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«У Конотопі відчувається козацький
дух»

Ренет народної любові
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,967 грн
1 € = 33,929 грн
1 рос. руб. = 0,381 грн

Токсичність
децентралізації
Село без пошти i ще стрiмкiше зубожiння — «найпопулярнiшi»
наслiдки адмiнреформи

❙ Діджиталізація байдужості до українського села.
❙ Фото з сайта pravda.com.ua.
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ІнФорУМ

«Поема «Кассандра» Лесі Українки є одним з найзагадковіших творів української
літератури. Історія пророка, який не потрібен своєму народові, породжує багато
запитань. Хто є пророком у наш час і чи приймуть його люди?».

Давид Петросян
режисер-постановник

■ КРИМІНАЛ

■ НА ФРОНТІ

Місто
Тиша перед бурею
«закладок» Переговори щодо Донбасу зайшли в
готується глухий кут
до
виборів?
Тарас ЗДОРОВИЛО

Правоохоронці
вилучили рекордну
партію наркотичних
речовин на близько
120 мільйонів гривень
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Поліцейські Харківщини в ході
спецоперації виявили потужний
наркокартель, члени якого виготовляли й розповсюджували всіма можливими каналами сотні кілограмів наркотичних речовин. На
сьогодні вже проведено 350 обшуків
і встановлено 118 осіб, причетних
до цього злочину. З них 16 осіб уже
потрапили за ґрати, а 63 оголошено
підозру.
«Упродовж чотирьох діб поліцейські ліквідували 7 підпільних
нарколабораторій і заблокували 5
інтернет-магазинів, через які реалізовувався товар, — повідомив глава
Нацполіції Ігор Клименко. — А також вилучили з незаконного обігу
близько 200 кілограмів наркотичних і психотропних речовин (iдеться про 300 тисяч доз), а також понад
три тонни прекурсорів для їх виготовлення».
Асортимент наркокартелю неабияк вразив своєю різноманітністю. Серед вилученого товару
знайшлося 80 кілограмів канабісу, 80 літрів опію, 30 кілограмів
психотропного «Альфа PVP», 4 кілограми амфетаміну, 2тис 700 упаковок метадону і 2,5 тисячі упаковок сильнодіючого опіоїдного препарату. За цінами чорного ринку,
така партія дурману коштує близько 120 мільйонів гривень.
Крім цього, співробітники поліції викрили дві злочинні групи з ознаками організованості. Одна з них спеціалізувалася на виготовленні «Альфа PVP»,
інша налагодила виробництво та
збут метадону. Продукцію злочинці продавали через чат-боти у месенджері та мережу своїх розповсюджувачів, що робили так звані
«закладки» по всій території Харкова. Поліцейські також виявили
43 наркопритони, куди теж надходив згубний товар.
До речі, слідство в цій справі
триває, але не виключено, що його
кінцевий результат може серйозно
вплинути на вибори міського голови, які заплановані на жовтень. За
інформацією політолога Кирила Сазонова, яку він поширив у «Фейсбуці» з посиланням на сайт «Інсайдер.
ua», йдеться про викриття наркокартелю, «до якого роками був причетний Михайло Добкін». Й оскільки участь колишнього харків’янина
в майбутніх перегонах не надто вітає теперішня управлінська команда міста, результати слідства
можуть виявитися ще більш сенсаційними, ніж здається зараз. ■

На фронті на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів у
районі проведення операції Об’єднаних сил 15 лютого спостерігалася майже
тиша. Було зафіксовано три
порушення режиму припинення вогню.
Так, неподалік Славного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»,
збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного
— з ручного протитанкового гранатомета. В районі
відповідальності оперативно-тактичного угруповання
«Північ», поблизу населеного пункту Світлодарськ,

російсько-окупаційні війська здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета
та великокаліберного кулемета.
Про факти порушення
режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника
наші воїни давали адекватну відповідь. Бойових втрат
серед українських захисників немає.
Станом на ранок 16 лютого обстановка в районі
проведення
операції
Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
У свою чергу, радник української делегації в ТКГ
Олексій Арестович заявив,

що переговори щодо Донбасу — в глухому куті. «Я вважаю, що загострення ситуації на Донбасі не просто
можливе, воно практично
неминуче, рано чи пізно.
Кремль не залишить спроб
продавити нас силою. Я не
беруся назвати точну дату,
хоча є ознаки, що може бути
цієї весни, ближче до літа»,
— поділився Арестович.
За його словами, переговори щодо Донбасу йдуть
дуже мляво, а перемир’я
«підвішене на волосині».
«Залишається спроба скористатися допомогою США,
то, можливо, це допоможе, більше розраховувати
нема на що. Але я на 100%
упевнений, що Росія готує
якийсь поганий сюрприз, і
це в тому чи іншому варіанті обернеться загостренням
на фронті», — зазначив радник.
Додамо, що вранці у понеділок у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області підірвали місцевого «комбата народної
міліції» Сергія Попова (відомого як «Довгий» і «Дуремар»), який входив до
близького оточення сепаратиста Ігоря Безлера
(«Бєса»). ■

■ ГАРЯЧІ ТОЧКИ
Звіт Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ щодо ситуації на Донбасі опублікували 15 лютого. Наголошено, що в 2020 році
близько 76% усіх порушень режиму припинення вогню на Донбасі були зафіксовані в
чотирьох «гарячих точках» на лінії зіткнення. Йдеться про район Попасна—Первомайськ—Золоте, трикутник Авдіївка—Ясинувата—Донецький аеропорт, райони на
схід і північний схід від Маріуполя та райони на південний захід, південь і південний
схід від Світлодарська.
У цілому в 2020 році у порівнянні з попереднім кiлькiсть порушень режиму припинення вогню, зафіксованих уздовж лінії
зіткнення, зменшилася на 55%. Число вибухів, викликаних застосуванням озброєння,
яке мало бути відведено згідно з Мінськими
домовленостями, зменшилося на 5%.
Зниження бойової активності зафіксовано після введення в дію додаткових заходів
iз припинення вогню в липні. З того часу середньодобовий показник таких порушень
«зменшився майже у 20 разів» (623 порушення проти 23, відповідно).
Що стосується порушень тиші, зафіксованих за межами зони безпеки, то в основному вони були оцінені «як ті, що пов’язані
з проведенням навчань iз бойовою стрільбою». Минулого року СММ зафіксувала близько 1800 таких порушень (це майже 1,4% усіх порушень режиму припинення вогню, зафіксованих місією), з яких
приблизно 77% відбулися на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу.

■ ПІДТРИМКА

Скриньки
хоробрості
Голова обладміністрації
Олександр Скічко обіцяє
ефективніше лікування
онкохворим дітям
Людмила НІКІТЕНКО
Днями голова Черкаської ОДА Олександр Скічко відвідав Обласний центр дитячої онкології та гематології й оглянув
умови для лікування та дозвілля дітей,
які там наразі перебувають. Разом iз дружиною Єлизаветою Юрушевою він приніс дітлахам іграшкові «скриньки хоробрості» та планшети, а ще організував для
малечі театралізоване дійство, розповідають в ОДА.
В Україні щороку реєструють понад
тисячу випадків онкозахворювань у дітей і 90% цих випадків можна вилікувати, констатував Олександр Скічко. Однак,
зазначив він, сьогодні ми маємо іншу ста-

❙ Для хворих дітей влаштували театралізоване дійство.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.
тистику успішної боротьби із захворюванням — 50-60%. Тож є куди рухатися і на
що рівнятися.
«У цьому році мені б дуже хотілося,
щоб Черкаський онкодиспансер отримав
довгоочікуваний лінійний прискорювач. І
я докладу всіх зусиль, щоб це стало реальністю», — пообіцяв нещодавно призначе-

