальники вирушили з центру міста до варшавсь-
кого району Жолібож, до будинку, в якому меш-
кає лідер партії «Право і справедливість» Ярос-
лав Качинський. Учасники протестують проти 
так званого антиабортного закону. Нагадаємо, 
22 жовтня Конституційний суд визнав, що пере-
ривання вагітності, навіть коли у плода виявили 
невиліковну хворобу, є некон ституційним. Це оз-
начає, що аборт у Польщі стане можливим лише 
у випадках зґвалтування чи інцесту або для за-
хисту життя матері. Від того часу в Польщі від-
буваються «чорні протести». Учасниці та учас-
ники протестів заявляють, що наслідком тако-
го рішення Конституційного суду стане подаль-
ше наростання в Польщі «абортного підпілля», а 
жертвами нелегальних абортів можуть стати ти-
сячі польських жінок. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Російського опозиціонера Олексія На-
вального намагалися отруїти нервово-па-
ралітичною речовиною «Новачок» удруге 
— безпосередньо перед відправкою з Ом-
ська до Німеччини, стверджує британсь-
ка газета «Санді Таймс» (недільне ви-
дання газети «Таймс») із посиланням на 
анонімні джерела.
 «Джерела в німецьких спецслужбах 
повідомили своїм британським колегам, 
що нападники здійснили ще одну спро-
бу, коли Навальний перебував у штучній 
комі — перед тим, як його відправили ме-
дичним рейсом до Німеччини», — йдеть-
ся в матеріалі «Таймс». «Це було зроб-
лено, щоб він був мертвий до прибуття в 
Берлін», — цитує газета одне зі своїх дже-
рел. Тобто невдалу першу спробу вбивства 
намагалися довести до кінця. Російські 
спецслужби, ймовірно, змусили лікаря 
лікарні в Омську ввести другу дозу нерво-
во-паралітичної речовини. Опитані екс-
перти заявили «Таймс», що Навального, 
судячи з усього, знову врятував введений 
атропін, який подіяв як антидот. За дани-
ми джерел видання з «західної розвідки», 
ймовірні агенти російських спецслужб 
пробралися в лікарню, де лежав опози-
ціонер, а їхня «база» була облаштована в 
кабінеті головного лікаря.
 Опозиціонер вижив, хоча вдруге вве-
дена отрута, ймовірно, подовжила його 
кому. «При цьому токсини повільніше 
розкладаються в печінці», — пояснив 
професор токсикології Лідського універ-
ситету Аластер Хей.
 Підтвердження цій інформації поки 
немає, ані влада Німеччини, ані влада 
Росії поки статтю «Таймс» не коментува-
ли, зазначає з цього приводу Бі-Бі-Сі. На-
томість відреагували омські чиновники. 

Головний токсиколог Омської області та 
Сибірського федерального округу Олек-
сандр Сабаєв назвав статтю «Таймс» «ін-
формаційною качкою». «Жодних питань 
із жодного боку до нас не виникало. Ніх-
то, крім медпрацівників, доступу до ньо-
го не мав. Усе це вигадка від початку і до 
кінця. Не було отруєння, ні первинного, 
ні вторинного. Це інформаційна «качка», 
все розкручується заради якихось певних 
цілей», — сказав Сабаєв, коментар якого 
наводить ТАСС.
 Нагадаємо, опозиціонеру Навальному 
стало погано 20 серпня на борту літака, 
коли він летів iз Томська до Москви. Він 
знепритомнів, після чого літак екстрено 
приземлився в аеропорту Омська, і полі-
тика доставили до місцевої лікарні. Вла-
да Німеччини, куди згодом транспортува-
ли Навального, дійшла висновку, що його 
отруїли речовиною групи «Новачок». За 

їхніми даними, наявність в аналізах полі-
тика цієї речовини підтвердили лабора-
торії у Франції та Швеції. Також це під-
твердила організація із заборони хімічної 
зброї.
 Російська сторона наполягає, що в 
аналізах, які брали в Навального в омсь-
кій лікарні, слідів будь-яких отруйних 
речовин не знайшли. Кримінальної спра-
ви в РФ так і не порушили, але досі три-
ває дослідча перевірка. Володимир Путін 
заявив, що перевірити інцидент з отруєн-
ням Навального в рамках кримінальної 
справи неможливо, оскільки для цього 
немає матеріалів. «Якщо людина мало 
не померла, це не означає, що з будь-яко-
го приводу треба відкривати криміналь-
ну справу», — пояснив президент Росії. 
 Сам опозиціонер досі перебуває в Ні-
меччині, де продовжує реабілітацію піс-
ля виписки з лікарні. ■

НОВІ ПОДРОБИЦІ

Міцним мужиком виявився...
Навального намагалися отруїти «Новачком» двічі 

■

Олег БОРОВСЬКИЙ 

 У неділю, 13 грудня, на 127-й день 
протестів проти фальсифікації прези-
дентських виборів та насильства, ак-
ції у Білорусі набули форми маршів у 
районах під спільною назвою «Марш 
народного обвинувачення». Силовики 
з самого ранку стягнули військову тех-
ніку та водомети до Мінська. Спецтех-
ніку, а також мікроавтобуси, якими пе-
ресуваються силовики, помітили в де-
кількох районах Мінська, повідоми-
ла інформ а генція «Інтерфакс-Захід» iз 
посиланням на очевидців. Коли люди з 
біло-червоно-білою символікою стали 
збиратися в невеликі колони, то при-
сутні навіть у дворах силовики почали 
затримувати протестувальників. 
 Кілька останніх тижнів протесту-
вальники дотримуються нової тактики 
і тепер організовують свої акції менши-
ми групами в окремих районах Мінська 
та інших міст. Люди збираються в ко-
лони у дворах будинків. За даними пра-
возахисного центру «Весна», станом на 
14:00 (за київським часом), у Мінсь-
ку та Смолевичах уже було затримано 
більше 50 людей. Водночас деякі місця 
в центрі Мінська не були обгороджені, 
як зазвичай, металевими конструк-
ціями. Також там було менше силови-
ків порівняно з попередніми тижнями. 
Але й протестувальникiв було поміт-
но менше. Цього ж дня акції протесту 
пройшли і в інших білоруських містах, 
зокрема в Гродно, Заславлі, Могильові, 
Бобруйську. 
 Уже на 16:45 правозахисний центр 
«Весна» зібрав імена понад 100 затри-
маних протестувальників у Бресті, 
Мінську та Смолевичах. У Смолеви-
чах правоохоронці затримали цілий 
клас школярів, повідомляє «Свабо-
да». Про незвичайний випадок повідо-
мила Анна Севяринець, колишня вчи-
телька гімназії: «Сьогодні у Смолеви-
чах міліція затримала цілий 11-й клас 

нашої гімназії, який повертався голо-
вною вулицею з репетиції випускно-
го вальсу. Хлопців посадили за ґрати, 
дівчат в автобуси і привезли до відділу 
міліції, наказавши стояти обличчям 
до стіни. Слава Богу, жінка у відділку 
міліції була дуже здивована й запита-
ла: «Чому ви привезли сюди дітей?». І 
їх відпустили». На 20-ту годину лише 
в Мінську кількість затриманих пере-
валила за 300, повідомив «Інтерфакс» 
iз посиланням на Головне управління 
внутрішніх справ Мінського міськви-
конкому. ■

У Білорусі не вщухають протести.❙

Олексій Навальний.❙

СУСІДИ 

Міліцейський «вальс» 
У Білорусі відбувся «Марш народного обвинувачення»

■

А ТИМ ЧАСОМ…

 Федеральна рада Швейцарії заморозила ак-
тиви Олександра Лукашенка і заборонила йому 
в’їзд на швейцарську територію. Про це повідоми-
ла агенція «Рейтер». Таке рішення було ухвалено 
відповідно до запроваджених напередодні санк-
цій проти Олександра Лукашенка, його сина Вікто-
ра та ще 13 громадян Білорусі. Заяву про це було 
опубліковано на сайті Федеральної ради Швей-
царії. Як ідеться в тексті, санкції ухвалені проти 
осіб, які «несуть відповідальність за акти насиль-
ства і довільні арешти, вчинені після спірних пре-
зидентських виборів у цій республіці».

■
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Європейська економіка пост-
раждає від пандемії коронавіру-
су дещо менше, ніж вважалося 
раніше. І подолає проблеми 
значно швидше. Натомість пост-
карантинна економіка вигляда-
тиме зовсім не так, як до початку 
пандемії, а деякі експерти навіть 
прогнозують відхід від глобалі-
зації та початок сторічного без-
ладу. Який вони, втім, не вважа-
ють шкідливим для Заходу. 

Захід виходить з піке 
 Повне відновлення світової 
економіки після кризи, викли-
каної пандемією «Ковід-19», 
може тривати до п’яти років. 
«Ймовірно, станеться швидке 
відновлення на тлі скасування 
всіх обмежувальних заходів, 
але повне відновлення займе 
тривалий час», — зазначила 
головна економістка Світового 
банку Кармен Рейнхарт.
 При цьому, за її оцінками, 
у деяких країнах економічна 
криза триватиме довше, ніж в 
інших, і посилить соціальну не-
рівність, оскільки бідні країни 
постраждають найбільше. 
Раніше у Світовому банку за-
явили: запровадження масш-
табних і кардинальних заходів 
у зв’язку з пандемією коро-
навірусу призвело до серйозно-
го скорочення світової економі-
ки, яке може становити 5,2%.
 При цьому рейтингове агент-
ство «Фітч» вважає, що найбіль-
ші світові економіки вже повер-
таються до докризового рівня. 
А тому аналітики поліпшили 
прогноз світового ВВП на 2020 
рік. На їхню думку, відновлен-
ня економічної активності після 
без прецедентно важкої постко-
ронавірусної кризи відбувається 
швидше, ніж очікувалося. Китай 
уже повернувся до докризового 
рівня ВВП, і показники роздріб-
них продажів у США, Франції і 
Великобританії перевершують 
лютневі рівні. Тому, на думку 
«Фітч», світовий ВВП у ниніш-
ньому році знизиться на 4,4%, а 
не на 4,6%, як очікувалося.
 Змінити ситуацію в гіршу 
сторону здатний новий виток 
безробіття, у міру того як ком-
панії скорочуватимуть капіта-
ловкладення, а приватне спо-
живання падатиме на тлі со-
ціального дистанціювання і об-
межувальних заходів.
 З оптимізмом дивиться у 
майбутнє і Європейський цент-
ральний банк, який нещодавно 
покращив прогноз для економі-
ки єврозони, затвердивши його 
на рівні 8% замість затвердже-
них у червні 8,7%. При цьому 
банк прогнозує також уповіль-
нення відновлення економіки в 
2021 році: прогноз погіршили з 
5,2% до 5%. Через загрозу дру-
гої хвилі пандемії банк зали-
шив баланс ризиків для еконо-
міки схильним до зниження.
 У банку залишили без змін 
річний прогноз інфляції в 
0,3%, але додали, що попереду 
ще місяці зростання цін. За сло-
вами очільниці Центробанку 
Крістін Лагард, інфляція буде 
пов’язана зі зміцненням кур-
су євро. На 2021 рiк банк про-
гнозує зростання інфляції на 
1% замість раніше очікуваних 
0,8%. Прогноз зростання інф-
ляції на 2022 рік ЄЦБ залишив 
без змін — 1,3%.
 Лагард заявила, що банк ви-
користовує весь пакет екстреної 
допомоги (1,35 трлн. євро), щоб 
вивести регіон iз рецесії, і при-
пустила, що ЄЦБ може надати 
додаткові стимули, щоб про-
тистояти рекордному падінню 
виробництва у регіоні. Раніше 
Лагард спрогнозувала, що го-

ловними наслідками пандемії 
для світової економіки стануть 
стрімка роботизація, автомати-
зація галузей, скорочення лан-
цюжка поставок і падіння цін 
на більшість товарів і послуг.

Майже цілковите одужання
 Глобальна економіка, на 
думку експертів, вступає в дру-
гу, більш «плоску», фазу дво-
етапного відновлення. Бри-
танський інвестбанк HSBC пе-
редбачив світовій економіці час 
«великих змін», головні з яких 
полягатимуть у кардинальному 
перебалансуванні інвестиційних 
портфелів. За оцінкою аналіти-
ків HSBC, у найближчі півроку-
рік світовий ВВП відновиться до 
рівня 90-95 відсотків від докри-
зових показників.
 Основні зміни будуть пов’я-
зані з масовою відмовою інве-
сторів від державних облігацій 
різних країн, які вважалися од-
ним iз найбільш надійних і при-
вабливих активів протягом ос-
таннього десятиліття — багато в 
чому за рахунок позитивної при-
бутковості й негативної кореля-
ції з котируваннями акцій.
 Однак останнім часом через 
політику багатьох центробанків 
щодо зниження ставок для сти-
мулювання національних еко-
номік прибутковість держав-
них облігацій почала критично 
знижуватися. У таких умовах 
інвестори — як приватні, так і 
інституційні — з великою час-
ткою ймовірності переорієнту-
ються на корпоративні папери, 
а також на інші активи, серед 
яких — золото.
 Деякі інвестори в пошуках 
підвищеної прибутковості мо-
жуть також звернутися до вен-
чурних вкладень у високотехно-
логічні стартапи, які характери-
зуються підвищеним рівнем ри-
зику.