■ ДОВИБОРИ

«Повертаюся на Донбас»
Юлія Кузьменко балотуватиметься до ВРУ
Тарас ЗДОРОВИЛО
Несподіваного обороту набрала ситуація навколо резонансної «справи Шеремата»: лікарка Юлія Кузьменко, одна з підозрюваних, за версією правоохоронців,
у вбивстві журналіста, буде балотуватися на довиборах у Верховну Раду на 50 окрузі Донеччини (Покровськ, Мирноград,
Добропілля) від «Європейської Солідарності». У повідомленні партії вказується,
що її висунули у кандидати під час з’їзду

«у відповідь на численні звернення ветеранських i волонтерських громадських
організацій».
Проміжні вибори відбудуться 28 березня. Обраний там свого часу позафракційний нардеп Руслан Требушкін склав повноваження народного обранця, оскільки
став мером Покровська.
Юлію Кузьменко в серпні 2020-го, після восьми місяців СІЗО, відпустили під
домашній арешт. «Йду на довибори в ВР
позапартійно. Основний конкурент —

ний очільник Черкащини.
Він зазначив, що Черкаський обласний онкодиспансер посідає лідерські позиції в лікуванні онкології завдяки професійності лікарів, а також матеріальнотехнічному забезпеченню. Адже наразі в
цьому лікувальному закладі успішно займаються навіть пересадкою органів. ■
ОПЗЖ та інші вихідці з Партії Регіонів.
...Я знов повертаюся на свій Донбас —
тільки з іншими можливостями. Моя боротьба. Моя Україна», — так вона прокоментувала на сторінці у соціальній мережі
своє рішення.
Жінка родом з Горлівки (Донецької
області), яку з 2014 року внаслідок російської збройної агресії тимчасово окуповано 1-м армійським корпусом РФ. Волонтерку, громадську діячку, військову лікарку, кандидатку медичних наук
та дитячу кардіологиню було затримано
12 грудня 2019 року як одну з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета (затримано і висунуто підозри також військовій медсестрі Яні Дугарь та
музиканту й добровольцю Андрію Антоненку). Звинувачення розсипаються. Активісти впевнені, що вони «шиті білими
нитками». ■

ІнФорУМ
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■ ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Лариса САЛІМОНОВИЧ

Генерал знову переміг
У Харкові — проспект Петра Григоренка,
а не Жукова

❙ Вплив проросійських сил у Харкові зменшується.
❙ Архівне фото з сайта www.narazi.media.

У нескінченній «харківській жукініані»
поставлено ще одну крапку. Днями Другий
апеляційний адміністративний суд відмовив
Харківській міськраді в задоволенні апеляції
у справі про перейменування проспекту маршала Жукова. Тобто ця міська магістраль і
далі носитиме ім’я генерала Григоренка. За
словами прессекретаря суду Наталії Мухутдінової, згадану апеляційну скаргу було подано чиновниками після рішення Харківського
окружного адміністративного суду, який теж
не дозволив міськраді порушувати закон про
декомунізацію.
Як відомо, постать одіозного маршала
неабияк хвилювала покійного мера Харкова Геннадія Кернеса. Він не раз ініціював топонімічні війни всупереч позиції патріотичних сил. Але й після його смерті ідеологічні
баталії нікуди не зникли.
Днями стало відомо, що секретар міськради Ігор Терехов не підтримав пропозицію громадської організації «Світанок» щодо перейменування школи №127, яка носить ім’я все
того ж Георгія Жукова.
«Я проти цього, — повідомив пан Терехов
пресі. — Я вважаю, що в нас було й буде увічнення пам’яті маршала Жукова як героя війни. Він дійсно був, як кажуть, маршалом перемоги, а його хочуть сьогодні прив’язати до
тих партійних регалій, які в нього були. Я не
маю наміру щось перейменовувати. Кому це
потрібно, нехай ідуть до суду». ■

■ ВШАНУВАННЯ

Слово про Майстра
У Черкасах презентують виставу
в пам’ять про Сергія Проскурню
Людмила НІКІТЕНКО
На сцені Черкаського міського будинку культури імені Івана Кулика вшанують
пам’ять театрального
режисера Сергія Проскурні, доля якого тісно пов’язана з містом
на Дніпрі. Як повідомили «УМ» в управлінні культури та охорони
культурної спадщини
ОДА, творча група театр_студії PROtest, засновником та мистецьким керівником якої
був Сергій Проскурня,
зіграє 21 лютого виставу The Zoo Story за однойменною п’єсою американського драматурга Едварда Олбі.
Дійство пройде у
Черкасах невипадково,
адже режисер та продюсер Сергій Проскурня, який помер 1 лютого цього року, ще 12річним переїхав iз батьками до цього міста, де
закінчив школу та музичне училище. Тут, у
Черкаському драматич-

ному театрі імені Тараса Шевченка, він здійснив і свою першу постановку 25 травня 1984
року «Месьє де Пурсоньяк», ще коли навчався в Київському державному інституті театрального мистецтва
імені Івана КарпенкаКарого.
Три роки поспіль
з 2012-го Сергій Проскурня був виконуючим
обов’язки художнього
керівника Черкаського
театру, поставивши на
цій сцені кілька вистав:
«Елеонора», «Тарас»,
«Невідомий Артемовський», «Серед грому і
тиші». Саме у Черкаському драмтеатрі Сергій
Проскурня мріяв поставити ще й оперу «Запорожець за Дунаєм». Не
судилося...
Вхід на виставу The
Zoo Story вільний, тож
прийти та вшанувати
відомого українця можуть і ті черкащани,
які знали Майстра, і ті,
які шанували його творчість. ■

❙ Відомий українець Сергій Проскурня.
❙ Фото Тетяни Черевань із 18000.com.ua.

■ ЖАХ

Малі, холодні й голодні
Мати залишила немовлят напризволяще
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
Співробітники служби у справах
дітей Бережанської міської ради разом iз правоохоронцями виявили в холодному та брудному приміщенні без
батьківського догляду, без їжі і майже
без одягу двох маленьких хлопчиків
(одного та двох років). Як повідомляє

відділ комунікації Тернопільської обласної поліції, цьому передувало те,
що до наряду поліцейських на одній
iз бережанських вулиць підійшов чоловік і попросив допомоги — мовляв,
співмешканка залишила на нього й
свою матір, що зловживає спиртним,
двох маленьких дітей, а сама вже майже тиждень не з’являється.
Малюків доставили в педіатричне

відділення Бережанської центральної лікарні, де медики діагностували в них переохолодження й анемію
та зробили висновок про необхідність
медикаментозного лікування. Завдяки сприянню міської ради та небайдужих громадян на перших порах їх
забезпечено одягом, взуттям, необхідними ліками та харчуванням. Заклик про подальшу допомогу поширено в соцмережах.
До матері дітей, якщо її можна
так назвати, поліцейським вдалося
додзвонитися, однак вона лише дала
зрозуміти, що... доля синів її не турбує. Тож зараз вирішують питання
про позбавлення жінки батьківських
прав i подальше прилаштування братиків у нормальні умови. ■
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■ ДО ДАТИ

Нова
Кассандра
Театр імені Франка за три
дні покаже чотири вистави
за творами Лесі Українки
Валентина САМЧЕНКО
У день 150-річчя геніальної Лесі Українки, 25 лютого, Національний академічний драматичний театр імені Івана
Франка покаже прем’єру вистави «Кассандра» за однойменною поемою славетної ювілярки режисера Давида Петросяна. І це не єдина пошана столичних
«франківців» уродженій Ларисі Петрівні Косач. За три суміжні дні провідний
український театр, який і сам нещодавно розміняв перші 100 років, покаже чотири вистави — що можливо, з огляду
його репертуару осучасненої класики та
двох сцен — основної та Камерної сцени імені Сергія Данченка, перед якими
вільних місць ніколи не залишається.
«Поема «Кассандра» Лесі Українки
є одним iз найзагадковіших творів української літератури. Історія пророка,
який не потрібен своєму народові, породжує багато запитань. Хто є пророком
у наш час і чи приймуть його люди? —
розмірковує режисер-постановник Давид Петросян. — Твір дуже сучасний. В
еру комп’ютерних технологій дуже легко втекти до світу ілюзій. Чи здатні ми
почути гірку правду? Чи потрібна нам
подібна людина? Яка сама не вірить. А
безвір’я не спроможне подарувати надію
іншим. Знання без віри призводить до
хаосу».
Лауреат Урядової премії імені Лесі
Українки Давид Петросян додає: «Мені
здається, що поетеса писала не про
греків i Троянську війну, а про те, що
інтелігенція її часів була надзвичайно
освіченою, але лише поодинокі постаті
виявляли бажання щось зробити для
відродження своєї країни. «Без дії знання нічого не варті», — казала Леся Українка. У виставі немає ані конкретного
часу, ані місця дії. Територія абстрактна. Тому що це було, є і буде завжди».
Театрали з великим інтересом очікують побачити в ролі Кассандри досвідчену заслужену артистку України
Ксенію Башу та Марину Кошкіну, яка
ще не має звань, але так само є улюбленицею публіки та критиків. Завжди гарантією успіху є робота в постановці режисерки з пластики — заслуженої діячки мистецтв України Ольги Семьошкіної. Цікавість викликає
участь у роботі хормейстерки Сусанни
Карпенко, співкерівниці гурту автентичного співу «Божичі».
Ім’я Лесі Українки не сходить iз репертуару «франківців» ще з перших сезонів існування театру. 1922-го почали
грати «Лісову пісню», постановником
якої був Євген Коханенко. Через три
роки «Камінного господаря» зрежисував Гнат Юра. Пів століття тому представляли «Кассандру» режисера-постановника Сергія Сміяна. У 1988-му —
«Камінний господар» Сергія Данченка.
Мавку — Оксану Батько та Лукаша
— Олексія Богдановича та Остапа Ступку пам’ятають глядачі з 1993 року, коли
з’явилася вистава «Лісова пісня» режисера-постановника Дмитра Чирипюка.
У 2011 році представляли «Одержиму»
Юрія Розстального, де чутлива Оксана
Батько виконувала роль Міріам.
У ці лютневі ювілейні дні глядачам
випаде подивитися випробувану часом
виставу «На полі крові» Юрія Розстального, в якій Юду грає Остап Ступка, а
Прочанина — Дмитро Рибалевський.
А також одну з найновіших постановок (2019) — Verba, за мотивами драмифеєрії «Лісова пісня», режисера-постановника Сергія Маслобойщикова, яка
претендує на здобуття Шевченківської
премії. ■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Децентралізація, що покликана принести ренесанс у регіони,
особливо у віддалені куточки,
дала користь лише центрам територіальних громад, малі села,
здебільшого, й далі продовжують
заливатись гіркими сльозами
від безвиході. Бо, власне, навіть
поскаржитись нікому. Усі спроби достукатись до «вищої справедливості» в обласних центрах
завершуються спусканням скарг
на розгляд місцевих керівників, а
це, вважайте, — в унітаз. Децентралізація для чималої кількості
малих сіл стала черговою моделлю безвиході, а не благом.
З іншого боку, продовжуються
протистояння — мітинги тих великих населених пунктів, котрі,
за логікою, сподівались на статус
центру об’єднаної територіальної
громади, натомість їх поставили
в позу другорядної позиції.

На узбіччі цивілізації
Зазирнiмо вглиб децентралізації, гіркота невимовна —
злидні стали ще злиденнішими.
Отже, в малих селах друге дихання так і не відкрилось. Якщо і є
винятки, то вони лише підтверджують існуючий факт загибелі
малої батьківщини значної частини українців. Більше того, в
руїну почали скочуватись і колишні центральні садиби сільрад, що раніше вирували активним життям і видавалися перспективними.
Що ж відбувається наразі?
Малі села залишаються без усього: медпунктів, поштового обслуговування — бандероль, посилку
немає куди посилати, не кажучи вже про отримання періодики; без шматка хліба (!), сірників, солі... найнеобхіднішого, бо
елементарно — немає де це купити, магазини закриваються,
торгівля просто не ведеться. Як
от у селі Сокільці Гайсинського
району, що у Вінницькій області.
Це село разом iз трьома іншими,
що входили колись до територіі
Кузьминецької сільської ради,
«вляпалося» у Кунківську територіальну громаду, хоча коли
був вибір, лунали поодинокі заклики приєднуватись до районного центру Гайсин, але здоровий глузд тоді не набув масового
характеру. Старости на ці чотири села немає. Голові ОТГ — він
переобраний удруге — чомусь не
подобається пані Людмила Щаслива, котра набрала на цю посаду
найбільше голосів, її під час зустрічей iз керівником ОТГ також
вимагає призначити й значна
частина мешканців цих сіл. Вона
працювала тут головою сільради.
Показала певний результат. Зробила заділ на нові проєкти, але...
Є інші претенденти, однак питання їхнього призначення також зволікається.
Є в Сокільцях ще одна проблема — немає водогону. Це село,
що розташоване над річкою Південний Буг, спіткала така ж невесела доля, як і багато сусідніх
сіл, — у криницях пропала вода.
Цей процес дивним чином збiгся
з розбудовою за 12 кілометрів, на
околицях міста Ладижин, філіалу компанії «Миронівський хлібопродукт», що займається розведенням курей під брендом
«Наша Ряба». Бiльше 10 років
тому. Спочатку кринична вода
почала покидати криниці в найближчих до Ладижина селах,
а потім — і в дальнiх. У період,
коли ситуація з висохлими криницями отримала резонанс, відомий український еколог Володимир Борейко робив дослідження
і, за його даними, розбудова птахофабрики вглиб спричинила
зміну, а подекуди й блокування

СУСПІЛЬСТВО
■ КОЛІЗІЇ

Токсичність децентралізації
Село без пошти i ще стрiмкiше зубожiння — «найпопулярнiшi» наслiдки адмiнреформи
природного ходу підземних вод.
Зрозуміло, що для підземних рік
12 кілометрів — це не відстань.
Однак паралельно існує й загальне твердження, що відбувається зміна клімату, й Вінниччина стає посушливішою, мовляв,
це й спричиняє висихання криниць. Однак, хоч би якою була
причина, проблему треба вирішувати. На сході громадян Сокілець селяни пропонували голові ОТГ зробити бодай один на
село водогін і навіть розповіли
про найменш затратний шлях.
У селі з часів, коли воно вирувало життям, залишилась водонапірна вежа. Мовляв, можна реанімувати. Однак для керівника
ОТГ і тоді, й тепер ця задача виявилась непідсильною, затратною. Важко збагнути, чому люди
йдуть у владу, якщо вони не здатні вирішувати поточних проблем
місцевих мешканців.
Проте злі язики кажуть, що
чимало голів ОТГ, якi повторно
виграли вибори, уже встигли за
пару місяців придбати собі нові
іномарки.
Та на здоров’я, але ж реально
критичні проблеми людей потрібно вирішувати також. Чому б, наприклад, не «напружити» орендарів земельних паїв цих же мешканців зробити водогін, організувати торгівлю найнеобхіднішими
товарами у селі.
Чи дачників? А серед них є
любителі тихої, красивої природи над мальовничим Бугом iз чималими можливостями.
Отже, старости в селах колишньої Кузьминецькоі сільради досі
немає, домагатись вирішення бодай якогось питання нікому.
Так, зараз селяни вже переважно шкодують, що не підтримали ініціювання приєднання до
районного центру. Відіграти все
назад — питання складне й не одного дня.
Сільське життя приречене на
одноманітність. Корова, скажімо,
вимагає тричі на день бути доєною,
худоба чи птахи нагодованими чи
напоєними, а послід їх — прибраним. У свій час має лягти в землю зерно. Завжикати на сінокосі
коса чи врізатись у землю леміш.
Може навіть скластись враження,
що не людина визначає ритм господарської діяльності, а ця сама
діяльність запрограмувала селян
на круговерть, виходу з якої немає. Тому, вочевидь, не знайшлось часу всім прислухатись до голосу здорового глузду, аж доки не
почав бити грім.