Ситуація виглядала тривожно
 При цьому ще кілька місяців 
тому деяким експертам здавало-
ся, що «бабуся Європа» не зуміє 
оклигати від важкого локдауну, 
який буквально паралізував її 
економіку. Так, у другому квар-
талі нинішнього року ВВП США 
впав на рекордні 32,9%, Німеч-
чини — на 10,1%, на 13,8% зни-
зилася економіка Франції. Ри-
зиків існувало дуже багато. 
 «Пандемія «Ковід-19» з ляка-
ючою швидкістю викликала гло-
бальний економічний шок вели-
чезних масштабів, що призвело 
до різких спадів у багатьох краї-
нах. Базовий прогноз передбачає 
найглибшу глобальну рецесію за 
останні вісім десятиліть, незва-
жаючи на безпрецедентну полі-
тику підтримки», — повідоми-
ли у Світовому банку і визнали 
ймовірність навіть так званих 

каскадних дефолтів. 
 Карантинні заходи обруши-
ли цілі галузі економіки, фінан-
сові та товарні ринки, загаль-
мували глобальну торгівлю та 
економічну активність і стали 
причиною рецесії, найглибшої 
з часів Другої світової війни. 
Експерти стверджували: долар 
ризикує втратити свій статус. 
«Почали проявлятися реальні 
побоювання щодо довговічності 
долара США як світової резерв-
ної валюти», — написав у своє-
му огляді Goldman Sachs. 
 Зростання котирувань золо-
та — тривожний симптом, що 
відображає проблеми світової 
економіки. І зріст вартості унції 

благородного металу, що мав 
місце навесні та влітку, свід-
чив: справи на Заході не найкра-
щі. Рекордне зростання котиру-
вань золота відображає зростаю-
че занепокоєння щодо перспек-
тив світової економіки. 
 До того ж глобальний ка-
рантин призвів до зниження 
доходів більшості домогоспо-
дарств планети, до різкого зрос-
тання безробіття і криз у реаль-
ній економіці, але фінансові 
системи, а за ними і найбільші 
корпорації отримали трильйони 
доларів: євро, єн, юанів тощо. 
 Одна з причин — медична. 
На думку експертів, бізнес сьо-
годні переконаний, що запро-

ваджувати нові карантинні об-
меження ніхто не буде. Адже 
сьогодні коронавірус значно 
краще вивчений, ніж було на-
весні, накопичений медичний 
досвід, у тому числі в організа-
ції лікування, з’являються про-
тивірусні препарати і вакцини 
різного ступеня ефективності, 
спостерігається тенденція ско-
рочення смертності й ослаблен-
ня вірулентності вірусу, фор-
мується колективний імунітет. 
 Експерти також зазначають 
інші дії урядів західних дер-
жав: монетизація державного 
боргу через викуп центральни-
ми банками облігацій урядів, 
блокування глобальних вироб-
ничих ланцюжків, у яких робо-
ча сила та автоматизація допо-
магали дефляції, швидке збіль-
шення грошової маси, зростан-
ня бюджетних витрат, кредити і 
держгарантії корпораціям. Усе 
разом це дало поштовх для роз-
витку економіки. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Одужати від «корони» 
Західна економіка 
відновлюється від 
пандемії коронавірусу 
значно швидше, 
ніж прогнозували 
на початку 
запровадження 
карантинних 
обмежень

■

Інф. «УМ»

 Із початком наступного року європейські вина 
в Україні можна буде придбати дешевше: із 1 січ-
ня буде запроваджено нульове мито на ввезення в 
Україну вина з Європейського Союзу. Відбудеться 
це відповідно до зобов’язань України щодо обну-
лення імпортних мит на низку товарів упродовж 
семирічного періоду після підписання економіч-
ної частини Угоди про асоціацію з ЄС.
 При цьому, на думку експертів, ситуація для 
цього кроку сьогодні не найкраща, адже імпорт 
вина в Україну збільшився на 25-30% у порівнян-
ні з минулим роком. Навіть при тому, що на сьо-
годні мито на ввезення вина з ЄС становить 0,3-
0,4 євро за літр.
 За даними Держстату, в 2019 році Україна ек-
спортувала вина на 11,9 млн доларів. При цьому 
найбільшим зовнішнім ринком для українських 
виноробів став Казахстан, куди було поставлено 

продукцію на 1,3 млн доларів. Одним iз найбіль-
ших ринків також залишається Німеччина, куди 
було експортовано вина на 1 млн доларів. 
 Водночас імпорт вина торік склав 146,7 млн 
доларів. Лише у першому півріччі поточного 
року, за даними Держмитслужби, Україна екс-
портувала вина на 6,1 млн доларів, а імпорт склав 
67,9 млн доларів. Таким чином, у грошовому ви-
раженні експорт є нижчим за імпорт в 11 разів. 
 Традиційно найбільшим постачальником 
вина в Україну є Італія. Друге місце у списку 
належить Франції, третє — Німеччині. За сло-
вами вітчизняних експертів, імпорт глобально 
росте, проте Україна не може забезпечити ефек-
тивної підтримки галузі так, як це робиться в 
ЄС. Наприклад, в Іспанії місцеві виноградарі 
отримують від держави 50% повернення інвес-
тицій у закладки виноградників. У Франції на 
фінансування виноробної галузі виділялося до 
8 млрд євро.

Чутки про швидку смерть європейської економіки виявилися 
дещо перебільшеними.
Фото з сайта idnes.cz.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Сто років безладу 
 Епоху глобалізації, яка тривала 40 
років, замінить «століття безладу», го-
ловними характеристиками нової епо-
хи буде «холодна війна» між США і 
Китаєм, зростання глобального боргу і 
посилення позицій мілленіалів.
 У дослідженні «Дойче банку» та-
кож стверджується, що не кожен без-
лад є поганим.
 Серед головних тем нового часу ек-
сперти німецького банку виділяють по-
силення економічної ваги Китаю і по-
гіршення його відносин зi США на цьо-
му тлі, новий імпульс для інтеграцій-
них процесів у Європі після пандемії 
«Ковід-19», а також подальше поши-
рення політики «вертолітних грошей».
 «Новий час не слід сприймати як 
причину відмовлятися від покупки фі-
нансових активів, оскільки нова епо-
ха принесе масштабні інтервенції моне-
тарної влади і ліквідність», — свідчать 
автори дослідження.
 Але якщо попередня епоха глобалі-
зації, за їхнiми словами, асоціювалася 
з рекордним сукупним зростанням цін 
на активи, то «століття безладу» несе 
загрозу поточним глобальним оцінкам, 
особливо в реальному вираженні. 
 При цьому експерти заявляють: 
ймовірним є зростання інфляції, поси-
лення економічної нерівності на пер-
ших порах постковідної епохи, але в 
подальшому вони очікують зміну трен-
ду в бік збільшення податків з багатих, 
посилення конкуренції між покоління-
ми, зростання стурбованості питаннями 
зміни клімату та нової технологічної ре-
волюції.

■

ДО РЕЧІ

 70% тіні 
 Упродовж чотирьох місяців український уряд вивів iз тіні від 15 до 20 відсотків по-
датку на додану вартість. У Міністерстві фінансів не вказали точний показник тіньової 
економіки, але уточнили, що приблизно цифра становить близько 50-70 відсотків. При 
цьому додали, що боротьба з ПДВ-скрутками довела, що з тіні вивели приблизно той 
відсоток, який вказано вище.
 За словами експертів Мінфіну, ця сума врахована в Держбюджеті на 2021 рік: тоб-
то якщо буде ефективність надходжень ПДВ, то кошторис наступного року буде вико-
нано на всі сто відсотків. 
 Міністерство фінансів при цьому впевнене: Податкова служба успішно бореться з 
відхиленнями від ПДВ, але наразі ще завчасно говорити про перемоги. В Мінфіні за-
являють, що існують позитивні зрушення у сплаті ПДВ до держбюджету, і бачить у ць-
ому результат боротьби з податковими зловживаннями.
 Тим часом фахівці «Гроуфорд Інституту» проаналізували найпроблемніші елемен-
ти доходів держбюджету в першому півріччі 2020 року і відзначили: дефіцит ПДВ iз 
товарів, ввезених в Україну, склав 33,2 мільярда гривень, або 22,3 відсотка від очіку-
ваного показника.

■

НОВОВВЕДЕННЯ

 Випити дешевше
 Україна відкриває кордони для вина з ЄС, при цьому експорт  
 власного спиртного катастрофічно падає

■
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Ганна ЯРОШЕНКО 

Як відомо, на ранок минулої 
середи в самісінькому центрі 
Полтави трапилася масштаб-
на пожежа. Горіла пам’ятка 
історії та архітектури — ко-
лишній будинок Полтавського 
дворянського зібрання, що є 
частиною архітектурного ан-
самблю Круглої площі. Будівлю 
споруджено у стилі класициз-
му 1810 року, а відновлено в 
1945—1947 роках, після чого 
тут тривалий час функціону-
вав кінотеатр імені І. П. Котля-
ревського. Потім будівля в цен-
трі міста потрапила в поле зору 
підприємців: прикрившись 
дозвільними документами на 
реставрацію пам’ятки та будів-
ництво літнього майданчика 
з виносними столиками, ТОВ 
«Старнайт» почало зводити, 
по суті, капітальні прибудови 
й змінило культурно-просвіт-
ницьке призначення історичної 
споруди, відкривши комерційні 
заклади.

Пожежників запевнили, 
що в будівлі нікого нема, 
але вони знайшли тіло
 Осередком займання якраз 
і стала дерев’яна прибудова, 
де розміщувався ресторан «Те-
раса —Територія м’яса». Пер-
шими запідозрили неладне 
представники служби охорони 
«ЯВІР—2000». Через те, що в 
згаданому закладі громадсько-
го харчування спрацювала ав-
томатична пожежна сигналі-
зація, вони прибули на місце. 
Спершу нічого підозрілого не 
помітили, та коли підійшли до 
дерев’яної прибудови, то почу-
ли тріск — найімовірніше, від 
великої температури почало 
тріскатися скло. Тобто всере-
дині вогонь уже набирав сили, 
і якоїсь миті він вирвався на 
волю. 
 — Коли десь о 4.20 ряту-
вальники прибули на міс-
це події, прибудова була вже 
повністю охоплена вогнем. 
Мало того, що сама вона була 
дерев’яною, так ще й усере-
дині її містилося чимало ди-
ванів із м’якою оббивкою, ба-
гато текстилю. До того ж там 
був і алкоголь — усе це піджив-
лювало полум’я. Тобто пожеж-
не навантаження було настіль-
ки значним, що прибудова спа-
лахнула як сірник. Там стояв 
суцільний стовп вогню та диму 
— до неї неможливо було доб-
ратися, — розповідає речниця 
Головного управління ДСНС 
України в Полтавській облас-
ті Світлана Рибалко. — Потім 
вогонь дуже швидко поширив-
ся по суміжних приміщеннях, 
бо двері цієї прибудови виходи-
ли просто до історичної будівлі 
колишнього кінотеатру імені 
І. П. Котляревського. Там збо-
ку піднімаються вгору сходи. 
Вогнеборці змогли добратися 
туди лише десь об 11-й годині. 
І якраз на цьому прогоні вони 
виявили обгоріле тіло загиб-
лої людини. Як стверджують 
у поліції, її там не мало бути. 
І нас твердо запевнили в тому, 
що в приміщенні нікого немає, 
— зазвичай наприкінці робочо-
го дня об’єкт знеструмлювали 
й передавали під охорону охо-

ронної фірми, яка його обслу-
говувала. Тож наші співробіт-
ники й ліквідовували пожежу з 
думкою, що там нікого з людей 
немає. Повідомлення ж про за-
гиблого всіх нас просто шоку-
вало.
 Перекинувшись на історич-
ну будівлю, вогонь поширював-
ся дуже стрімко, бо тут теж ба-
гато дерев’яних конструкцій, 
скажімо, ті ж таки стіни обшиті 
дранкою, до того ж встановле-
ний утеплювач. Окрім усього, 
там містилося багато пустот, 
які слугували, зокрема, й вен-
тиляційними шахтами. Тож 
вогонь із першого поверху бук-
вально за лічені хвилини про-
бився цими пустотами нагору й 
у такий спосіб добрався до пок-
рівлі. А ще пожежа супровод-
жувалася сильними поривами 
вітру, які й потягнули полум’я 
вправо. Тому й вийшло так, що 
загорілася історична споруда з 
лівого боку ззаду, а дужче пост-
раждав її правий бік.

 — Коли наші рятувальники 
залізли на дах, під металевими 
листами, якими він вкритий, 
уже палало, — продовжує роз-
повідь Світлана Рибалко. — По 
суті, потрібно було дуже швид-
ко зривати ці листи і пробира-
тися до дерев’яних конструк-
цій, які горіли. Проте охопи-
ти таку величезну площу було 
просто фізично неможливо. 
До того ж отакі старі будівлі 
є небезпечними для рятуваль-
ників, оскільки за масштаб-
них пожеж у них існує вели-
ка вірогідність обрушення кон-
струкцій. На щастя, командир, 
вчасно зорієнтувавшись у ситу-
ації, наказав відійти вбік одно-
му з бойових караулів, який га-

сив полум’я знизу, після чого 
там одразу ж обвалилася сте-
ля. Іще додам, що на верхнь-
ому (третьому) поверсі відбу-
валися страшні вибухи — то 
ви бухали газові балони. Тож, 
чесно кажучи, я просто щасли-
ва, що обійшлося без серйозних 
травмувань серед пожежників. 
Коли почалися обвали, коман-
дири відвели рятувальників, 
після чого з полум’ям бороли-

ся із застосуванням пожежних 
автодрабин, автопідйомників 
— гасили знизу, збоку, але на-
гору людей ніхто не посилав. 
Після ліквідації пожежі я хо-
дила, аби подивитися на її на-
слідки. Впадає в очі те, що в іс-
торичній будівлі дуже складні 
евакуаційні шляхи — з довги-
ми коридорами, усілякими по-
воротами, низькими стелями 
на сходових прогонах, великим 
кутом нахилу самих сходів. Це 
страшний сон пожежника: зай-
ти й побачити, що, якби поже-
жа сталася під час роботи ко-
мерційних закладів, коли там 
перебували люди, великої тра-
гедії було б просто неможливо 
уникнути.

Обличчя рятувальникам 
обпікав вогонь, а руки — 
мороз
 У ліквідації пожежі були 
задіяні 56 вогнеборців і 14 
одиниць техніки. Кожні три го-
дини через надзвичайно склад-
ні умови пожежники змінюва-
лися: це якраз був той випадок, 
коли обличчя рятувальникам 
обпікав вогонь, а руки — мороз. 
До того ж під ногами в них утво-

рилася ковзанка, бо вода, якою 
заливали вогонь, одразу ж пок-
ривалася кригою. Та й самі по-
жежники були, як крижані, 
мокрий одяг на них замерзав. 
При цьо му вони робили все, що 
було в їхніх силах.
 О 9.15 пожежу вдалося ло-
калізувати, а через 9 годин від 
початку займання, приблизно о 
13-й годині, — ліквідувати. Од-
нак і після цього там іще чер-
гували караули рятувальників: 
монотонно, крок за кроком роз-
бирали конструкції, дещо про-
ливали водою. Навіть наступ-
ного дня в окремих місцях їм 
довелося ліквідовувати тлін-
ня. Рятувальники обстежува-
ли буквально кожен санти-

метр, аби врятувати те, що вже 
було врятоване, — не допусти-
ти повторного загорання в яки-
хось потайних кутках, балках 
чи перегородках. Загалом во-
гонь знищив 600 квадратних 
метрів площі історичного при-
міщення, найдужче постраж-
дали його праве крило й цент-
ральна частина, а також дах.
 — Це був надзвичайно 
складний об’єкт, і пожежа 
мала величезний розмах, — 
підсумовує речниця ГУ ДСНС 
України в Полтавській облас-
ті. — Багато хто тепер вважає, 
що історичної будівлі нам вря-
тувати не вдалося, проте я ін-
шої думки: так, пожежа наро-
била багато лиха, там справ-
ді дуже страшна розруха, але 
при цьому є що відбудовувати. 
Представників нашої служ-
би залучили до складу комісії, 
яка проводить розслідування зі 
встановлення причини пожежі. 
Думаю, невдовзі фахівці вине-
суть свої експертні висновки. 
 