Практика, яка нічого не дала
на перспективу
До початку процесу утворення ОТГ у сільських територіальних громадах паралельно крутились два основних міфи: після об’єднання з містом у нас закриють сільраду, школу, ФАП і
т.п., і в селі точно вже не буде роботи; якщо ми створимо сільську ОТГ, то в нас відкриються нові
робочі місця, адже виконавчі органи потребуватимуть збільшеного штату. На жаль, часто другий міф брав гору, й ініціатори
об’єднання намагались добитись
формування такого перспективного плану, який би передбачав
створення власне сільських ОТГ,
часто навіть без прорахованої
перспективи для всіх суб’єктів
нового адмінутворення.
Що загалом показала практи-

❙ Так помирає українське село.
ка діяльності ОТГ, які були утворені в 2015-2016 роках?
Багато з тих, хто пішов на
об’єднання уже в 2016-му чи в
2017 році, прийняв таке рішення саме завдяки цифрам, які показували зростання місцевих бюджетів, субвенції на розвиток
інфраструктури, яку надає держава для ОТГ. Але сьогодні для
громад більш важливим постало питанння: а що далі? Як примножувати свої бюджети на перспективу, коли держава припинить підтримку? Як виявилось,
бюджетні ресурси не завжди корелюються із загальним добробутом людини в кожній конкретній
громаді чи поселенні. Адже дійсно, значне збільшення місцевого
бюджету може бути використане для оплати праці збільшеної
кількості місцевих чиновників
чи чергове асфальтування площі
біля сільради, але люди від цього покращення не відчують. Як у
нашому конкретному випадку.

Васильківський район —
розіграш наперсточників?
А тепер щодо іншої проблеми
децентралізації — невдоволення
новим статусом великих населених пунктів, котрі втратили себе
як районні центри. Тривалий час
лихоманить місто Васильків, що
неподалік Києва.
«Змова чи замовлення? —
йдеться у «Фейсбуці» Васильківської громади. — ... з 490 старих районів утворено 136 нових. І
це добре, оскільки теоретично децентралізація влади надає територіальним громадам самим вирішувати свої питання і самим розпоряджатися коштами... Погано
те, що з мапи України Васильківський район зникає взагалі,
хоча мав бути в переліку нових,
а місто Васильків втрачає статус
адміністративного центру».
Васильківський район розшматований на три частини, які
увійшли до складу Фастівського, Білоцерківського, Обухівського районів. Під таке руйнування потрапила тільки Васильківщина, з більш як тисячолітньою
історією; логістичними можливостями; кількістю населення,
що вже перевалило за 100 тисяч;
культурною спадщиною; економічним потенціалом.
Місяць активних протестів
не дав результату. Чим керувалися народні обранці, прийма-

❙ Обезвожена доля глибинки.
ючи дане рішення всупереч волі
громад — винятково державницькими позиціями стосовно Васильківщини, чи воно має інший
підтекст?
«Замислитися над цим змушують багато випадкових і невипадкових збігів, які, власне,
й відіграли ключову роль у знищенні Васильківського району, — стверджують активісти Василькова. — Цікавими,
з дуже прозорими натяками,
були виступ, коментарі та репліки народного депутата України Олександра Дубінського по
94-му виборчому округу на зустрічі в Гребінках 7 липня минулого року, де він презентував майбутній Гребінківській ОТГ кандидата на нову посаду від партії
«Слуга народу».
Він привітав представників
майбутньої Гребінківської ОТГ
iз входженням її до складу Білоцерківського району, як доконаний факт, якого він добивався,
хоча до дня голосування було ще
10 днів, а під стінами Верховної
Ради тривали щоденні багатотисячні акції. І питання про затвердження постанови кілька разів
знімалося з розгляду, поверталося в комітет на доопрацювання
і взагалі було під сумнівом його
прийняття в турборежимі.
У тому ж контексті виступу
про руйнування Васильківського району, не приховуючи особистої неприязні до голови Васильківської районної ради і Васильківського міського голови,
народний депутат iз переконанням у власних висловлюваннях
заявив, що вони вже ніколи не
будуть обрані на представницькі
посади.
...З усіх його на даний час не
підтверджених заяв щодо корупції та розкрадання бюджетів

випливає лише популізм, і
пред’явити сьогоднішнім керівникам міста і району, по суті, нічого. Тому публічні звинувачення продовжуються з метою їх дискредитації та нав’язування власних оціночних суджень. Такі
собі, не нові, але перевірені часом
види маніпуляцій, до яких часто
вдаються старі-нові політики.
Бути чи не бути Васильківщині — стало схожим на гру в
наперстки».

Децентралізаційний партійний
хаос
Можна було б сподіватись, і в
обох випадках у разі волаючої несправедливості апелювати мешканцям сіл та селищ в усіх регіонах до партійної конкуренції,
але то в столиці запеклі бої та затяте міряння рейтингом. На місцях — домовленості та відносна злагода. Минулий рік укотре
засвідчив, що на регіональному
рівні політику роблять за особливими правилами.
Принаймні популярні політичні франшизи національного масштабу далеко не завжди
успішно конкурують із проєктами місцевих лідерів. А деякі
міські голови іноді почуваються так упевнено, що можуть відкрито кидати виклик центральній владі. Однак місцева політика таки не герметична й регіони
ніколи не залишаються осторонь загальнонаціональних тенденцій. Крім того, минулий рік
приніс відчутну ідеологічну поляризацію, що з часом усе-таки
вноситиме свій колорит до політичних взаємин і на місцях. Але
доки партії почнуть конкурувати
за краще ставлення до них електорату глибинки, не роса, як у
класика, а тотальне зубожіння
селян очі виїсть. ■
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■ ВІДДІЛ КАДРІВ

■ COVID-19

Африка відповідатиме за базар

Дикуни на околицях
Європи

СОТ уперше очолить
жінка

Багатші — з вакциною,
бідніші — з надією на COVAX

Олег БОРОВСЬКИЙ
Уперше за весь час існування Світової організації торгівлі
(СОТ) цю міжнародну організації очолить жінка і представниця Африки. Генеральна рада
СОТ під час спеціального засідання проголосувала за обрання представниці Нігерії Нгозі
Оконджо-Івеали генеральною
директоркою СОТ. Відзначається, що рішення було прийнято на позачерговому засіданні генради.
У своїй заяві новообрана
очільниця міжнародної організації сказала, що її першочерговим завданням буде швидке подолання економічних і
медичних наслідків пандемії
COVID-19 і «реалізація політичних заходів, які нам необхідні для того, щоб глобальна
економіка знову почала розвиватися». «Наша організація стикається з великою кількістю проблем, але, працюючи
разом, ми можемо колективно
зробити СОТ сильнішою, гнучкішою і краще пристосованою
до реалій сьогодення», — сказала 66-річна Нгозі ОконджоІвеала.
Нігерійська економістка,
колишня міністерка фінансів та
закордонних справ Нігерії розпочне виконувати обов’язки
гендиректорки СОТ 1 березня.