Підприємці не виконали 
рішень суду про звільнення 
історичної будівлі
 Як повідомив заступник на-
чальника відділу комунікацій 
ГУ НП України в Полтавській 
області Роман Грішин, за фак-
том пожежі поліція Полтави 
відкрила кримінальне провад-
ження за ч. 2 ст. 270 («Пору-
шення встановлених законо-
давством вимог пожежної без-
пеки, якщо воно спричинило 
загибель людей, майнову шко-
ду в особливо великому роз-
мірі або інші тяжкі наслідки») 
ККУ, що передбачає покаран-
ня — від трьох до восьми років 
позбавлення волі. Поліцейсь-
ким уже вдалося ідентифікува-
ти особу людини, обгоріле тіло 
якої знайшли на місці пожежі 
в історичному приміщенні: 
це місцевий молодий чоловік, 
1993 року народження. Наразі 
слідчі з’ясовують, яким чином 
полтавець потрапив до будівлі. 
Також поліцейські проводять 
комплекс слідчих заходів щодо 
встановлення причин та обста-
вин пожежі.
 Варто нагадати, що діяль-
ність ТОВ «Старнайт» в істо-
ричній будівлі обросла числен-
ними скандалами. Проти спо-
рудження прибудов, які спот-
ворювали фасад пам’ятки, і 
самочинного виконання робіт 
з її реконструкції свого часу 
активно виступала громадсь-
кість. А поліція за фактами 
незаконних забудов відкри-
ла кримінальне проваджен-
ня. Попри кілька судових рі-
шень, які зобов’язували ТОВ 
«Старнайт» звільнити при-
міщення колишнього кінотеат-
ру імені І. П. Котляревського, 
і розірвані міською владою до-
говори про його оренду, підпри-
ємці не поспішали йти на якісь 
поступки. І от тепер крапку в 
конфліктній ситуації постави-
ла пожежа. Містяни навіть по-
дейкують, що історична будів-
ля згоріла внаслідок підпалу, а 
людина, яка його вчинила, у те-
мряві, ймовірно, не змогла вий-
ти, внаслідок чого й загинула. 
 Тим часом уже 9 грудня на 
засіданні міської комісії з пи-
тань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних си-
туацій було ухвалене рішен-
ня встановити по периметру 
пошкодженої вогнем будівлі 
огорожу, а також організува-
ти роботу з її охорони. А в Пол-
тавській облдержадміністра-
ції повідомили, що нині ство-
рюється спеціальна комісія, 
яка має розробити план ремон-
ту будівлі. ■

ЧЕРВОНИЙ ПІВЕНЬ

Ще одна руїна в серці Полтави 
До зруйнованого приміщення Полтавського кадетського корпусу додалася пошкоджена 
вогнем будівля колишнього кінотеатру імені Котляревського

■

В історичній будівлі дуже складні евакуаційні шляхи — з довгими коридорами, 
поворотами, низькими стелями на сходах. Якби пожежа сталася 
під час роботи комерційних закладів, коли там перебували люди, 
великої трагедії було б не уникнути.

Масштабна пожежа наробила 
багато лиха. 
Фото пресслужби ГУ ДСНС України 

в Полтавській області.
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Шина, хустка — 
і негайно до травматолога!
 Зима — і слизько. І знову ак-
туальною стає проблема травм 
під час падінь на вулицях. Тро-
туари перетворюються на імп-
ровізовані «катки», дороги ста-
ють справжнім лихом і пасткою 
для перехожих. І ось до травм-
пунктів уже шикуються чер-
ги потерпілих: вивихи, травми 
голови, переломи кінцівок... 
Особливо в зимову пору потер-
пає малеча. Причинами дитя-
чих травм стають санки, лижі, 
ковзани, інші розваги, які так 
полюбляють дітлахи. Ожеле-
диця призводить до ударів, роз-
тягнень розривів сухожиль, ви-
вихів і переломів. 
 Переломи — сумний лідер 
серед зимових травм. Падаю-
чи на льоду, дитина найчасті-
ше травмує руки, намагаючись 
виставити їх уперед. Таким 
чином уся сила удару припа-
дає на верхні кінцівки. «Є ри-
зик зламати не тільки кисть, 
а й плече, ліктьовий суглоб, 
— пояснює столичний лікар-
травматолог Олексій Пили-
пенко. — Причинами перело-
мів, окрім спортивних розваг, 
може стати взуття на слизькій 
підошві. Малюки найчастіше 
ризикують пошкодити стегно-
ву кістку. Раджу батькам бути 
особливо пильними на прогу-
лянці: навіть незначна тріщи-
на у кістці маленької дитини 
може призвести до серйозної 
патології у більш старшому 
віці». 
 Прикрим наслідком невда-
лого падіння, особливо у малю-
ків до 2 років, є вивихи. Вивих 
плеча, наприклад, може стати-
ся, якщо дитина послизнулася, 
а батько чи мама різко смикну-
ли дитячу ручку вгору. Відтак 

хворе місце припухає, при русі 
з’являється біль, може змінити-
ся форма суглоба. «У жодному 
разі не намагайтеся самостійно 
вправити суглоб, — застерігає 
фахівець. — Головне — зафік-
сувати ушкоджену кінцівку. 
Якщо постраждав суглоб руки 
— підв’яжіть руку пов’язкою у 
формі косинки. Якщо трапився 
вивих ноги — накладіть шину. 
У будь-якому випадку необхід-
но відразу ж везти дитину до 
травмпункту». 
 Під час катання з гірки може 
статися така прикрість, як ком-
пресійний перелом хребта. Вар-
то малюкові підстрибнути на ку-
пині під час скочування з гірки, 
як у грудному або попереково-
му відділі хребта виникає силь-
ний тиск, який і травмує хреб-
ці. Спочатку з’являється тимча-
сова затримка дихання і тільки 
потім — біль. Перелом хребців у 
нижній частині грудного відді-
лу супроводжує біль у зоні між 
лопатками, а якщо біль локалі-
зується нижче, то, найімовір-
ніше, пошкоджені поперекові 
хребці. До речі, болісні відчут-
тя можуть не з’являтися до де-
кількох годин. Тож якщо дити-
на розказала вам про неприємні 
пригоди під час катання, поста-
райтеся якомога швидше пока-
зати її лікарю. Якщо подібна 
травма не повториться, хребет 

повністю відновиться з часом, 
кажуть фахівці. 
 Гра в сніжки стає найчасті-
шою причиною травм голо-
ви. Майте на увазі, що ознака-
ми струсу мозку є втрата свідо-
мості, нудота, запаморочення, 
головний біль, який посилюєть-
ся, порушення мови, орієнтації 
в просторі й часі, різний розмір 
зіниць. При виявленні даних 
симптомів завдання дорослих 
номер один — якнайшвидше 
доставити дитину до травмато-
лога. Навіть якщо ви не бачите 
причин для такого візиту і ма-
люк не скаржиться на самопо-
чуття, але ви помітили, що ди-
тина стала сонливою, — негай-
но викликайте лікаря. 

Навантажуйте п’яту, а не 
носок. І не ходіть під стінами
 Що робити, аби звести такі 
прикрі наслідки зимових прогу-
лянок до мінімуму? Навчайте ді-
тей переходити дорогу лише по 
пішохідному переходу і в жодно-
му разі не перебігати проїжджу  
частину. Лікарі радять вибирати 
дітям правильне зимове взуття: 
віддавайте перевагу черевикам 
із ребристою підошвою з м’якої 
гуми або термоеластопластів, без 
підборів. Учіть правильно ходи-
ти слизькими вулицями: уни-
кати різких рухів, ноги повинні 
бути злегка розслаблені й зігнуті 
в колінах, корпус при цьому тро-
хи нахилений уперед. Тримати 
руки в кишенях під час ожеледи-
ці небезпечно: при падінні навряд 
чи буде час їх вийняти і вхопити-

ся за що-небудь рятівне. 
 «В ожеледицю краще уникати 
сходинок, а якщо це неможливо, 
то, спускаючись, необхідно стави-
ти ногу вздовж сходинки і трима-
тися за поручні, — радить Олек-
сій Пилипенко.— Пам’ятайте, 
що найбільш небезпечні ковзан-
ки — ті, що припорошені снігом. 
Ходіть освітленою частиною тро-
туару, найкраще — там, де поси-
пано піском або сіллю або де ще 
не протоптаний сніжок. Ступаю-
чи на лід, максимально наванта-
жуйте не п’яту, а носок».
 Лікарі-травматологи нага-
дують також, що під час відлиги 
небезпечними є бурульки. Тому 
уникайте ходити попід стінами 
будинків, аби нічого небезпеч-
ного не звалилося ненароком 
вам на голову. ■

Мирослава КРУК

 Майже 30 відсотків 
смертельних випадків 
від онкологічних захво-
рювань тісно пов’язані з 
п’ятьма основними фак-
торами ризику: надмір-
ною масою тіла, недостат-
нім споживанням овочів, 
фруктів та ягід, відсутніс-
тю фізичної активності, 
курінням тютюну та спо-
живанням алкоголю. Та-
кими є дані досліджень 
Всесвітньої організації 
охорони здоров’я.
 На думку дієтологів, 
харчування є одним із 
найвагоміших факторів 
не лише в профілактиці, 
а й у лікуванні онкологіч-
них недуг. Аби запобігти 
цьо му складному захво-
рюванню, варто перегля-
нути власні звички й упо-
рядкувати харчування.
 Насамперед — змінити 
розмір порцій. Адже пере-
їдання, як стверджують лі-
карі, спричинює надмірне 
утворення жиру в організ-
мі, що провокує порушен-
ня гормонального балан-
су. Відтак відбувається по-
силений ріст клітин. Відо-

мо, що рак розвивається 
внаслідок змін в одній-
єдиній клітині, яка необ-
межено починає ділитися, 
а організм втрачає конт-
роль над цим процесом і не 
здатен його зупинити.
 Також важливо змен-
шити споживання насиче-
них жирів та копченостей. 
Смажена їжа, ковбасно-
сосисочні вироби, конди-
терські ласощі, особливо 
ті, що містять маргарин та 
креми, сприяють розвитку 
атеросклерозу та хвороб, 
пов’язаних із ним — ожи-
рінню, гіпертонії, діабету, 
онкологічним захворюван-
ням. У ковбасні вироби як 
консервант додають нітри-
ти, які в організмі перетво-
рюються на канцерогенні 
речовини.
 «Вкрай важливо вклю-
чити в раціон «протиза-
пальні» жири, — рекомен-
дує київська лікар-дієто-
лог Оксана Скиталінська. 
— Замінити соняшникову, 
кукурудзяну, соєву олії на 
мононенасичені (оливкова 
олія, авокадо) та омега-3 
жири (риб’ячий жир, лля-
не насіння, волоські горі-
хи). Олії, багаті омега-6 та 

омега-9 жирами, до яких 
належать соняшнико-
ва, кукурудзяна та соєва, 
спричинюють «тихі» запа-
лення в організмі. Із олією 
також не можна перебра-
ти міру: денна норма спо-
живання — 1 столова лож-
ка».
 На думку пані Оксани, 
дуже корисно також що-
денно включати в раціон 
4-5 порцій овочів, фрук-
тів, ягід. Споживання са-
довини й городини майже 
вдвічі скорочує ризик роз-
витку раку молочної зало-
зи, сечового міхура, про-
стати, легенів.
 Лікар радить збільшити 
споживання харчових во-
локон. Ідеться про клітко-
вину, тобто м’якоть фрук-
тів та ягід, овочів, листо-
вої зелені, оболонки злако-
вих. «Харчові волокна, як 
губка, затримують токсич-
ні речовини, канцерогени, 
які потрапили або утвори-
лись у шлунково-кишково-
му тракті, не допускають їх 
всмоктування в кишечни-
ку, — пояснює дієтолог. — 
Сучасна людина споживає 
приблизно 7 грамів харчо-
вих волокон у день замість 

необхідних 30-40 грамів. 
Такий дефіцит стає причи-
ною поширеного нині раку 
товстого кишечника, який 
стоїть на першому місці се-
ред усіх онкологічних за-
хворювань».
 Фахівець закликає 
пам’ятати про необхід-
ність вживати продукти, 
багаті селеном (пшеничні 
та вівсяні висівки, часник, 
горіхи, печінку, дріжджі). 
Селен сприяє зміцненню 
імунітету, захищає мем-
брани та ДНК клітин від 
злоякісних перероджень.
 Білкові продукти ви-
сокої біологічної цінності 
— дуже важливий еле-
мент у харчуванні, яке до-
поможе запобігти злоякіс-
ним недугам. Амінокисло-
ти, з яких, як із цеглинок, 
складаються білкові про-
дукти, є «будівельним ма-
теріалом» для утворення 
імунних клітин. Тож звер-
ніть увагу на яйця (зварені 
м’яко або паровий омлет), 
кисломолочні продукти (а 

також молочну сироват-
ку), рибу, нежирну пти-
цю, бобові (сочевицю, ту-
рецький горох, квасолю, 
боби). Раз на тиждень діє-
толог рекомендує вжива-
ти невелику порцію печін-
ки, яка є джерелом цінно-
го амінокислотного комп-
лексу — глутатіону, який 
підвищує очисну функцію 
печінки, створюючи за-
хист проти раку.
 «Дуже добре, коли ваша 
їжа на 75% має рослинний 
характер, — вважає Окса-
на Скиталінська. — Склад 
її має бути максимально 
різноманітним. При цьому 
дві третини краще спожи-
вати в сирому, а одну тре-
тину — в паровому, туш-
кованому чи запеченому 
виді. Включіть до раціону 
свіжо очищені горіхи та 
щойно полущене насіння, 
а також 1-2 склянки зеле-
ного чаю щодня. Якщо лю-
бите каву, то обирайте на-
туральну, не більше двох 
чашок на день».

 І ще важливий момент: 
цукор. Фахівці зі здорово-
го харчування нагадують, 
що його споживання варто 
суттєво обмежити, бо рак 
«любить» солодке. Якщо 
вам сорок і більше років, 
варто зменшити споживан-
ня червоного м’яса (до од-
ного разу на тиждень) і ре-
гулярно пити чисту воду. 
Корисно також до біль-
шості страв додавати по-
рошок куркуми (пів чай-
ної ложки на порцію), час-
то вживати чай з імбирем, 
щотижня — капусту бро-
колі (сирі суцвіття — у са-
лати, «ніжки» — у супи та 
рагу).
 Важливо також не за-
бувати про фізичну актив-
ність. Швидка ходьба про-
тягом години знижує ри-
зик раку прямої кишки 
на 26%, грудей — на 30%, 
шлунка — на 40% і майже 
на 70% — раку простати 
та на 80% — раку матки та 
яєчників. ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Тарілка — як щит від недуг
Збалансоване харчування допоможе попередити 
розвиток онкологічних недуг, а регулярна фізична 
активність зміцнить імунну систему

■

Дієтологи радять включати в щоденний раціон 
овочі й фрукти. Це — один із найкращих рецептів 
профілактики важких недуг. 
Фото з сайта maximum.fm.

❙
❙
❙
❙

ДО РЕЧІ

 Дуже важливо дотримува-
тися ритму харчування. Не за-
бувати, що основних прийо-
мів їжі має бути три. Важли-
во не пропускати жоден із них, 
а особливо — сніданок. Якщо 
ви не поснідаєте, вам докуча-
тимуть сонливість, погана кон-
центрація уваги, ви ризикує-
те отримати застій жовчі, за-
палення та утворення каменів 
у жовчному міхурі, а також 
сповільнення обміну речовин, 
схильність до набирання зай-
вої ваги та ожиріння.

■

НА ЧАСІ

Упав, опритомнів — гіпс? 
Зручне взуття, обачність і увага: 
як уберегтися від травм під час ожеледиці 
та зимових спортивних розваг

■

ВАЖЛИВО!

 Якщо внаслідок травмування роз-
почалася сильна кровотеча, зав’яжіть 
шарф, хустку, ремінь на 10-15 см 
вище місця пошкодження, палич-
кою сильно закрутіть їх. Травмовано-
го слід відвезти в лікарню протягом 
години, якщо він перебуває на холоді, 
і впродовж 1,5 години — якщо у теп-
лі. Якщо за цей час можливості до-
ставити потерпілого в лікувальний за-
клад не було, то джгут необхідно роз-
пустити, передавлюючи артерію вище 
рани, а через 8-10 хвилин — знову 
закрутити.

■

Нікому взимку зайва пильність не завадить. Особливо — в ожеледицю...
Фото з сайта gid.volga.news.