Ігор ВІТОВИЧ

❙ Нгозі Оконджо-Івеала.
Термін її повноважень спливає
31 серпня 2025 року, однак його
можуть подовжити, йдеться в
повідомленні на сайті СОТ.
Попередній гендиректор
СОТ бразильський дипломат
Роберто Азеведо залишив посаду 31 серпня 2020 року, не допрацювавши рік до кінця свого другого терміну, офіційно
— через особисті причини. Він
очолював СОТ з вересня 2013
року, його другий чотирирічний термін почався у вересні
2017 року.
Як генеральний директор
СОТ вона, серед іншого, буде
посередником у міжнародних
торгових переговорах в умовах постійного конфлікту між
США та Китаєм та реагуватиме
на тиск реформування торгових
правил. Серед її завдань також
— протидія протекціонізму, що
посилився внаслідок пандемії

COVID-19.
СОТ була створена в 1995
році й базується в Женеві. Наразі організацією керували
шість чоловіків: троє європейців, новозеландець, таїландець
і бразилець. Нова гендиректорка буде першою представницею
Африки на цій посаді.
Більшу частину свого життя Оконджо-Івеала провела в
США. Навчалась у Гарварді та
в Массачусетському технологічному інституті в США. Протягом 25 років вона працювала
у Світовому банку. Повернулася до своєї країни в 2003 році,
де, будучи міністром фінансів,
успішно вела переговори про
скасування багатомільярдного
боргу Нігерії з Паризьким клубом. Оконджо-Івеала також є
головою правління глобального альянсу вакцин GAVI з 2016
року. ■

■ СТИХІЯ

Заледенілий рай
У Греції, де в будинках немає
опалення, — сніг і морози

❙ Афіни під снігом.
Олег БОРОВСЬКИЙ
Хвиля холоду обрушилася
на Грецію на минулих вихідних і знизила температуру в
Афінах iз +20 градусів Цельсія, як це було в п’ятницю, до
значно нижче нуля, у місті падає сильний сніг, повідомляє
«Ассошiейтед Пресс».
Агенція зазначає, що міська
влада звернулася до громадян
iз проханням обмежити виїзди
на власних авто, а головну магістраль на північ від Афін було
закрито через снігопад.
Температура в районі Козані
на півночі Греції опустилася до
мінус 20 градусів Цельсія, а на
грецьких островах зафіксували штормовий вітер, який у по-

ривах сягав 118 кілометрів на
годину. «Ассошiейтед Пресс»
повідомляє, що на найближчі
дні оголошено про сильний снігопад для центральної, південної та східної Греції, включно з
Афінами та островом Крит.
Хоча сніг часто зустрічається на грецькій півночі та в горах узимку, на південних островах та в столиці Греції Афінах, за даними агенції, це винятково рідкісне явище. З
огляду на теплий клімат, у
Греції в житлових будинках
відсутнє опалення, тому в ці
дні населення рятується від холоду як може. Впродовж останніх кількох днів Агенція ООН
iз питань біженців розіслала
обігрівачі до таборів мігрантів

по всій країні, де мерзнуть десятки тисяч шукачів кращого
життя.
Грецька агенція цивільного захисту попередила
про «продовження небезпечних погодних умов», оскільки сильний вітер паралізував узбережжя, змусивши зупинити поромні сполучення,
що з’єднують Афіни з Егейськими островами Греції. Деякі села на острові Евія поблизу Афін зазнали відключень електроенергії. На острові Лесбос, де в даний час
проживають понад 6 тис. мігрантів, «у таборі нікому ніщо
не загрожує», запевнив журналістів секретар служби притулку Манос Логотетіс. ■

Майже через два місяці після того, як Європейський Союз
розпочав кампанію вакцинації проти COVID-19, і на тлі
звинувачень щодо її повільного розгортання бідніші країни
на околицях блоку взагалі ще
не отримали жодної дози вакцини. Україна, Боснія і Герцеговина, Косово та Республіка
Північна Македонія — серед
країн, які все ще залишаються з порожніми руками.
Деякі покладаються на
схему COVAX, метою якої є
забезпечення бідніших країн
доступом до вакцини проти
COVID-19, зазначає «Євроньюс». Ця ініціатива, започаткована Всесвітньою організацією охорони здоров’я,
глобальним альянсом вакцин
GAVI та Коаліцією за інновації щодо готовності до епідемій (CEPI), ще не поставила
жодної дози вакцини.
ЄС пообіцяв COVAX 870
млн євро та ще 70 млн євро,
щоб допомогти «партнерам із
Західних Балкан». Але, незважаючи на це, Брюссель зазнає жорсткої критики через
відчутну відсутність допомоги
країнам-сусідам iз Блоком.
Початкова ідея COVAX полягала в координації закупівель у всьому світі, щоб забезпечити біднішим країнам
участь у світовій гонці за вакцинами. Але на практиці вона
діє переважно як проєкт допомоги, стверджують експерти.
Ініціатива щодо прискорення доступу до вакцин проти
COVID-19 була вперше висунута наприкінці квітня 2020
року, і зараз планується розподілити понад 330 мільйонів
доз вакцин у 145 країнах на
першому етапі розподілу до
червня 2021 року.
Розподілом буде охоплено
в середньому 3,3% від загального населення в тих країнах,
які відрізняються від багатих,
таких як Канада та Нова Зеландія, які оплачують вакцини, до таких країн, як Сирія та
Ємен, які отримують їх за рахунок міжнародних пожертв.
Але ініціатива COVAX на
цей час плентається далеко
позаду тих країн, які мали засоби та виявили спритність
забезпечити вакцинами передусім населення своїх країн.
Перший контракт COVAX у
серпні 2020 року передбачав
створення Інституту сироватки крові в Індії (SII) для участі
у виготовленні вакцин спільно з AstraZeneca та Novavax.

Але Pfizer та BioNTech, вакцина яких була першою затверджена
регуляторами,
лише наприкінці січня домовились з COVAX про надання 40 мільйонів доз, що становить близько 3% від того, що
компанія планує виробити в
2021 році. Наразі ж ВООЗ констатує, що 90% виготовлених
на цей час вакцин потрапили
до багатих країн.
У програмі є дві частини —
одна для 98 країн, які платять
за власні вакцини, а інша —
COVAX AMC — для 92 країн
із низьким та середнім рівнем
доходу — від Нігерії, Індії та
України до Сирії, Афганістану та Ємену. Мета полягає у
забезпеченні щеплень «щонайменше 20% населення»
цих країн iз низьким рівнем
доходу до кінця 2021 року,
щоб зробити «цілком реальний вплив на зупинку розповсюдження пандемії», — заявив прессекретар глобального альянсу вакцин GAVI у розмові з «Євроньюс».
Тим часом Україна вже
до літа може мати колективний імунітет від коронавірусу. Про це виданню lb.ua розповів імунолог Борис Донськой із Лабораторії імунології
Інституту педіатрії, акушерства та гінекології. «Ми перевірили на антитіла до коронавірусу кров сотні пацієнтів,
які проходили звичайне амбулаторне обстеження. Поки
що зарано робити з цього масштабні висновки. Для того,
щоб чiткiше знати, який відсоток людей у країні вже перехворів, треба мати вибірку
в різних вікових категоріях
і з різними маршрутами переміщення. Однак ми також
тестували співробітників нашого інституту, близько 34 тисяч людей. І знаємо, що
серед медичних працівників кількість тих, хто має антитіла до коронавірусу, вже
перевалила за половину. Серед немедичних працівників уже теж майже половина.
Можна припустити, що приблизно такий самий рівень
є в цілому по Києву в середній віковій групі, — зазначив
Борис Донськой. — Ми наближаємося до колективного
імунітету дуже тупим середньовічним способом, без застосування жодних новітніх
технологій. Імовірно, до літа
ми вже здобудемо колективний імунітет — усі, хто зможе, перехворіють, хто не зможе — помруть. Як під час епідемій 500 років тому». ■