❙
❙

Леся ХОРОЛЬСЬКА
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 На вiдмiну вiд електрон-
них ЗМІ, друкованi видан-
ня дуже дороговартiснi у 
виробництвi. Кожен номер 
газети — це папiр (iмпор-
тований, тому недешевий), 
друк i доставка Укрпош-
тою, на якi в останнi роки 
постiйно зростають цiни.
 «Україна молода» всi цi 
роки витримувала конку-
ренцiю на газетному рин-
ку. Попри тягар збиткiв i 
мiзернi зарплати спiвробiт-
никiв, намагалася не пiдви-
щувати перед платну i розд-
рiбну цiни, аби об’єктивна 
iнформацiя була доступ-
ною для читачiв. Невели-
ке зростання вартостi за 
2019-2021 роки — це збiль-
шення частки вiдрахувань 
Укрпоштi при тому, що до 
її роботи з доставки видан-
ня — безлiч претензiй.
 І сьогоднi редакцiя пере-
буває в непростому фiнансо-
вому становищi. Тому звер-
таємось до всiх прихильни-
кiв «України молодої» пiд-
тримати улюблену газету 
в силу своїх можливостей. 
Надто ми сподiваємося на 
український бiзнес.
 Зi свого боку, ми обiцяє-
мо не просто чесну жур-
налiстику. Ми забезпечу-

вали i будемо забезпечу-
вати читачiв об’єктивною 
iнформацiєю. Ми також ро-
битимемо  все можливе для 
відстоювання головних на-
цiональних цiнностей, ут-
вердження реальної неза-
лежності України в час, 
коли за сприяння влади 
промосковськi сили рвуть-
ся до реваншу.

 Банкiвськi реквiзити для 
перерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005
557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО 
351005
Призначення платежу: бла-
годiйний внесок на розвиток 
газети

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

 Щиро вдячнi за пiдтрим-
ку!
 З повагою — редактор Ми-
хайло Дорошенко і колектив 
«України молодої»

До наших читачiв

Ганна ЯРОШЕНКО

У Полтавському краєзнавчому 
музеї імені Василя Кричевсько-
го військовий фотокореспон-
дент, офіцер 831-ї бригади так-
тичної авіації, що дислокується 
в місті Миргород, Анна Чапала 
презентувала виставку своїх 
світлин під назвою «Нам є що 
захищати, нам є що берегти», 
приурочену Дню Збройних сил 
України, акцентувавши, що екс-
позиція є даниною вдячності й 
шани військовослужбовцям за 
мужність, героїзм та безмежну 
відданість воїнському обов’язку. 
Заступник голови Полтавської 
обласної організації Національ-
ної спілки журналістів України 
Олена Вахницька, котра ініцію-
вала цю фотовиставку, розпові-
ла, чому, власне, виникла така 
ідея: «Зараз тема російсько-ук-
раїнської війни вже не належить 
до топ-тем, останні повідом-
лення про події на сході нашої 
країни відбуваються сухою мо-
вою цифр. Анна ж через призму 
журналістських фотографій 
об’єктивно показує, що відбу-
вається там, у зоні збройного 
протистояння, її знімки викли-
кають шанобливе ставлення до 
тих, хто боронить Україну. Тож 
мені дуже хотілося, аби ці гли-
бокі правдиві роботи стали до-
ступними широкому загалу».

«До окупантів — рукою 
подати, а він встановлює 
прапор»
 Одна частина фотознім-
ків, представлених на вистав-
ці, зроблена на фронті, інша — 
уже в авіаз’єднанні Повітряних 
сил ЗСУ, де трохи менше року 
несе службу Анна Чапала. Світ-
лини, відзняті там, де відбува-
ються воєнні дії, дають нам змо-
гу зазирнути в очі бійців, а ще 
— прочитати історії, пов’язані 
з ними. 
 Один із фотогероїв Анни — 
боєць 92-ї окремої механізо-
ваної бригади імені кошового 
отамана Івана Сірка ЗСУ Олек-
сандр («Дикий мічман») — пра-
цював в успішній фірмі за кор-
доном. Повернувшись в Украї-
ну, на початку 2016 року пішов 
на військову службу, того ж 
року в Мар’їнці отримав пора-
нення: чоловіку пробило легені, 
порешетило шию, руки. Лікарі, 
по суті, витягнули його з того 
світу. Не дочекавшись, поки за-
гояться рани, Олександр знову 
був на фронті. Один із його поб-
ратимів розповів, як у День Дер-
жавного прапора «Дикий міч-
ман», ризикуючи життям, вста-
новив жовто-блакитний стяг 
недалеко від позицій против-
ника: «До окупантів — рукою 
подати, а він бере наш прапор 
і закріплює флагшток із ним у 
«сірій» зоні, щоб його яскраві 
кольори давали чіткий сигнал 
ворогу, що ми на своїй землі».
 Із деяких підписів під світ-
линами стає зрозуміло, що Анна 
побувала там, де лінія фрон-
ту нерідко пролягає за якихось 
півкілометра: «Морські піхо-
тинці поблизу Павлополя», 
«Неподалік села Водяне про-
тивник випустив 49 снарядів 
калібру 120—122 міліметри». Є 
й фотографії надзвичайно щем-
ливі, емоційно важкі — із про-
водів в останню путь загиблих 
бійців. І на них авторці виста-
чає сили духу. Одне фото зов сім 
символічне — це зображення 
хреста, що висить у бліндажі, 
захищаючи від смертоносних 
обстрілів. Хлопці, котрі повер-
нулися з російсько-української 
війни, розповідали, що навіть 
найзапекліші атеїсти, побував-
ши на передовій, починали ві-
рити в Бога. Дуже зворушли-

вою є й світлина, на якій зоб-
ражений міцної статури «мор-
піх» із кошеням на грудях. До 
речі, Анна Чапала зізналася, 
що найбільше полюбляє фото-
графувати бійців із тваринами, 
адже останні завжди виклика-
ють у скупих на посмішку через 
одержаний на війні травматич-
ний досвід чоловіків позитивні 
емоції.

«Служба – це мій свідомий 
вибір»
 У відповідь на запитання, 
які зі своїх світлин вона сама 
вважає найбільш промовисти-
ми, авторка відповіла: «Я б не 
виділяла якихось окремих фо-
тографій, бо кожна з них є час-
тиною мого життя, а отже, од-
наково для мене важлива й до-
рога. Усе, що ви бачите на цих 
світлинах, не просто пережите 
мною, а й пропущене крізь серце 
та душу». За словами Анни, вій-
ськова тематика стала їй близь-
кою ще 2014 року, коли в на-
шій країні розпочалися бойові 
дії. Вона настільки поглинула 
її, що переключитися на якусь 
іншу тему дівчина так і не змог-

ла. Невипадково певна частина 
світлин, представлених на вис-
тавці, зроблена нею тоді, коли 
вона висвітлювала ситуацію на 
фронті, працюючи військовим 
кореспондентом у Донецькій 
області від інформагентства Мі-
ноборони «АрміяInform». «На 
під’їзді до бойових позицій нас 
зустрічають усміхнені військо-
вослужбовці й просять відігнати 
авто у схованку, адже останнім 
часом активізувалися ворожі 
снайпери», — так розпочинаєть-
ся одна з розповідей, розміщена 

на її фотознімку того періоду. 
 На жаль, Анна не надто 
любить розповідати про себе. 
«Чому вирішила піти на війсь-
кову службу за контрактом? — 
перепитує вона. — Це мій сві-
домий вибір. Мені давно хоті-
лося служити у війську, три-
валий час я йшла до цього й от 
нарешті стала військовослуж-
бовцем. Утім, якщо не брати до 
уваги певних обов’язків війсь-
кового, які маю виконувати на-
самперед, те, що роблю зараз у 
службі зв’язків із громадськіс-
тю повітряного командування 
«Центр» Повітряних сил ЗСУ, 
практично нічим не відрізняєть-
ся від того, що робила досі». 
 Ветеран АТО, колишній за-
ступник командира роти вогне-
вої підтримки 16-го окремого мо-
топіхотного батальйону Віктор 
Лебедєв, котрий познайомив-
ся з Анною Чапалою на фронті 
глибокої осені 2015 року, заува-
жив: «Мушу сказати, військова 
форма Анні до лиця. Пригадую, 
вперше вона приїхала до нас у 
курточці, шапочці, із рюкзаком 
за плечима, в якому був фотоа-
парат. Командир попросив мене 

приділити увагу молодому фото-
кореспонденту. Запропонував 
їй зняти нелегкий рюкзак, та 
вона відмовилася — ставилася 
до фотокамери так само береж-
но, як ми —  до автомата. Буду-
чи приємною, чарівною люди-
ною, Анна якось одразу стала 
своєю серед бійців. Хоча її фо-
тографій, поки перебував у зоні 
бойових дій, я не бачив. Поба-
чив уже після 2016 року — і був 
просто вражений, наскільки ця 
молода дівчина через їхню при-
зму змогла передати всі трудно-

щі нашої служби, жахіття вій-
ни».
 З огляду на те, що не всі 
охочі зможуть відвідати фото-
виставку у зв’язку з карантин-
ними обмеженнями, презен-
тувати її, як зазначив дирек-
тор краєзнавчого музею —  за-
служений працівник культури 

України, кандидат історичних 
наук Олександр Супруненко, 
вирішили і в «онлайн»-режимі. 
А Олена Вахницька додала: ос-
кільки в Анни Чапали іще дуже 
багато вартих уваги світлин, то 
не виключено, що ця виставка 
через якийсь час матиме про-
довження. ■

ВІДВЕРТО ПРО ВІЙНУ

«Кожна зі світлин є частиною 
мого життя»
Військовий кореспондент, офіцер бригади 
тактичної авіації Анна Чапала представила 
на виставці фотознімки з фронту, 
а також із місця своєї нинішньої служби

■

За словами Анни Чапали, все, що ми бачимо на її фотознімках, 
не просто пережите нею, а й пропущене через серце та душу.
Фото автора.

❙
❙
❙

Анна Чапала зізналася, що найбільше полюбляє 
фотографувати бійців із тваринами, адже останні 
завжди викликають у скупих на посмішку чоловіків 
позитивні емоції.
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Вікторія КОТЕНОК

 Відчути атмосферу зимових ве-
селощів, повірити у чудеса та провес-
ти час разом з усією родиною пропо-
нують театри Києва. Бо хто ж краще 
за них вміє фантазувати і буденність 
перетворювати на яскраву феєрію?! 
Афіші театральних закладів захоп-
люють різноманіттям назв і пропону-
ють глядачам вистави  за творами як 
відомих класиків, так і сучасних авто-
рів, а також авторські постановки.
 Познайомитися зі Святим Ми-
колаєм, а також на деякий час ста-
ти ним пропонує Театр «Сонечко» 
(Центр мистецтв «Новий український 
театр») у казці «Сім добрих справ 
Святого Миколая» (4+) за п’єсою Ан-
дрія Воробйова. Це не просто виста-
ва, а ще й весела інтерактивна гра, в 
якій, аби отримати подарунок, дове-
деться виконати сім добрих справ. 
 Творити разом дива театр про-
понує глядачам і в торішній прем’єрі 
«Майстри чудес» (4+) Марини Смі-
лянець. Діти з батьками допомага-
тимуть песику Джеккі та котику Тому 
влаштувати для їхніх друзів — ми-
шок Мері та Олівера — справжнє зи-
мове свято з чудесами і магією. 
 В афіші театру також відомі й 
улюблені найменшими глядачами 

зимові казки «Сніг відправляєть-
ся в місто...» (5+) Тетяни Макарової, 
«Новорічні пригоди Сніговика» (4+) і 
«Зимова казка» (3+) Андрія Воробй-
ова. Окрім вистав, «Сонечко» щороку 
традиційно запрошує на новорічні та 
різдвяні бали, на яких можна одягну-
ти карнавальний костюм, розважити-
ся з казковими героями, поласувати 
смаколиками й отримати гостинці.
 Театр оперети пропонує під час 
вистави «Вертеп. Казки Тихої ночі» 
(3+) всією родиною відправитися у 
захопливу подорож казковим і таєм-
ничим світом давніх обрядів та зви-
чаїв наших предків, пов’язаних iз 
Різдвяними святами. Це авторська 
постановка режисера Максима Доб-
ролюбова, яку діти переглядають, 
зручно вмостившись на килимках 
та подушках просто на підлозі (пе-
ред малою сценою у фойє), що доз-
воляє бути активним учасником ін-
терактивного дійства.
 Вертепний театр — традиційний 
український музично-ляльковий театр, 
який на Різдво та під час святкувань 
Нового року представляв глядачам іс-
торію про народження Ісуса Христа, 
перемежовуючи цю оповідь колядка-
ми та різноманітними сценками розва-
жального характеру. За таким принци-
пом діє і вистава «Вертеп. Казки Тихої 

ночі»: маленькі глядачі за допомогою 
тіньового театру дізнаються про Ісуса, 
почують автентичні колядки та щедрів-
ки у виконанні бандуристки Наталі Ло-
гощук та артистів театру оперети, весе-
ло пограються з героями — Козою та 
Меланкою.
 Також в Опереті пропонують ді-
тям (5–10 років) пройти новорічно-
різдвяний квест «Місія врятувати 
вистави: Снігова Королева VS Театр 
оперети» (автор Тетяна Зілінська). 
Маленькі відвідувачі разом iз Міс-
тером Ритмом i Музичною Феєю 
відправляться у подорож по театру, 
аби розвіяти чари Снігової Королеви 
та врятувати Книгу вистав! А по до-
розі на них чекатимуть різноманіт-
ні пригоди, загадки та головоломки, 
після виконання яких вони отрима-
ють сюрприз! 
 Для глядачів, які люблять кла-
сичні музичні казки, Оперета пропо-
нує переглянути «Білосніжку та семе-
ро гномів» Володимира Домшинсь-
кого та «Лампу Аладдіна» Сергія 
Бедусенка. Зверніть увагу, що на ди-
тячі вистави в цьому театрі доступний 
квиток із аудіодискрипцією (для не-
зрячих / слабозорих відвідувачів).
 Театр ляльок на лівому березі 
Дніпра запрошує насолодитися ма-
гією музичної ялинки на прем’єрі 

«Казки про новорічну ялинку» (3+), 
автором і режисером якої є Дмитро 
Драпіковський. Це історія про те, як 
одному злодію закортіло порубати на 
дрова ялинку, яка створювала весе-
лу та святкову атмосферу для меш-
канців лісу. Глядачі спільно зі звіря-
тами будуть рятувати магічне дерево 
від лиходія, а як винагороду отрима-
ють запальну дискотеку. Ролі вико-
нуватимуть: Любов Борисьонок, Єв-
ген Невинський, Павло Борисьонок, 
Ріта Баранова, Петро Чичук, Денис 
Лемайкін та інші актори театру. Ок-
рім прем’єрної вистави, в афіші на 
зимову тематику: «Снігова квіт-
ка» (4+) Сергія Козлова, «Снігур-
чин концерт» (3+) Сергія Єфремова, 
«Новорічні пригоди» (4+) Володими-
ра Гайдая і «Новорічний гармидер» 
(3+) Дмитра Драпіковського.
 Прем’єру презентує і Театр ля-
льок на Грушевського — мюзикл 
для сімейного перегляду «Попелюш-
ка. Новорічний бал» (4+) за Шарлем 
Перро у постановці Ігоря Федірка. Це 
добре відома казка про прекрасну дів-
чину на ім’я Попелюшка, котра вірила у 
своє щастя, чекала на нього, і доля ус-
міхнулася їй: вона потрапила на бал, зу-
стріла Принца і пізнала взаємне кохан-
ня! У мюзиклі глядачі почують зухвалі 
арії Мачухи та її горе-доньок, кумедні 

куплети наївного Короля та проникливі 
пісні Попелюшки і Принца (компози-
тор Володимир Шікало). 
 Також театр чекає глядачів на но-
ворічно-різдвяне дійство за мотива-
ми української народної казки «Різ-
двяна рукавичка» (3+), «Казку для 
маленького зайчика» (3+) за казка-
ми Сергія Козлова та виставу «Мо-
роз-Морозенко» (4+) Дмитра Дра-
піковського. Перед кожною виста-
вою запланована драйвова інтерак-
тивна інтермедія «Снігомен шукає 
новорічний настрій».
 Ще одна передноворічна 
прем’єра — «До кого приходить Свя-
тий Миколай» (6+) — у Театрі юно-
го глядача. В основі вистави лежить 

твір Олени Каретник «Тільки диво», 
за яким у 2019 році вона зняла од-
нойменний фільм. Це історія хлопчи-
ка Северина та його сестри Аніки, які 
готові на все заради порятунку хво-
рого батька Ніка, посприяти одужан-
ню котрого може хіба що диво. Але 
надія є, адже події розгортаються у 
переддень свята Миколая. Це казка 
про дружбу, любов та чудеса, бо ма-
гія зимових свят всесильна! 
 Театр на Липках запрошує також 
на перегляд новорічних пригод лісо-
вих звірят «Де знайти ялинку?» (4+) 
Сергія Козлова, музичну казку «Сніго-
ва Королева» (7+) Ганса Крістіана Ан-
дерсена та казку-феєрію «Дванадцять 
місяців» (7+) Самуїла Маршака. ■

Юрій ГУЛЕВИЧ

У столиці мінеральних вод Ук-
раїни — курортному Трускавці 
— на початку грудня відбувся ІІІ 
Міжнародний конкурс вокалістів 
«Пам’яті Мусліма Магомаєва». 
Відбувся, незважаючи на пан-
демію, карантинні обмеження 
і відсутність глядачів офлайн. 
Організатори довго вагались — 
проводити цього року вокаль-
не змагання чи ні. Карантинні 
обмеження, посилення заходів 
безпеки суворішали з кожним 
днем. Але все ж таки вирішили 
ризикнути і провести конкурс, 
навіть зсунули дати з вихідних 
на будні, щоб не потрапити під 
дію «карантину вихідного дня». 

Змішаний формат
 Тож цьогоріч конкурс уперше 
відбувся у змішаному форматі, як 
того і вимагали антивірусні обме-
ження. Виконавці, члени журі 
та представники ЗМІ під час від-
біркових турів i заключного кон-
церту були присутні наживо з до-
триманням усіх карантинних об-
межень. Глядачі могли спостері-
гати за «вокальними баттлами» 
завдяки прямій трансляції в ін-
тернеті. І це вимушене нововве-
дення спрацювало дуже вдало — 
загальна кількість глядачів усіх 
трьох днів конкурсу сягнула май-
же 33 тисяч глядачів, а в перера-
хунку це майже половина столич-
ного стадіону «Олімпійській» або 
дев’ять повністю заповнених Па-
лаців «Україна».
 До участі у конкурсі за роки 
його існування подавали заявки 
учасники з України, Молдови, 
Нідерландів, США, Узбекиста-
ну, Литви, Казахстану та інших 
країн. У цьому році заявки пода-
вали лише учасники з України. 
Навіть пройшовши етапи сліпих 
прослуховувань, іноземні учас-
ники неодмінно потрапили б під 
карантин та двотижневу ізоля-
цію як в Україні, так і в себе вдо-
ма. З цієї ж причини не зміг при-
їхати в Трускавець як почесний 
гiсть виконавець із Казахста-
ну Айбар Хайрханов, котрий на 
минулорічному конкурсі здобув 

друге призове місце та отримав 
цінний подарунок за найкра-
ще виконання української пісні 
«Дивлюсь я на небо».
 Умови в конкурсі вокалістів 
«Пам’яті Мусліма Магомаєва» 
відрізняються від інших кон-
курсів: участь у вокальному зма-
ганні безкоштовна — без вступ-
них внесків. Конкурсантам пот-
рібно оплатити лише проїзд до 
Трускавця, решту витрат беруть 
на себе організатори. За такі 
умови варто дякувати Азербайд-
жанському культурному центру 
ім. М. Магомаєва та Трускавець-
кій міській раді в особі міського 
голови Андрія Кульчинського, 
які докладають до проведення 
змагання значних зусиль, особ-
ливо в цей складний 2020-й.
 І, знову ж таки, «дякуючи» 
обставинам, на конкурсі зібрав-
ся дуже сильний професійний 
склад учасників: через каран-
тин молоді оперні співаки, які 

працювали на контрактах за 
кордоном, перебували в Україні 
й змогли взяти участь у вокаль-
них змаганнях. Та й усі інші 
конкурси в Україні «притих-
ли». Загалом, журі відслухало 
всліпу 49 претендентів, із яких 
вибрали 15 фіналістів. 
 До Трускавця доїхало 14 спі-
ваків — 11 виконавців i три ви-
конавиці. Одного з відібраних 
учасників усе ж таки наздогна-
ла ковідна недуга. Але яких ви-
конавців! Зірка-учасник теле-
шоу «Голос країни», кіноактор, 
соліст Центру співу Пласідо До-
мінго в іспанській Валенсії і на-
віть подружжя, про що журі не 
здогадувалось, поки не почався 
конкурс...

Сопрано і баритони
 «Склад вокалістів цьогоріч-
ного змагання порадував своїм 
професіоналізмом і майстер-
ністю. Вибирати кращих серед 

кращих було дуже важко», — 
ділиться своїми враженнями 
член журі Людмила Божко, на-
родна артистка України, соліс-
тка Львівської опери. Обирати 
все ж таки довелося, тому що, 
крім призових місць і грошових 
нагород, на виконавців чекали 
безліч відзнак i сюрпризів від 
численних партнерів конкурсу. 
Журі оцінювало конкурсантів 
простим математичним підсум-
ком балів за результатами двох 
етапів прослуховувань. За два 
дні виконавці мали заспівати 
по декілька різних класичних 
арій, як із зарубіжної, так і з ук-
раїнської класики, обов’язкову 
українську пісню та естрадну — 
з репертуару Магомаєва. 
 Слід зазначити, що цього 
року поважне журі гідно оці-
нило саме співачок. Так, перше 
місце і грошову премію у розмірі 
1000 доларів США поділили між 
собою два сопрано — Анастасія 
Поважна та Вікторія Мельник. 
Друге місце і премія 750 доларів 
США — баритон Ігор Поважний 
та меццо-сопрано Ніколь Чірка. 
Третє місце і премія у 500 доларів 
США дісталися трьом барито-
нам: Євгену Рахманіну, Макси-
му Гарі та Павлу Грищенку. 
 Однією з найпочесніших гос-
тей, що завітали цього року в 
Трускавець, стала Надзвичай-
ний та Повноважний Посол Азер-
байджанської Республіки в Ук-
раїні Ельміра Ахундова. І завіта-
ла вона не з порожнiми руками: 
іменну премію від пані Посла у 
розмірі 500 доларів США за блис-
куче виконання магомаєвської 
«Ти, моя мелодія» отримав Анд-
рій Оленин, соліст Тернопільсь-
кої обласної філармонії. 

 Уже другий рік поспіль на 
конкурс приїжджає музичний 
продюсер Ірина Самсоненко, приз 
від якої — продюсерська підтрим-
ка організації сольного виступу 
на найвідомішій світовій сцені 
— в Карнегі Холлі. Вона відзна-
чила, що чудове сопрано Анас-
тасії Поважної варте такого пре-
стижного концертного майдан-
чика. Взагалі, судячи з кількості 
призів i подарунків, які отримало 
подружжя Ігоря та Анастасії По-
важних, можна робити висновки, 
що дуетом їздити на вокальні кон-
курси дуже і дуже вигідно. 
 Об’єднаний конгрес азер-
байджанців у Дніпропетровсь-
кій області також обрав свого 
фаворита. Ним став блискучий 
тенор Марк Сердюк, соліст Цен-
тру співу Пласідо Домінго в іс-
панській Валенсії. В якості на-
городи він відвідає Баку — бать-
ківщину Мусліма Магомаєва. А 
бізнесмени з Дніпра відзначи-
ли власним призом баса Данила 
Санітара за найкраще виконан-
ня каверверсій світових хітів. 
Дипломантами конкурсу стали 
соліст Харківського Національ-
ного театру опери та балету імені 
М. В. Лисенка В’ячеслав Стрел-
ков i соліст Київського Націо-
нального академічного театру 
оперети Віталій Іванов.
 Організатори наголошують, 
що проведенням конкурсу да-
ють меседж світу про Україну 
— мультикультурну, у якій ці-
нують власну культуру та по-
важають усі культури народів, 
що проживають на її території. 
Отже, дуету натхненників й 
ініціаторів конкурсу, оперно-
естрадного виконавця з естрад-
ною співачкою, азербайджанця 
й українки — Гурбана Аббасова 
та Наталії Кудряшової — варто 
побажати розширення його гео-
графії до всіх країн — потенцій-
них відвідувачів унікального 
бальнеологічного курорту на за-
ході України та всеукраїнського 
розголосу. Адже всі мають зна-
ти, що в Трускавці лікують і оз-
доровлюють не тільки цілющою 
водою, кришталевим повітрям, 
а й чаруючим співом. ■

ЧАС «Т»

Мюзикли, квести і новорічні бали
Маленьких глядачів запрошують відчути магію зимових свят

■

Святковий бал у Театрі «Сонечко».
Фото надане театром.

❙
❙

ВОКАЛ

Кришталеві голоси 
«Дев’ять повністю заповнених Палаців «Україна» — близько 33 
тисяч глядачів зібрав міжнародний конкурс вокалістів у Трускавці

■

Сопрано Вікторія Мельник.❙
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ВІВТОРОК, 15 ГРУДНЯ 2020КУЛЬТУРА
Наталія ОСИПЧУК

14 грудня виповнюється 180 
років від дня народження Ми-
хайла Старицького (1840—1904) 
— українського письменника, 
театрального і культурного дія-
ча, одного з корифеїв українсь-
кого побутового театру. 

Присутність Лисенків
 Михайло Петрович наро-
дився 14 грудня 1840 року в 
Кліщинцях, колишнього Зо-
лотоніського повіту на Полтав-
щині, у небагатій поміщиць-
кій родині. Мати письменника, 
Настасія Захарівна, походила 
зі славнозвісної родини Лисен-
ків, яка не цуралася простого 
люду, гуманно ставилася до се-
лян, любила українську мову, 
народні піснi та звичаї. 
 Дід Захарій Йосипович Ли-
сенко у своєму маєтку зібрав 
прекрасну бібліотеку, де мож-
на було знайти твори класиків 
української та зарубіжної літе-
ратури, прогресивні періодич-
ні видання. Тут, під наглядом 
освіченого діда, хлопець здо-
був початкову освіту. Коли Ми-
хайлові йшов п’ятий рік, помер 
батько, а коли хлопцю було два-
надцять — не стало матері. 
 За рік до своєї смерті вона 
віддала сина до Полтавської 
гімназії. Успішність юного гім-
назиста вражала наставників, 
проте лише наукою він не обме-
жувався. Михайло самотужки 
знайомився з творами зарубіж-
них письменників, читав кла-
сиків російської та українсь-
кої літератур, особливо Пушкі-
на, Гоголя, Лермонтова, Котля-
ревського, Шевченка. 
 Великий вплив на форму-
вання світогляду юного Михай-
ла мала родина Лисенків. Це й 
не дивно, адже рано осиротілий 
хлопець виховувався в сім’ї Ві-
талія Лисенка — батька май-
бутнього композитора Мико-
ли Віталійовича Лисенка. Його 
опікуном став двоюрідний дядь-
ко Віталій Романович Лисен-
ко. В домі говорили українсь-
кою, французькою, німець-
кою, англійською мовами, там 
панувала тепла сімейна атмос-
фера. Михайло відчував любов 
та опіку, ніби з рідними бать-
ками. Щороку Михайло Стари-
цький зі своїм троюрідним бра-
том Миколою Лисенком, який 
навчався у Харківській гім-
назії, відпочивали під час літ-
ніх канікул у селі. Цілими дня-
ми вони були разом на природі, 
гортали сторінки книжок у до-
машній бібліотеці, спілкували-
ся із сільською молоддю. Саме 
тоді між майбутнім корифеєм 
українського театру та компо-
зитором виникла щира та міц-
на дружба. 
 Здобувши середню освіту, 
Михайло Старицький та Мико-
ла Лисенко в 1858 році вступа-
ють на фізико-математичний 
факультет Харківського уні-
верситету, а наприкінці 1860 
року переводяться до Київсь-
кого, де Михайло спочатку нав-
чається на фізико-математич-
ному, а згодом — на юридично-
му факультеті. 

«Ніч яка, Господи, місячна, 
зоряна...»
 Восени 1861 року Михайло 
Старицький залишає навчання 
в університеті й повертається до 
свого села, де, вступивши у во-
лодіння батьківською спадщи-
ною, займається не тільки гос-
подарськими, а й літературни-
ми справами. Перекладає поезії 
Пушкіна, Лермонтова і Огарьо-
ва, пише власні вірші. Саме в 
цей час до Старицького прихо-
дить кохання. З юних років Ми-

хайло приязно ставився до се-
лян, тож не дивно, що його об-
раницею стала сільська дівчи-
на Степанида. Вродлива юнка 
запала в серце хлопця, а душа 
прагнула висповідатися. Так 
народилися безсмертні рядки: 
«Ніч яка, Господи!//Місячна, 
зоряна.// Ясно, хоч голки зби-
рай.//Вийди, коханая, пра-
цею зморена,// Хоч на хвили-
ночку в гай!». Згодом Микола 
Лисенко написав музику, і лі-
ричні рядки перетворилися на 
улюблену народну пісню. На-
томість ця поезія називається 
«Виклик», хоча у народі її вже 
давно називають за першими 
рядками: «Ніч яка місячна...»
 «Виклик» вважається взір-
цем романсової пісенної ліри-
ки, поетичну красу і художню 
досконалість якого творить ви-
шукана народнопоетична образ-
ність. Уперше твір прозвучав як 
арія Левка з оперети «Утопле-
на». Пісня передавала душев-
ний стан, думки та почуття ге-
роя. Закоханий юнак викликає 
піснею свою кохану на побачен-
ня. Поєднання ознак роман-
су й пісні сприяло задушевно-
сповідальному звучанню твору. 
Юний Михайло Старицький пе-
режив нерозділене кохання — 
красуня Степанида була зару-
ченою. Юнак боляче переживав 
втрату коханої. І знову на допо-
могу приходить родина Лисен-
ків, яка забирає юнака до сво-
го маєтку. Михайлом опікуєть-
ся рідна сестра Миколи Лисен-
ка Софія, якій вдалося загоїти 
його душевні рани. Між моло-
дими людьми спалахують по-
чуття, і у 1862 році вони беруть 
шлюб. 
 На початку 1864 року Ми-
хайло Старицький залишає 
село і повертається до Києва за-
кінчувати університет. А вже у 
1865 році починає працювати в 
Київському історичному архіві, 
де не тільки вивчає минуле Ук-
раїни, а й самотужки вдоскона-
лює свої знання з англійської, 
німецької та французької мов. 
У 1868 році письменник продає 
одержану в спадщину землю на 
Полтавщині і на частину виру-
чених коштів купує невеликий 
маєток у селі Карпівці на Поділ-
лі, куди й переїхав з родиною. 
У 1871 році Михайло Стариць-
кий повертається до Києва, пра-
цює у літературній царині, зай-
мається громадськими справа-
ми. Разом з Миколою Лисен-
ком організовує Товариство 
українських сценічних акторів, 
яке підготувало та поставило на 
сцені чимало українських п’єс, 
опер та оперет, зокрема, створе-
ну ними оперу «Різдвяна ніч», 
яка мала великий успіх. 