■ ДО РЕЧІ
У ВООЗ рекомендували вакцинуватися і тим, хто перехворів
коронавірусом
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує тим, хто одужав від
коронавірусу, також вакцинуватися від інфекції. Про це заявила головна наукова
співробітниця ВООЗ Сум’я Сваміната. За її словами, не у всіх людей, які перенесли
COVID-19, виробляється досить сильна імунна реакція, у декого вона слабка. Особливо це стосується тих, хто хворів у легкій формі. «Позитивним моментом є те, що
імунна система розпізнає аналогічний антиген і протеїн. Тому навіть якщо ви раніше були інфіковані і зараз отримали вакцину, то вона діє як підсилювач імунної відповіді», — пояснила Свамінатан, додавши, що вакцинуватися можуть лише люди,
старші 18 років.
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Олег ГАНСЬКИЙ

Пандемія коронавірусу не тільки планомірно
знищує українську економіку — для деяких
галузей хвороба, навпаки, стала потужним
стимулом для розвитку. Серед них — фармацевтика. Експерти вже сьогодні прогнозують приріст інвестицій в українську фармацевтику, збільшення обсягів вітчизняного
ринку лікарських засобів, а також розвиток
виробничих потужностей з випуску сучасних
препаратів в Україні. І не тільки. Галузь сьогодні активно розвивається, впроваджуючи
нові технології та принципи роботи.

Гроші на лікування є!
Галузеві експерти стверджують: наслідком протиепідемічних дій стали реорганізація ланцюжків поставок, скорочення або призупинення клінічних досліджень і діджиталізація галузі. І вбачають непогані перспективи для подальшого
розвитку української фармацевтики. При
цьому, незважаючи на складні економічні умови, фармацевтика залишається привабливою індустрією для інвестування:
деякі великі фармкомпанії розглядають
можливість зміцнити присутність в Україні. Після істотного спаду, пов’язаного
з поширенням епідемії і запровадженням карантинних обмежень, фармаринок увійшов у фазу зростання — в грошовому вираженні. Зростання на майже 10%
було зафіксовано у серпні, а за підсумками
року ринок, за прогнозами, має піднятися
на 4,5-6,3%.
Утiм успішним для галузі був і позаминулий рік. За даними довідника «Фармацевтика України 2020», обсяг аптечного ринку ліків у 2019-му досяг 3,4 млрд
доларів. Для порівняння: у 2016 році продажі медикаментів через аптечні мережі
становили всього 2 мільярди. При цьому середньорічний темп зростання ринку в останні п’ять років становить близько 12%.
Щоправда, існує доволі цікава залежність: споживання ліків в упаковках злегка скоротилося. Так, в 2016 році продажі
препаратів досягли 1046 млн. упаковок,
у 2017 — 1115 млн упаковок, в 2018-му
— 1144 млн упаковок, а в 2019 році було
продано 1110 млн упаковок лікарських
засобів. Це означає тільки одне — споживач купує менше ліків, але залишає в аптеці більше коштів. Тобто, виробники вже
кілька років поспіль піднімають відпускні ціни, забезпечуючи для себе додаткові
прибутки. А така ситуація свідчить тільки про стабільність попиту, тобто здатність ринку платити більше.
Тож у грошовому еквіваленті споживання ліків у розрахунку на одну людину
зростає. У 2018 році цей показник був на
рівні 82 долари на людину, а торік досяг
105 доларів. При тому, що за цими показниками Україна значно відстає від країн
Західної Європи, де, наприклад в Угорщині, споживання препаратів становить
229 доларів на людину, а в Італії — 438.
Це свідчить про розвиненість системи
охорони здоров’я в цілому в конкретній
країні та відображає платоспроможність
населення.
Подібні тенденції відстежуються і в
Україні. Так, у нас упродовж останніх
років зростає не тільки фармацевтичний,
а й госпітальний ринок, — торік його обсяги сягнули 0,4 млрд доларів, що на 4-5%
більше, ніж iще рiк тому. Хоча його частка в загальному обсязі реалізації препаратів усе ще невелика і становить близько
11%.

Україну врятувала вітчизняна
фармацевтика
Пандемія коронавірусу подарувала галузі нові перспективи. У розпал епідемії
в багатьох країнах відчувався дефіцит
низки медикаментів. Не стала винятком
і наша держава. Така тенденція насамперед пояснюється тим, що фармацевтичні компанії часто самі не виробляють сировину для препаратів, а імпортують їх.
Головні постачальники — Китай та Індія.
Але у зв’язку з карантинними обмеженнями через пандемію частина заводів якийсь
час не функціонувала, були складності з
поставками через закриття кордонів. Утім
наша держава, на відміну від інших, перенесла цей дефіцит порівняно безболісно.
Головним чином завдяки існуванню
досить потужної вітчизняної фармацев-

■ НА ЗДОРОВ’Я!

Ліки — поштою або дроном

Ліки з дрона
Українці порівняно легко пережили перший етап
пандемії коронавірусу через розвинену фармацевтичну
промисловість. Зараз вона активно розвивається,
залучаючи рекордні інвестиції

❙ Виробництво та продаж ліків невдовзі можуть стати головною точкою зростання
❙ вітчизняної економіки. Якщо, звісно, держава не заважатиме.
тичної галузі. На етапі карантинних обмежень ми мали запаси не тільки готової
продукції, а й додатковий запас сировини на складах. Водночас фармвиробники
переглянули свої плани з випуску препаратів і засобів дезінфекції, скорегувавши
їх під зростаючий попит.
Українські виробники також вчасно зорієнтувалися у ситуації і зосередили власні зусилля на вивченнi й розробці
препаратів, які пов’язані з лікуванням коронавірусної інфекції. Ще навесні міністр
охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв про п’ять українських компаній, які працюють над ліками від коронавірусу. За його словами, це Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод,
«Дарниця», «Фармак», «Біофарма», «Інтерхім». «Кожен з них намагається зробити ліки в тому числі для симптоматичного
лікування», — заявив Степанов, додавши,
що перечислені компанії вже подали заявки на проведення клінічних досліджень.
Таким чином, пандемія збільшила
шанси нашої держави на розвиток вітчизняного фармацевтичного виробництва. Як заявляють аналітики ринку, коронавірус показав залежність країн від
імпорту ліків і сировини для їх виробництва з Азії, що загрожує дефіцитом ліків у
разі обмежень експорту активних фармацевтичних інгредієнтів або логістичних
складнощів, які мали місце на початку
2020 року.
У світі ця тенденція виглядає доволі
яскраво: деякі країни, наприклад, Франція і США, розглядають можливість або
вже вжили заходів для того, щоб зміцнити власні виробничі потужності. В Україні
така необхідність декларується вже давно. Але саме на тлі пандемії стало очевидним, наскільки важливо розвивати виробництво якісних препаратів в Україні.
Сприятимуть цьому спрощення процедур
реєстрації лікарських засобів і легалізація
дистанційної торгівлі ліками, закон про
яку був ухвалений Верховною Радою у вересні минулого року.