Творець українського 
реалістичного театру
 Михайло Старицький усю 
свою енергію, організаторський 
талант спрямував на створен-
ня аматорських театральних 
вистав і концертів у Києві. Для 
того щоб створити справді на-
родний, реалістичний театр, 
Старицький вклав кошти від 
продажу маєтку на Поділлі. У 
статті «Русько-українська лі-
тература» Іван Франко відзна-
чив, що завдяки «трьом людям: 

Михайлові Старицькому, Мар-
кові Кропивницькому та Іва-
ну Тобілевичу (Карпенку-Ка-
рому)» театр сягнув неабиякої 
висоти. 
 В одному з листів до Іва-
на Франка Михайло Стариць-
кий писав, що театр має великі 
можливості, що сцена — «мо-
гутній орудок до розвиття са-
мопізнання народного». Саме 
тому він обрав театр ареною 
своєї громадсько-культурної 

діяльності. За спогадами сучас-
ників, під керівництвом Стари-
цького трупа виросла, здобула 
славу. 
 Старицький поставив перед 
собою амбітні плани: він праг-
нув, аби артисти підкорили за-
рубіжні сцени. Проте його заду-
мам не судилося збутися. Неза-
баром трупа розділилася на два 
театральні колективи. Молоді 
актори підтримали Михайла 
Старицького, а старші створи-
ли нове театральне товариство 
під керівництвом Марка Кро-
пивницького. 
 Актриса Олена Зініна, зга-
дуючи блискучу режисуру Ми-
хайла Кропивницького, писа-
ла: «Завдяки праці Михайла 
Петровича вистави наші були 
блискучі. Він завжди казав 
мені: «Живіть на сцені! Живіть! 
Забудьте, що це сцена, а думай-
те, що це коїться з вами в жит-
ті». Загалом драматург створив 
близько 30 п’єс. Михайло Ста-
рицький ґрунтовно працював 

над переробками чужих драма-
тичних творів: загострював кон-
флікти, надавав п’єсам компо-
зиційної стрункості. Притому 
раніше не придатні для вистави 
п’єси з-під його пера виходили 
досконалими творами! Так ста-
лося з комедією «За двома зай-
цями», яка й сьогодні збирає 
аншлаги. 
 Багато уваги Старицький 
приділяв створенню широких 
драматичних полотен про ук-

раїнське пореформене село. 
Саме в драмі він міг показа-
ти тогочасні соціальні проти-
річчя, реалістично змалювати 
важкі умови життя і праці сіль-
ської бідноти; а також зобрази-
ти представників інтелігенції, 
яка жила інтересами народу. 
Цим проблемам драматург при-
святив низку своїх п’єс, зокре-
ма драми «Не судилось», «Ой 
не ходи, Грицю, та й на вечор-
ниці», «У темряві», «Талан», 
«Крест жизни».

«Любіть свою окрадену 
родину...»
 Як драматург Михайло Ста-
рицький відомий широкому 
колу читачів. Проте в його до-
робку і чимало талановитих по-
етичних творів. Поетичну твор-
чість Старицький розпочав пе-
рекладами та переспівами 
російських i зарубіжних поетів. 
Продовжуючи шевченківсь-
кі традиції, Михайло Стариць-
кий, за словами Івана Франка, 

заговорив як український ін-
телігент про недолі і соціаль-
не покривдження свого наро-
ду. Не менш популярним, ніж 
ліричний твір «Виклик», був 
вірш-заклик «До молоді»: «На 
вас, завзяті юнаки//Борці за 
щастя України//Кладу най-
кращії думки//Мої сподіван-
ки єдині...Най кат жене, а ви 
любіть//Свою окрадену роди-
ну//Й на неї сили до загину//І 
навіть душу положіть!»
 «Лихом», що «гіршає щод-
нини», «темною ніччю» нази-
вав поет тяжке становище су-
часної йому України, коли під 
забороною було українське сло-
во, коли царат переслідував і 
в зародку нищив красне пись-
менство. 
 Водночас Михайло Стари-
цький був чудовим майстром 
пейзажної лірики, відтворен-
ня глибоко інтимних почут-
тів: «На озері», «Сльоза», «Не 
сумуй, моя зірко кохана». Ми-
хайло Старицький глибоко пе-
реймався долею України. В уста 
одного з драматичних героїв він 
вкладає слова: «Живеш на Ук-
раїні, то знай її мову». Образ 
України постає також iз по-
езій: «Що не день, то гірше мир 
трухлявий...», «Серце моє нуд-
не...», «До І. Білика», «Нива», 
«В грудях вогонь, холодне пові-
вання...», «До України».
 Пропагандист рідної мови 
Михайло Старицький дав жит-
тя таким словам, як «мрія», 
«чарівний», «зрадливий», «бой-
овище», «страдниця», «нестя-
ма». І хоча не всі неологізми 
Михайла Старицького ввійшли 
до широкого обігу («маєво» — 
обрії, «колоть» — бунт, «бор-
вій» — буревій), його лексич-
не новаторство незаперечне. 
Іван Франко дав високу оцінку 
творчості Старицького, зазна-
чивши, що його поезія — «про-
ба нових тонів, нових форм...». 
А у статті «Михайло Петрович 
Старицький» Іван Франко де-
тально проаналізував творчість 
письменника, підкресливши 
його видатну роль у літератур-
ному та громадському житті. 
 В останні роки життя ми-
тець активно працює, створює 
низку оригінальних поетич-
них, драматичних та прозових 
творів. Серед них п’єси «Маруся 
Богуславка», «Оборона Буші», 
«Остання ніч», романи «Перед 
бурей», «Буря», повісті «Обло-
га Буші», «Заклятий скарб», 
«Безбатченко».

«Нехай Україна у щасті буя...»
 У 1903 році Михайло Ста-
рицький почав готувати видан-
ня альманаху «Нова рада». До 
участі в ньому було запроше-
но багато письменників, зок-
рема Михайла Коцюбинського. 
На жаль, здійснити свій задум 
Михайлові Петровичу не суди-
лося. Альманах побачив світ 
уже після його смерті. Невтом-
ний письменник пішов iз життя 
27 квітня 1904 року в Києві. 
 А за кілька днів до смерті 
написав поезію «Двері, двері 
замкніть...». І ще продовжу-
вав до останньої хвилини писа-
ти свою поему «Морітурі». Ряд-
ки з цього твору — «Нехай Ук-
раїна у щасті буя, у тім нагорода 
і втіха моя» — викарбували на 
його надгробку на Байковому 
кладовищі. Прощаючись з бра-
том, Микола Лисенко промовив 
над домовиною: «Те діло, якому 
ти чесно служив, росте, і ти не-
мало втішився б, коли побачив, 
як несла тебе на раменах оця 
молодь, що віддала шану твоїм 
думкам і твоїй праці, і що поне-
се і в життя віру в те діло, яко-
му служив і віддавав сили й ти, 
брате Михайле». ■

ДО ДАТИ

«Живіть на сцені!»
Заповіти Михайла Старицького — творця першого українського 
професійного театру і комедії «За двома зайцями»

■

Михайло Старицький, 1870-ті роки.
Фото з сайта mvduk.kiev.ua.

❙
❙

«Те діло, якому ти чесно служив, росте, і ти немало 
втішився б, коли побачив, як несла тебе на раменах 
оця молодь, що віддала шану твоїм думкам і твоїй 
праці, і що понесе і в життя віру в те діло, якому 
служив і віддавав сили й ти, брате Михайле»
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Григорій ХАТА

 Загалом відносно спокійна за перебі-
гом та емоціями перша частина чемпіонату 
країни завершилася одразу двома гучни-
ми скандалами, дотичними до яких вияви-
лися обидва вітчизняні флагмани, котрі в 
нинішньому сезоні ведуть запеклу бороть-
бу за чемпіонство.
 При цьому, як часто буває в українсько-
му футболі, не обійшлося в цих гучних іс-
торіях без критики на адресу суддів та ін-
ших офіційних представників УАФ, оскіль-
ки саме їхні рішення й збурювали атмосфе-
ру навколо поєдинків 13-го туру ЧУ.
 У протистоянні «Динамо» та «Колоса» 
головний арбітр матчу Ігор Пасхал регуляр-
но звертався по допомогу до системи ВАР. Рі-
шення щодо двох червоних карток та двох 
пенальті він виніс після перегляду спірних 
епізодів на відеомоніторі. І нехай вилучен-
ня та 11-метрові він розділив між команда-
ми порівну, представники «біло-синіх» були 
повністю незадоволені діями рефері.
 «Не можу зрозуміти, для чого цей ВАР. 
Арбітри використовують його на власний 
розсуд. Це неможливо, аби стільки черво-
них карток у грі отримувалося через ви-
користання ВАР. Для цієї системи пріо-
ритетом завжди залишається кадр остан-
нього контакту, але ж епізод варто оціню-

вати в динаміці», — бідкався наставник 
«біло-синіх» Мірча Луческу, підопічним 
котрого не вдалося перемогою завершити 
календарний рік.
 За словами румунського спеціаліста, 
футболісти «Динамо» трохи зарано почали 
думати про відпустку, через що й не змог-
ли втримати переможний рахунок у грі з 
командою Руслана Костишина. При цьо-
му, як наголошує Луческу, через постійні 
зупинки для перегляду арбітром відеопов-
торів футболу, як такого, на полі не було. 
 Коментуючи останні події в українсь-
кому футболі, де відверто побільшало епі-
зодів iз червоними картками, колишній 
керівник суддівського корпусу англійської 
прем’єр-ліги Кіт Хакетт зауважив, що під 
час зимових канікул УАФ повинна деталь-
но переглянути роботу арбітрів у полі й на 
системі ВАР, аби в майбутньому зменшити 
кількість непотрібних пауз та необґрунто-
ваних звернень до відеоповторів.
 Під час зимової паузи функціонерам 
УАФ доведеться поламати голову й над ви-
рішенням питання незіграного поєдинку 
13-го туру ЧУ між «Інгульцем» i «Шахта-
рем». Зваживши на незадовільний стан га-
зону на стадіоні «Зірка» в Кропивницько-
му, де новачок ПЛ проводить у нинішньо-
му сезоні свої домашні матчі, делегат УАФ 
прийняв рішення про скасування гри.

 У «гірницькому» клубі вважають, що 
приймаюча сторона не належним чином 
поставилася до своїх обов’язків, не вико-
навши необхідні заходи з підготовки поля 
до офіційного матчу. «Газон не було вкри-
то плівкою та не працював підігрів», — ка-
жуть у «Шахтарі», підтримуючи таким чи-
ном позицію делегата УАФ
 Водночас директор «Інгульця» Євген 
Мороз наголошує на поспішності прийня-
того вердикту: «У місті в той день була плю-
сова температура, тож до початку поєдин-
ку поле, що було вкрите льодовою кіркою, 
мало всі підстави прийти в належний стан. 
Ми просили делегата не приймати поспіш-
не — за чотири години до початку матчу — 

рішення, однак до наших аргументів ніхто 
не дослухався».
 При цьому президент «Інгульця» Олек-
сандр Поворознюк наголошує, що у випад-
ку, коли б на місці «Шахтаря» була інша 
вітчизняна команда, матч ніхто б не від-
міняв. Однак делегат УАФ пояснив, що в 
складі «гірницького» клубу багато збірни-
ків, а гра на такому полі загрожує гравцям 
високим травматизмом.
 Головний тренер «Інгульця» Сергій 
Лавриненко погоджується, що грати на 
мерзлому полі було б важко, проте акцен-
тує увагу на тому, що на календарі — се-
редина грудня. «Ідеальних полів бути не 
може. Поновлення чемпіонату заплано-
ване на 13 лютого. Кращих полів тоді так 
само не буде — лише гіршi», — наголошує 
наставник «Інгульця». ■

Ліга Європи
 Луганська «Зоря», яка ще за підсумка-
ми п’ятого туру втратила шанси на плей-оф, 
не змогла зачепитися за очки в Португалії, 
поступившись «Бразі». Таким чином, підо-
пічні Скрипника завершили євросезон на 
третьому місці у квартеті. Натомість у плей-
оф ЛЄ зіграють київське «Динамо» і до-
нецький «Шахтар»: матчі 1/16 фіналу прой-
дуть уже в лютому.
 Груповий етап. 6-й тур. Група А. «Янг 
Бойз» (Швейцарія) — «ЧФР Клуж» (Ру-
мунія) — 2:1 (Нсаме, 90+4 (пен.); Гаудіно, 90+7 
— Дебелюх, 84), «ЦСКА Софія» (Болгарія) 
— «Рома» (Італія) — 3:1 (Т. Родрігеш, 6; А. 
Соу, 34, 55 — Міланезе, 22).
 Підсумкове турнірне становище: 
«Рома» — 13, «Янг Бойз» — 10, «ЧФР 
Клуж», «ЦСКА Софія» — 5.
 Група В. «Рапід Відень» (Австрія) — 
«Мольде» (Норвегія) — 2:2 (Рітцмайєр, 43; 
Ібрагімоглу, 90 — Ейкрем, 12, 46), «Дандолк» 
(Ірландія) — «Арсенал» (Англія) — 2:4 (Д. 
Флорес, 22; Хоар, 85 — Нкетіа, 12; Ель-Нені, 
18; Уіллок, 67; Балогун, 80).
 Підсумкове турнірне становище: 
«Арсенал» — 18, «Мольде» — 10, «Рапід 
Відень» — 7, «Дандолк» — 0.
 Група С. «Байєр» (Німеччина) — 
«Славія» (П, Чехія) — 4:0 (Бейлі, 8, 32; М. 
Діабі, 59; Белларабі, 90+1), «Хапоель» (Б-
Ш, Ізраїль) — «Ніцца» (Франція) — 1:0 
(Хатуель, 72).
 Підсумкове становище: «Байєр» — 
15, «Славія» — 12, «Хапоель» — 6, «Ніц-
ца» — 3.
 Група D. «Стандард» (Бельгія) — 
«Бенфіка» (Португалія) — 2:2 (Раскін, 12; 
А. Тапсоба, 60 — Евертон Соарес, 12; Піцці, 
67 (пен.)), «Лех» (Польща) — «Рейнджерс» 
(Шотландія) — 0:2 (Іттен, 31; Голдсон, 72; 
Бутко — 90 хв., В. Кравець (обидва — «Л») 
— із 46 хв.).
 Підсумкове становище: «Рейнджерс» 
— 14, «Бенфіка» — 12, «Стандард» — 4, 
«Лех» — 3.
 Група Е. «ПСВ Ейндховен» (Нідерлан-
ди) — «Омонія» (Кіпр) — 4:0 (Мален, 36; 
Дюмфріс, 63 (пен.); Пірое, 90+1, 90+4), «ПАОК» 
(Греція) — «Гранада» (Іспанія) — 0:0.
 Підсумкове становище: «ПСВ Ейндхо-
вен» — 12, «Гранада» — 11, «ПАОК» — 6, 
«Омонія» — 4.

 Група F. «Наполі» (Італія) — «Реал Со-
сьєдад» (Іспанія) — 1:1 (Зелінскі, 35 — Віл-
ліан Жозе, 90+2), «Рієка» (Хорватія) — «АЗ» 
(Нідерланди) — 2:1 (Менало, 52; Томечак, 
90+3 — Вейндал, 57).
 Підсумкове становище: «Наполі» — 
11, «Реал Сосьєдад» — 9, «АЗ» — 8, «Ріє-
ка» — 4.
 Група G. «Брага» (Португалія) — 
«Зоря» (Україна) — 2:0 (Абу Ханна, 61 (у свої 
ворота); Р. Орта, 69; «З»: М. Шевченко, Абу Хан-
на, Д. Фаворов (Хомченовський, 87), Кочергін 
(Піддубний, 87), Іванісеня, Назарина, Громов 
(Гринь, 77), Циганікс, Юрченко, Кабаєв (Лу-
ньов, 77), Гладкий (Перовіч, 77)), «Лестер» 
(Англія) — «АЕК» (Греція) — 2:0 (Юндер, 12; 
Х. Барнс, 14; Шахов («А») — із 56 хв.).
 Підсумкове становище: «Лестер», 
«Брага» — 13, «Зоря» — 6, «АЕК» — 3.
 Група H. «Селтік» (Шотландія) — 
«Лілль» (Франція) — 3:2 (Жюльєн, 22; Мак-
регор, 27 (пен.); Тернбулл, 75 — Дж. Девід, 
24; Веа, 71), «Спарта» (П, Чехія) — «Мілан» 
(Італія) — 0:1 (Хеуге, 22).
 Підсумкове становище: «Мілан» — 
13, «Лілль» — 11, «Спарта» — 6, «Селтік» 
— 4.
 Група I. «Маккабі» (Т-А, Ізраїль) — «Сі-
васспор» (Туреччина) — 1:0 (Cаборіт, 66).
 Підсумкове становище: «Вільярре-
ал» (Іспанія) (5 матчів) — 13, «Маккабі» — 
11, «Сівасспор» — 6, «Карабах» (Азербайд-
жан) (5 матчів) — 1.
 Група J. «Тоттенхем» (Англія) — «Ан-
тверпен» (Бельгія) — 2:0 (Вінісіус, 57; Ло 
Чельсо, 71), «Лудогорець» (Болгарія) — 
«ЛАСК» (Австрія) — 1:3 (Маню, 46 — Візін-
гер, 56; Реннер, 62 (пен.); Мадсен, 67; Чеберко 
(«Л») — 90 хв.).
 Підсумкове становище: «Тоттенхем» 
— 13, «Антверпен» — 12, «ЛАСК» — 10, 
«Лудогорець» — 0.
 Група K. «Динамо» (З, Хорватія) — 
«ЦСКА» (Росія) — 3:1 (Гвардіол, 28; Оршич, 
41; Кастраті, 71 — Бистровіч, 76), «Вольфс-
берг» (Австрія) — «Фейєноорд» (Нідер-
ланди) — 1:0 (Йовеліч, 31).
 Підсумкове становище: «Динамо» — 
14, «Вольфсберг» — 10, «Фейєноорд» — 5, 
«ЦСКА» — 3.
 Група L. «Хоффенхайм» (Німеччина) 
— «Гент» (Бельгія) — 4:1 (М. Байєр, 21, 49; 
Сков, 26; Крамаріч, 64 — Н. Фортуна, 81; Без-
ус, Пластун — 90 хв., Яремчук (усі — «Г») — 
із 56 хв.), «Слован» (Л, Чехія) — «Црвена 

Звєзда» (Сербія) — 0:0 (Качараба («С») — 
90 хв.).
 Підсумкове становище: «Хоффен-
хайм» — 16, «Црвена Звєзда» — 11, «Сло-
ван» — 7, «Гент» — 0.

Англія
 У манчестерському дербі «Юнайтед» та 
«Сіті» розписали нудну «суху» нічию, а захис-
ник «городян» Олександр Зінченко знову не 
потрапив до заявки на матч. До речі, за чутка-
ми британської преси, уже в січні «Вулверхем-
птон» може спробувати придбати Зінченка.
 Не отримує ігрової практики у «Вест Хемі» 
Андрій Ярмоленко, який востаннє виходив на 
поле в АПЛ ще до спалаху коронавірусу в збір-
ній. У британських ЗМІ також фігурують чутки 
про можливий від’їзд екскапітана «Динамо» з 
Лондона, проте сам Андрій в одному із остан-
ніх інтерв’ю заявляв, що почувається щасли-
вим у «Вест Хемі».
 Прем’єр-ліга. 12-й тур. «Лідс» — «Вест 
Хем» — 1:2, «Вулверхемптон» — «Астон 
Вілла» — 0:1, «Ньюкасл» — «Вест Бромвіч» 
— 2:1, «Манчестер Юнайтед» — «Манчес-
тер Сіті» — 0:0, «Евертон» — «Челсі» — 1:0, 
«Саутгемптон» — «Шеффілд Юнайтед» 
— 3:0, «Крістал Пелас» — «Тоттенхем» — 
1:1 (Шлупп, 82 — Г. Кейн, 24), «Фулхем» — 
«Ліверпуль» — 1:1 (Б. Райд, 26 — Салах, 78 
(пен.)), «Арсенал» — «Бернлі» — 0:1, «Лес-
тер» — «Брайтон» — 3:0 (Меддісон, 27, 44; 
Варді, 41).
 Лідери: «Тоттенхем», «Ліверпуль» — 25, 
«Лестер» — 24, «Саутгемптон» — 23, «Чел-
сі» — 22, «Вест Хем» — 20.
 Бомбардир: Калверт-Льюїн («Евертон») 
— 11.

Іспанія
 Кризова «Барселона», яка поки не вхо-
дить навіть у топ-6, добряче намучилась із 
«Леванте», але все ж вирвала перемогу зу-
силлями свого капітана Лео Мессі.
 Значно покращив свої позиції мадрид-
ський «Реал». Якщо після поразки у ЛЧ від 
«Шахтаря» «галактікос» були на межі не-
проходження у плей-оф та відставки тре-
нера, то після перемог над «Боруссією» із 
Менхенгладбаха і «Атлетико» підопічні Зіда-
на таки вийшли у єврокубкову весну та над-
зогнали лідируючу групу у Ла Лізі.
 Голкіпер «Реала» Андрій Лунін продов-
жує сидіти у запасі за спиною зіркового Тібо 
Куртуа.

 Прімера. 13-й тур. «Вальядолід» — 
«Осасуна» — 3:2, «Валенсія» — «Атлетік» 
— 2:2, «Хетафе» — «Севілья» — 0:1 (Ечей-
та, 81 (у свої ворота)), «Уеска» — «Алавес» 
— 1:0, «Реал Мадрид» — «Атлетіко» — 
2:0 (Каземіро, 15; Облак, 63 (у свої воро-
та)), «Реал Сосьєдад» — «Ейбар» — 1:1, 
«Бетіс» — «Вільярреал» — 1:1, «Ельче» 
— «Гранада» — 0:1, «Барселона» — «Ле-
ванте» — 1:0 (Мессі, 76).
 Лідери: «Реал Сосьєдад», «Атлетіко» 
(11 матчів) — 26, «Реал Мадрид» (12 мат-
чів) — 23, «Вільярреал» — 22, «Севілья» 
(11 матчів) — 19, «Кадіс» (12 матчів) — 
18.
 Бомбардир: Ойарсабаль (Реал Сосьє-
дад») — 7.

Італія
 Український хавбек «Аталанти» Руслан 
Маліновський уперше після самоізоляції че-
рез коронавірус вийшов в основі «бергама-
сок» та забив перший гол у сезоні фірмо-
вим ударом зі штрафного. Окрім результа-
тивного удару, 27-річний футболіст записав 
до свого активу передгольовий пас та зван-
ня найкращого гравця поєдинку з «Фіорен-
тиною» за версією SofaScore.
 Ще одним героєм туру став португаль-
ський нападник «Ювентуса» Кріштіану Ро-
налду. Зірковий бомбардир зробив «дубль» 
із пенальті у своєму 100-му матчі за туринців 
та наздогнав Златана Ібрагімовіча у гонці го-
леадорів.
 Натомість «Мілан» продовжив свою 
безпрограшну серію, хоча й ледь не посту-
пився «Пармі»: рятівником підопічних Сте-
фано Пйолі став захисник Тео Ернандес.
 Серія А. 11-й тур. «Сассуоло» — «Бе-
невенто» — 1:0, «Кротоне» — «Спеція» — 
4:1, «Торіно» — «Удінезе» — 2:3, «Лаціо» 
— «Верона» — 1:2, «Кальярі» — «Інтер» — 
1:3, «Аталанта» — «Фіорентина» — 3:0 
(Гозенс, 44; Маліновський, 55; Толої, 63; Малі-
новський («А») — до 74 хв., гол), «Болонья» 
— «Рома» — 1:5, «Наполі» — «Сампдорія» 
— 2:1, «Дженоа» — «Ювентус» — 1:3 (Сту-
раро, 61 — Дібала, 57; Роналду, 76, 88 (обид-
ва — пен.)), «Мілан» — «Парма» — 2:2 (Тео 
Ернандес, 58, 90+1 — Ернані, 13; Куртіч, 57).
 Лідери: «Мілан» — 27, «Інтер», «На-
полі» — 24, «Ювентус» — 23, «Сассуоло» 
— 22, «Рома» — 21.
 Бомбардири: Ібрагімовіч («Мілан»), 
Роналду («Ювентус») — 10.

Німеччина
 Невпевнений старт у Бундеслізі, апогеєм 
якого стала нищівна домашня поразка від 
«Штутгарта», коштував тренеру дортмундської 
«Боруссії» Люс’єну Фавру посади. Не виключе-
но, що однією з причин слабкої гри «джмелів» 
в останніх матчах є відсутність головної ударної 
сили — норвезького форварда Ерлінга Холан-
да, котрий відновлюється після травми.
 Черговий м’яч до свого активу записав 
лідер бомбардирської гонки Роберт Леван-
довський, проте його «Баварія» таки втрати-
ла очки з «Уніоном».
 Осічкою конкурентів сповна скористався 
леверкузенський «Байєр»: фармацевти в цьо-
му сезоні ще не програвали.
 Перша Бундесліга. 11-й тур. «Вольфс-
бург» — «Айнтрахт Франкфурт» — 2:1, «Бо-
руссія» (Д) — «Штутгарт» — 1:5 (Д. Рейна, 
39 — Вамангітука, 26 (пен.), 53; Ферстер, 60; 
Т. Кулібалі, 64; Н. Гонсалес, 90+2), «Боруссія» 
(М) — «Герта» — 1:1, «Майнц» — «Кельн» 
— 0:1, «РБ Лейпциг» — «Вердер» — 2:0 (За-
бітцер, 26 (пен.); Ольмо, 41), «Фрайбург» — 
«Армінія» — 2:0, «Уніон» — «Баварія» — 1:1  
(Премель, 4 — Р. Левандовський, 68), «Аугс-
бург» — «Шальке» — 2:2, «Байєр» — «Хоф-
фенхайм» — 4:1.
 Лідери: «Байєр» — 25, «Баварія», «РБ 
Лейпциг» — 24, «Вольфсбург» — 21, «Бо-
руссія» (Д) — 19, «Уніон» — 17.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Ба-
варія») — 13.

Франція
 Успішна гра «ПСЖ» у Лізі чемпіонів чер-
гується з періодичними провалами в чемпіо-
наті. Парижани виграли лише один матч із чо-
тирьох останніх у Лізі 1 і, як наслідок, опусти-
лись на поточне третє місце. 
 А в лідери вирвались «Лілль» та крив-
дник підопічних Тухеля «Ліон».
 Ліга 1. 14-й тур. «Сент-Етьєн» — «Анже» 
— 0:0, «Марсель» — «Монако» — 2:1 (Товен, 5; 
Бенедетто, 13 — Бен-Єддер, 77 (пен.)), «Ланс» — 
«Монпельє» — 2:3, «Ніцца» — «Ренн» — 0:1, 
«Брест» — «Реймс» — 2:1, «Лор’ян» — «Нім» 
— 3:0, «Нант» — «Діжон» — 1:1, «Страсбур» — 
«Мец» — 2:2, «Лілль» — «Бордо» — 2:1 (Дж. 
Давід, 17; Фонте, 45 — Т. Башіч, 30), «ПСЖ» — 
«Ліон» — 0:1 (Кадевере, 35).
 Лідери: «Лілль», «Ліон» — 29, «ПСЖ» 
— 28, «Марсель» (12 матчів) — 27,  «Мон-
пельє» — 26, «Монако» — 23.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 10. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 13-й тур. 
«Олімпік» — «Львів» — 1:1 (Романовський, 76 — 
Кравчук, 56), «Ворскла» — «Минай» — 1:1 (Крав-
чук, 63 — Нурієв, 14), «Динамо» — «Колос» — 2:2 
(Циганков, 74 (пен.), 84 — Селезньов, 49 (пен.); Ан-
тюх, 87; вилучення: Шепелєв, 54 — Максименко, 
70), «Рух» — «Дніпро-1» — 4:1 (Федорчук, 4, 36; 
Кухаревич, 45; Климчук, 86 — Сваток, 84), «Десна» 
— «Маріуполь» — 2:0 (Картушов, 50; Хльобас, 56), 
«Олександрія» — «Зоря» — 0:2 (Іванисеня, 31; 
Сайядманеш, 90+6; вилучення: Безбородько, 84 — 
Кабаєв, 50). Матч «Інгулець» — «Шахтар» — не 
відбувся через неналежний стан газону.
 Турнірне становище: «Динамо» — 30, «Шах-
тар» — 26 (12 матчів), «Десна» — 23, «Зоря» — 
20 (12), «Ворскла» — 20, «Колос» — 18, «Олім-
пік» — 17 (12), «Олександрія», «Маріуполь» — 16, 
«Інгулець» — 11 (12), «Минай» — 10 (12), «Рух» 
— 9, «Львів» — 9 (12), «Дніпро-1» — 8.
 Бомбардири: «Захедітабар («Олімпік»), Циган-
ков («Динамо») — 8.