Інвестиції у ліки
Дані Держстату офіційно підтверджують формування в українській фармацевтиці позитивних інвестиційних трендів,
якi чітко проявилися в умовах пандемії.
Фармацевтика входить до трійки галузей
української економіки, потік капітальних інвестицій у непростому 2020 році
не впав, а навпаки — зростав. Цікаво, що
інші місця із фармою поділяють галузі,
які отримали поштовх для розвитку завдяки карантинним обмеженням: пошто-

во-кур’єрська сфера та телекомунікації.
Решта галузей у порівнянні з 2019 роком
пішли в мінус, а деякі й зовсім недобрали
по 70-80% надходжень від попереднього
рівня.
Натомість у фармацевтичну галузь за
останні пів року прийшло 1,2 млрд грн. капітальних інвестицій. Приріст капітальних інвестицій у виробництво основних
фармацевтичних продуктів і препаратів
за січень-червень 2020 року сягнув 37% у
порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Для країни, яка, м’яко кажучи, перебуває на узбіччі інтенсивного
інвестиційного руху, це небувалий успіх.
Причому подвоєння відбулося як щодо
показника квітня-червня 2019 року, так
і щодо січня-березня 2020.
Навіть більше: експерти-статистики
зафіксували суттєве збільшення прямих
іноземних інвестицій в українську фармацевтичну галузь — практично нечувана
тенденція як для української економіки.
Якщо за підсумками 2019 року обсяг прямих іноземних інвестицій сягав і 30% від
рівня капітальних інвестицій у галузь, то
за перший квартал минулого він уже перевищував 60%.
На цьому шляху ми чітко повторюємо ситуацію в Європі. За дослідженнями
інвестиційної привабливості країн Європи у червні 2020 року, медико-біологічна галузь виявилася серед тих секторів
європейської економіки, в яких найбільше шансів на реалізацію інвестиційних
проєктів із залученням прямих іноземних інвестицій. Фармацевтика виявилася в групі галузей iз найменшим ризиком
скасування інвестпроєктів з іноземними інвестиціями, та й у сфері виробництва лікарських засобів і медичного обладнання ситуація в Європі виглядає вельми
обнадійливо: відповідно до опитування
керівництва 500 найбільших європейських компаній, саме охорона здоров’я
може виявитися одним iз трьох локомотивів розвитку європейської економіки
на найближчі роки.
Щоб зменшити можливі втрати через пандемію і швидше відновити економіку регіону, необхідно, як вважають європейські аналітики, вже зараз знаходити нові джерела державного і приватного
фінансування, поступово послаблюючи
залежність від банківського сектору. Європа давно з заздрістю поглядає на американський ринок, що бурхливо розвивається, венчурного капіталу, галузеві ж
аналітики очікують, що подібні «хвилі»
надійдуть і до Європи. А ми сподіваємося,
що вони зачеплять і Україну.

Тим часом вітчизняні експерти радять
нашому бізнесу: варто звернути увагу на
нові можливості для розвитку фармацевтики — роздрібну торгівлю ліками. Саме
вона сьогодні стає головним трендом на Заході.
Засновник компанії «Амазон» і один
з найбагатших підприємців у світі —
Джефф Безос — вирішив кинути виклик
аптечнiй роздрiбнiй торгiвлi. Першу спробу продавати препарати онлайн і потім доставляти їх споживачам його компанія
зробила в 1999 році, коли придбала 40%
онлайн-аптеки Drugstore.com. Але споживачі не оцінили новий сервіс. Ситуація з пандемією змусила пацієнтів переглянути своє ставлення до сервісу: сьогодні доставка препаратів через «Амазон»
зростає не тільки в США, а й в інших країнах світу. Сама ж «Амазон» займається
розвитком нової компанії та освоює аптечний сегмент, підписавши угоду зі страховою компанією. Результати співпраці
здивували навіть досвідчених страховиків — понад 70% клієнтів вважають за
краще отримати доставку препаратів додому. Зараз компанія проводить переговори з іншими американськими страховими компаніями.
За даними Міжнародної асоціації ради
по аптеках, в усьому світі вже працює
близько 35 тис. онлайн-аптек і їх кількість
щомісяця збільшується. Цей бізнес, наприклад, у Німеччині працює з 2005 року.
Всі процеси регламентовані — від інформації, яку необхідно публікувати на сайтах, до правил транспортування і зберігання препаратів. Споживач може замовити ліки тільки в ліцензованих аптеках,
а термін доставки не повинен перевищувати двох днів. Часто клієнти користуються
послугами поштових операторів, що є для
них справжнім порятунком.
У Данії доставку препаратів можна замовити через сайт Датської фармацевтичної асоціації. Вона контролює доставку
ліків по всій території країни. Особливість
фармацевтичного ринку Данії — однакові
ціни на ліки в усіх аптеках країни. Тому
деякі місцеві жителі, щоб заощадити, замовляють необхідні препарати за межами
Данії. Там ціни можуть бути нижчими, що
є великою перевагою для споживачів.
У Польщі, на яку рівняється Україна,
онлайн-продаж лікiв теж дозволений. За
вимогами Міністерства охорони здоров’я
Польщі, в кожній аптеці має працювати цілодобова телефонна «гаряча лінія»,
транспортувати медпрепарати можна тільки при певній температурі, а на пакеті повинна бути вказана вся інформація.
Доставка товарів, у тому числі медичного призначення, особливо показала
свою ефективність під час карантину. У
2020 році в країнах Європейського Союзу
було поставлено ліків на суму 207,3 млрд
доларів, що на 12,6% більше в порівнянні
з 2015 роком. Великий внесок у розвиток
галузі зробили поштові оператори. «Кризова ситуація часто розкриває справжній
характер суспільства. Це також актуально
щодо поштової галузі. Громадяни, включаючи наших співробітників та їхні родини, покладаються на широку та ефективну
поштову мережу для надсилання й отримання відправлень», — заявив керівник
Асоціації європейських поштових операторів Жан-Поль Форсвіль.
За його словами, поштові оператори
змогли забезпечити ефективну доставку
медичних препаратів. Наприклад, «Пошта Хорватії» тестує роботу з дрона, і перші результати виявилися обнадійливими.
Дрони можуть виявитися дуже ефективними в тому випадку, якщо споживачеві,
який живе у важкодоступних місцях, наприклад, терміново необхідні препарати.
Можливість впроваджувати передові технології є не тільки у західних компаній,
а й у великих українських, наприклад у
«Новій пошті».
Поширеність інтернет-сервісів у нашій державі, звичка клієнтів ними активно користуватися можуть послугувати своєрідним трампліном для розвитку
не тільки окремо взятої фармацевтики, а
й економіки держави в цілому. І саме виробництво ліків, а не, скажімо, металургія чи агропромисловий комплекс, може
стати локомотивами нашої економіки.
Ця галузь принаймні продукує більшу
додану вартість. ■
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■ ВАКЦИНАЦІЯ

■ ЦІНА ПИТАННЯ

Хто останній?

«Вколоти» б
відповідальності

або Неповнолітнім чергу не займати

Замість вакцинації від коронавірусу
— поки обіцянки-цяцянки

Катерина БАЧИНСЬКА

Поки у світі триває щеплення від
коронавірусу, Україна все ще не отримала вакцини та вже розслідує
завищену ціну під час закупівлі препаратів.

Чому затримується вакцина?
Україна — остання серед європейських країн, де ще не розпочалася вакцинація. Адже ще в понеділок
у країну мали надійти перші поставки вакцини. Та згодом головний санітарний лікар Віктор Ляшко виправив обіцяну дату і назвав «орієнтовно
15 лютого або пізніше». За його словами, завадити старту вакцинації можуть лише форс-мажорні обставини.
Про те, що вакцинація «трішечки затримується», каже і міністр охорони
здоров’я Максим Степанов. За його
словами, українська сторона виконала «абсолютно всі формальності:
заплатила кошти, має укладений
контракт, і зараз просто триває процес відвантаження». Також Степанов
наголосив, що в Україні все логістично «повністю готово», щоб розпочати
вакцинацію. Підтвердив цю інформацію журналістам і народний депутат
Данило Гетманцев. За його словами,
вакцинація розпочнеться до кінця
поточного тижня, наразі цьому заважають певні технічні питання. Однак
— які саме — не конкретизував.