■

Динамівці несподівано втратили очки 
в матчі з «Колосом», але лідерство 
в чемпіонаті зберегли.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Зимовий динамізм
Першу частину сезону динамівці завершили скандальною 
нічиєю з «Колосом»; їхній головний конкурент у «золотій» 
гонці свій поєдинок чемпіонату взагалі не зіграв

■
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«Чому такий результат? Усі питання до тренера, він нас готував. 
Я старанно виконував його настанови, тому як нас підготували, 

так і біжимо».
Дмитро Підручний
український біатлоніст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Третій етап Кубка світу знову 
не приніс біатлонній збірній Украї-
ни жодних нагород. Сподівання, що 
після переїзду з Контіолахті до Хох-
фільцена справи вітчизняних біат-
лоністів підуть угору, не справди-
лися. Естафетні гонки, котрі зазви-
чай служать основним індикатором 
готовності команди, «синьо-жовті» 
завершили в австрійських Альпах 
iз відверто скромним результатом, 
який виявився нижчим, ніж перша 
колективна гонка сезону в Фінлян-
дії. Жіночий квартет у складі Дар’ї 
Блашко, Юлії Джими, Валентини 
Семеренко та Олени Підгрушної 
свою естафету завершив на сьомо-
му місці.
 Чоловіча четвірка, за яку бігли 
Артем Прима, Руслан Ткаленко, 
Дмитро Підручний та Антон Дуд-
ченко, взагалі фінішувала поза ме-
жами «топ-10» — на 13-й позиції.
 «На даний момент  це наше міс-
це», — каже Прима. За його слова-
ми, поточні результати команди 
відповідають рівневі її готовності: 
як-то кажуть, вище стелі не стриб-
неш. У Хохфільцені Артем був кра-
щим поміж українців в особистих 
перегонах. Спринтерську гонку він 
завершив на 30-й сходинці; в «пер-
сьюті» фінішував 43-м.
 Дивлячись на результати своїх 
підопічних, головний тренер ук-
раїнської збірної Юрай Санітра зму-
шений узяти на себе частину від-
повідальності за непереконливі ре-
зультати. «Підготовка в міжсезон-
ня йшла не за програмою, але було 
те, що дозволило життя. Тож див-
люся на виступ всієї команди з цієї 
точки зору», — зазначає Санітра.
 Після невдалого початку сезону 
капітан чоловічої команди Дмитро 
Підручний розкритикував страте-
гію словацького наставника, котру 
той обрав для передсезонної підго-
товки. У Хохфільцені чемпіон сві-
ту-2019 знову згадав про «коуча». 
Коментуючи своє 74-те місце в 

спринті, Підручний сказав: «Чому 
такий результат? Усі питання до 
тренера, він нас готував. Я старан-
но виконував його настанови, тому 
як нас підготували, так і біжимо».
 Водночас Санітра наголошує, що 
до головного старту сезону — чем-
піонату світу, котрий на початку 
лютого розпочнеться в словенській 
Поклюці, все має кардинально змі-
нитися. Покращення ж індивіду-
альних результатів біатлоністів, на 
його думку, має відбутися в січні.
 При цьому українські біат-
лоністи ще матимуть нагоду пок-
ращити свої здобутки й у Хохфіль-
цені, адже після коротенького пе-
репочинку на кращих стріляючих 
лижників та лижниць чекає друга 
серія австрійського «туру».
 Перша ж його частина для бага-
тьох вітчизняних збірників пройш-
ла в режимі адаптації до гірського 
клімату. Програвши на заключних 
метрах дистанції боротьбу за шосту 
позицію господарці траси, капітан 
i фінішер синьо-жовтої жіночої ко-
манди Олена Підгрушна визнала, 
що через складний процес акліма-
тизації була не в оптимальних кон-
диціях.
 Так само поки що змушені ви-
рішувати проблеми з пошуком оп-
тимальних кондицій й інші ветера-
ни української жіночої команди. 
На цьому тлі найбільш стабільний 
результат у складі «синьо-жовтих» 
демонструє колишня білоруска 
Дар’я Блашко. 
 На відміну від досвідчених ук-
раїнських збірниць, котрих на-
ставники воліють поберегти від 
максимальних змагальних на-
вантажень, 24-річна Блашко зма-
гається на повну. «Досвід треба на-
бирати лише на Кубку світу — ін-
ших варіантів немає», — каже Да-
рина. Спринтерські перегони вона 
завершила 24-ю, а гонку переслі-
дування — 18-ю, що сумарно виг-
лядає найкращим результатом по-
між українських біатлоністок у 
Хохфільцені. ■

БІАТЛОН

«Як підготували, 
так і біжимо»
Промахи в передсезонній підготовці наразі не дозволяють 
вітчизняним стріляючим лижникам боротися за високі місця 
на Кубку світу

■

Першу частину спареного етапу в Хохфільцені українські біатлоністи провели в тіні своїх 
зіркових опонентів.
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Чоловіча збірна України зі спортив-
ної гімнастики тріумфально завершила 
чемпіонат Європи, котрий відбувся в ту-
рецькому місті Мерсін. Уперше в своїй 
історії «синьо-жовті» здобули «золото» 
в командному заліку. Зусиллями Пет-
ра Пахнюка, Ігоря Радівілова, Владис-
лава Грико, Євгена Юденкова та Рома-
на Ващенка українській команді тро-
хи більше ніж на чотири бали вдалося 
випередити в загальному заліку збірну 
господарiв. Третіми в командному про-
токолі фінішували угорці. Як видно, 
континентальна першість у Туреччині 
пройшла без низки провідних гімнас-
тичних команд Старого світу. Через ко-
ронавірус до Мерсіна не приїхали збір-
ні Росії, Великої Британії, Німеччини 
тощо. При цьому в складі українського 
колективу не було її лідера Олега Вер-
няєва.
 Однак iз роллю першого номера «на 

відмінно» впорався досвідчений Ігор Ра-
дивілов. Бронзовий призер Олімпіади-
2012 продемонстрував, що й досі перебу-
ває в прекрасній формі. Після сходжен-
ня з молодими партнерами на вищу схо-
динку командного п’єдесталу, 28-річний 
спортсмен iз Маріуполя здобув іще дві 
індивідуальні відзнаки. У своїй улюб-
леній дисципліні, котра принесла олім-
пійську нагороду, — опорному стрибку 
— Радівілов здобув «золото». А виступ 
на кільцях приніс йому медаль бронзо-
вого ґатунку. Водночас Петро Пахнюк 
продемонстрував своє високе вміння ро-
боти на паралельних брусах, де йому діс-
талося «срібло».
 Відзначимо, що в жовтні, виступаю-
чи на етапі Кубка світу в Угорщині, Пах-
нюк заявив і виконав на брусах два імен-
ні елементи. «Вписав своє ім’я в історію 
й на сторінки розвитку гімнастики», — 
так прокоментував той пам’ятний епізод 
Петро, котрий на додачу до дипломів от-
римав і «кубкове» «золото».

 На чемпіонаті Європи Пахнюк зно-
ву продемонстрував свою любов до па-
ралельних брусів, показавши таким чи-
ном, що в головної зірки української ко-
манди — олімпійського чемпіона 2016 
року на брусах — росте гідний опонент 
та зміна. 
 Загалом під орудою головного тре-
нера Геннадія Сартинського українська 
гімнастична збірна демонструє яскра-
вий прогрес. Тож, думається, невипад-
ковим є й успішний виступ на ЧЄ в Ту-
реччині вітчизняних юніорів.
 Як і їхні дорослі колеги, юні ук-
раїнські гімнасти (Ілля Ковтун, Воло-
димир Костюк, Радомир Стельмах, Іван 

Севрук та Микита Мельников) стали 
першими в командному заліку.
 При цьому неабиякого успіху досяг-
ли хлопці й в індивідуальних фіналах. 
Особливо потішив наставників Ілля Ков-
тун, який виборов одразу чотири «золо-
та», тріумфувавши в багатоборстві, на 
коні, кільцях та паралельних брусах. До 
того Іллі дісталося ще й «срібло» в опор-
ному стрибку. 
 При цьому в активі Костюка друге 
місце в «абсолюті» й на кільцях, а та-
кож «бронза» на поперечині. По одній 
срібній нагороді вибороли Севрук (вільні 
вправи) та Мальников (паралельні бру-
си). ■

Бронзовий призер Олімпіади-2012 Ігор Радівілов і сьогодні продовжує зберігати 
високий рівень майстерності.
Фото з сайта tsn.ua.

❙
❙
❙

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

Неприхований 
потенціал
На чемпіонаті Європи українські гімнасти зібрали 
чималий ужинок золотих нагород

■



КАЛЕЙДОСКОПВІВТОРОК, 15 ГРУДНЯ 202016

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №124■

ПОГОДА■

«Наші рятувальники не гірші за австралійських чи американських, 

а може, навіть кращі»

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефони редакції: 044-361-62-61;

з мобільного: 094-926-32-61

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

454-84-41

sale_umoloda@ukr.net

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009124

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 636 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

у вівторок, середу, 
п’ятницю—суботу (спільний номер)

Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +1…-4

  0…+5

Північ  0…-5

 +2…-3

Центр 0…-5

 +2…-3

Схід -1…-6

 +1…-4

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +1…-4

 -1…+4

 Кожен порядний одесит повинен 
у гостях пам’ятати про етикет: видел-
ки ховати в ліву кишеню, ложки — у 
праву.

* * *
 Учень приходить до рабина:
 — Ребе, я хочу жити вічно, що 
робити?
 — Одружуйся.
 — І тоді житиму вічно?
 — Ні, бажання зникне.

* * *
 Помирає старий Абрам. Лежачи 
на смертному одрі, він каже дружині:
 — Знаєш, я все життя був такий 

нещасний.
 — Але ми прожили щасливе 
життя, маємо дiтей, онукiв.
 — Скажи мені, скільки ложок 
цукру я завжди клав у чай?
  — Вдома — одну, а в гостях — 
три.
 — Ну ось, а я хотів завжди дві.

* * *
 Редактор газети отримав лист-
попередження:
 — Панове, якщо ви не припи-
ните друкувати анекдоти про скупих 
євреїв, я перестану позичати вашу 
газету у свого сусіда.

По горизонталі:
 1. Древлянська княжна, мати 
князя Володимира. 7. Чаклунський 
предмет, який став каменем споти-
кання в історії з Головною ялинкою 
України. 8. Шлунок тварини, а та-
кож поліський делікатес у вигляді 
в’яленого м’яса, зашитого в шлунок. 
10. Декоративні засоби, які роблять 
жінку візуально привабливішою. 11. 
Їжа, присутня в багатьох українських 
обрядах, що символізує багат ство і 
достаток. 13. Щоденна мусуль-
манська молитва. 14. Вид громад-
ського транспорту, де практично не 
буває заторів. 17. Завершення тво-
ру чи останній тур змагань. 18. Аме-
риканський письменник-романтик, 
один із засновників жанру авантюр-
ного роману, який писав про життя 
американських індіанців. 22. Поділ-
ка на шкалі компаса як одиниця, що 
відповідає 1/32 частині видимого 
обрію. 23. Сплав золота і ртуті, яким 
золотили бані соборів. 25. Сценічна 
професія. 26. Регіон, який найбіль-
ше любить нинішній президент Ук-
раїни. 27. Столиця Куби. 
По вертикалі:
 1. Козацьке прізвище одного з 
предків відомого мандрівника Мико-
ли Миклухо-Маклая, що став прото-
типом Тараса Бульби. 2. Герой повісті 
Івана Нечуя-Левицького «Кайдаше-
ва сім’я». 3. Конусоподібний верх 
шапки, що звисає вниз. 4. Головний 

убір релігійного індійця. 5. Твір, що 
блискавично розкуповується. 6. Іс-
панська фортеця, взяття якої у 1646 
році приписують козакам під прово-
дом Івана Сірка та Богдана Хмель-
ницького. 9. Прізвище Лесі Українки 
та Олени Пчілки. 12. Військова шап-
ка з вирізами для рота і очей, що 
закриває все обличчя. 15. Перший 
райхсканцлер Німецької імперії, яко-
го консультував відомий хірург Ми-
кола Пирогов. 16. Оранжево-чер-
воні соковиті солодкі плоди з тер-
пкуватим присмаком. 19. Нудна од-
номанітна робота. 20. Перша книга 
першокласника. 21. «Лебедина ...», 
відомий роман Василя Земляка. 24. 
Струнно-щипковий музичний інстру-
мент. ■

Кросворд №122
від 9 грудня

Дара ГАВАРРА

 Ось і чергова голлівудська казоч-
ка підійшла до кінця — пара Меган 
Фокс та Брайян Остін Грін остаточ-
но вирішили розлучитися. Здавало-
ся б: від початку їхніх стосунків, а 
потім і шлюбу пройшло 16 років, у 
пари троє синів, але не буває нічого 
вічного під цим небом...
 Про тріщину в сімейних стосун-
ках пари йшлося вже давно, відтоді 
як Меган перестала приховувати 
свій роман із репером Колсоном Бей-
кером. Проте Брайян до останнього 
намагався врятувати шлюб, навіть 
закривав очі на відверте нехтування 
благовірної шлюбними обов’язками 
та й просто елементарною пристой-
ністю, адже вона часто з’являлася, 
не ховаючись, у публічних місцях 
із новим коханим. Та після того, як 
вона знялася в кліпі Колсона, все 
стало зрозуміло. Меган подала на 
розлучення, проте подейкують, що 
розірвання шлюбу не буде простим. 
Попри те, що пара вже домовилася 

про спільну опіку над 
дітьми, Брайян Остін за-
явив, що вимагатиме від 
колишньої аліментів.
 Що й казати, від ко-
лишньої слави зірки 
«Беверлі-Хіллз» Брайя-
на Остіна Гріна залиши-
лася лише бліда тінь. По-
первах актора ще клика-
ли на зйомки у серіалах 
як «гест-стар», а згодом 
і взагалі стали пропонува-
ти якісь прохідні ролі. Уже 
років зо три актор ніде не 
знімався, тоді як його дружи-
на після «Трансформерів» ста-
ла просто-таки мегапопуляр-
ною — останнім часом вона зні-
мається у трьох-чотирьох філь-
мах щороку. Зрештою, аліменти 
для чоловіків не така вже й ди-
вина у Голлівуді... ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Загальновідома річ, що лоте-
рейний бізнес, як і гральний, дуже 
прибутковий, адже людям прита-
манний азарт. Особливо це прояв-
ляється в кризові для економік сві-
ту роки, адже прибутки людей па-
дають, тож хочеться мати якийсь 
додатковий дохід. Судячи з пові-
домлень про переможців, у лоте-
рею грають переважно люди з низь-
кими або нижче середнього статка-
ми, які розраховують на швидке 
збагачення. Деякі наполегливі на-
віть розробляють свою, особливу, 
методу, за якою обирають виграш-
ні комбінації цифр. Так, скажімо, 
житель Сіднея (Австралія) спос-
терігав за цифрами, які переважа-
ють у виграшах, тож якось записав 
їх у своєму білеті, потім вирішив, 
що помилився, і закреслив, напи-

савши нижче ту саму комбінацію. 
І, що цікаво, таки виграв!
 Не відомо, чи користувався 
якоюсь своєю особливою методою 
житель Франції, коли заповню-
вав лотерейний білет, проте фор-
туна обрала саме його як щаслив-
чика, який виграв у EuroMillions 
джекпот розміром... 200 мільйонів 
євро! Це найбільший виграш, який 
коли-небудь випадав на долю азар-

тних гравців у лотерею. Перемо-
жець має три місяці часу, аби за-
брати свої мільйони.
 До цього в EuroMillions найбіль-
ші виграші припадали двічі на долю 
британців, у 2012 та 2019 роках, а 
також у 2014-му — португальцю та 
в 2017-му — іспанцю. Лотерейним 
скептикам залишається нагадати 
квінтесенцію «бородатого» анек-
доту: ну ти хоч білет купи! ■

ДЖЕКПОТ

Ризикуєте? Тоді  вам 
— шампанське!
Француз виграв 200 мільйонів євро в лотерею

■

Брайян Остін Грін — 
зірка «Беверлі-Хіллз».

❙
❙

СІМЕЙНІ ПУТА

За кохання треба платити
Брайян Остін Грін вимагатиме 
від дружини аліменти

■

16 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах мiсця-
ми ожеледиця. Вiтер пiвденний, 3-8 м/с. Температура вночi 
-1...-3, удень -1...+1.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi -1...-3, удень +2...+4. 
Яремче: вночi -1...-3, удень +2...+4. 
Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень +2...+4. 
Рахiв: уночi -1...-3, удень +2...+4.

«ДСНСники» Полтавщини на якийсь час стали моделями, 
позуючи для календаря з благодійною метою
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