Чим і коли будуть вакцинувати?
Першою до України має надійти вакцина від компанії «Астразенека». Поставка вакцини «Файзер»
затримується на невизначений термін. Згідно з планом вакцинації українців від коронавірусу, оприлюдненим на сайті уряду, у лютому-квітні
цього року першими отримають щеплення медики стаціонарів для хворих на COVID-19 та учасники операції Об’єднаних сил. У квітні-травні
мають бути імунізовані працівники
первинної медичної допомоги та люди
старші за 80 років, а потім вже всі інші
медпрацівники. У червні-липні планують прищепити громадян віком 7079 років. У липні-серпні — працівників структур держбезпеки. Громадян
віком 65-69 років почнуть вакцинувати у серпні, за ними — працівників
сфери освіти. Вже у жовтні щепити
мають громадян віком 60-64 років. На
листопад-грудень також передбачено вакцинацію громадян «інших категорій». Як прогнозують у владних
колах, уже з березня в Україні можна
буде стати в чергу на вакцинацію від
коронавірусу, але потрібно бути готовим до того, що ця черга буде поділена на кілька етапів. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної
допомоги та медичного страхування
Михайло Радуцький. Окрім того, за
його словами, зараз триває робота над

На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання дуже дороговартiснi у виробництвi. Кожен
номер газети — це папiр
(iмпортований, тому недешевий), друк i доставка
Укрпоштою, на якi в останнi роки постiйно зростають цiни.
«Україна молода» всi цi
роки витримувала конкуренцiю на газетному ринку. Попри тягар збиткiв
i мiзернi зарплати спiвробiтникiв,
намагалася не пiдвищувати передплатну i роздрiбну цiни,

Людмила НІКІТЕНКО

❙ Вакцинація українців «трішечки затримується», каже міністр охорони здоров’я
❙ Максим Степанов.
❙ Фото-колаж з сайта pravda.com.ua.
тим, щоб у додатку «Дія» відображався статус провакцинованих українців
і вони могли з цією довідкою в цифровому форматі виїхати за кордон.

мацію про всі перемовини з виробниками вакцин. Степанов доручив підготувати відповідь протягом доби.

Мутації вирують
І куди ж без корупції?
Національне антикорупційне бюро
3 лютого почало розслідувати можливі зловживання під час закупівлі
китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac Biotech за допомогою фірми-посередника. Слідство
розпочали за заявою Ради громадського контролю НАБУ, яка зазначила, що ціна в 17,85 долара за дозу —
невиправдано висока. Адже іншим
країнам ця вакцина коштувала 3 до-

І поки в Україні тільки чекають на
поставку вакцин, у світі вже вирішують, як боротися з мутаціями ковіду.
Дослідники з університету Единбурга
виявили ще один різновид коронавірусу у Великобританії. Він уже встиг поширитися в цілому по 10 країнах. Про
це повідомляє газета Guardian. Цей
тип небезпечного вірусу отримав назву B1525, повідомили шотландські
вчені. Також згаданий штам виявили в Данії, Нігерії, США, Гані, Фран-

Слідство розпочали за заявою Ради громадського контролю
НАБУ, яка зазначила, що ціна в 17,85 долара за дозу
— невиправдано висока. Адже іншим країнам ця вакцина
коштувала 3 долари за дозу.
лари за дозу, тоді як Україна вирішила закупити майже за 18 умовних
одиниць. Наприкінці 2020 року МОЗ
уклало перший контракт на поставку
вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech. Її постачальником стала компанія «Лекхім»,
яка планує у 2022 році розпочати виробництво препапарату CoronaVac.
І поки НАБУ розслідує, чому закупівлі відбулися за завищеною ціною, у МОЗ заявили, що порушена
антикорупційним відомством справа буцімто підриває довіру виробників до нашої країни. «Україна втрачає довіру виробників вакцин. Ідеться про спробу зриву кампанії зі щеплення в Україні. А це, у свою чергу,
відкриває шлях для однієї вакцини,
яку нам так наполегливо пропонують», — сказав Степанов. Він зазначив, що НАБУ вже надіслало запит
до МОЗ із проханням надати інфор-

ції, Австралії, Канаді та Іспанії. Тому
у ВООЗ радять робити щеплення тим,
хто вже перехворів на ковід-19. Кажуть, імунна відповідь може бути недостатньою. Водночас експерти не можуть сказати, як довго діятиме такий
імунітет. Однак ВООЗ поки що не рекомендує робити щеплення від коронавірусу неповнолітнім. «Ми знаємо,
що у більшості людей, які перехворіли на COVID-19, виробляється імунна відповідь. Але вона слабша, якщо
хвороба проходила у легкій формі або
без симптомів. Позитивним моментом є те, що імунна система розпізнає
аналогічний антиген і протеїн. Тому
навіть якщо ви раніше інфікувалися і зараз зробили щеплення, то вакцина діятиме як підсилювач імунної
відповіді. Отже, імунітет буде сильнішим і триватиме значно довше»,
— заявила наукова співробітниця
ВООЗ Сум’я Сваміната. ■

За «впевненими» ще з кінця минулого року пророкуваннями вiтчизняних чиновникiв, вакцинуватися
Україна мала б почати ще позавчора. Але оперативно вакцину вводять своїм громадянам Ізраїль, США,
країни ЄС. Українцям, щоб вижити, треба сподіватися поки що винятково на особистий імунітет власного
організму. Адже в нашій країні досі не зареєстрували
жодної вакцини від цієї смертельної болячки.
Спочатку в наших чиновників не вийшло одержати
американсько-німецьку вакцину Pfizer/Biontech. Бо,
як запевняє головний санітарний лікар Віктор Ляшко,
в останній момент Pfizer змінив умови угоди.
За його словами, думалося, що зареєструвати цю
вакцину в країні можуть місцеві офіси ще 4 лютого,
але в штаб-квартирі Pfizer спочатку вирішили підписати угоду між Pfizer і COVAX, і поки така угода
не буде підписана між Україною і Pfizer, досьє для
реєстрації не дадуть. Тож Pfizer, за прогнозами пана
Ляшка, варто чекати у нас не раніше 22 лютого.
Як зазначив голова офісу ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхта в коментарі «Українській правді», численні сторони залучені до того, щоб вакцина з’явилась в Україні й дійшла до тих, хто її потребує найбільше. «Тому поки що не вказана точна дата,
коли вакцина перетне кордон. Звісно, уряд і партнери докладають до цього всіх зусиль, і ми будемо раді
отримати вакцину якомога раніше», — каже пан
Ярно Хабіхта.
Замість 117 тисяч доз Pfizer, констатує «УП», першими тепер чекають на 500 тисяч доз AstraZeneca/
Oxford, розробленої британсько-шведською компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом і випущеної на базі індійського інституту Serum
Institute. Приїзд іншої вакцини — це значне розширення списків на вакцинацію та інший підрядник
для перевезення.
500 тисяч доз AstraZeneca/Oxford мають поставити в Україну вже до 21 лютого, і ще стільки ж — наступного тижня. Усього у лютому очiкується мільйон
доз AstraZeneca/Oxford.
Сукупно зараз Україна розраховує мати до майже 29 мільйонів доз вакцини, або 13,5-13,9 мільйона вакцинованих громадян. Такий обсяг вакцини
повністю «закриває» три з чотирьох етапів вакцинації пріоритетних груп — близько 23% населення України — і невелику частину четвертого.
Усього в чотири етапи впродовж 2021-2022 років
влада планує вакцинувати всі пріоритетні групи
— це 50% населення, або 21 мільйон українців. Ці
обіцянки, може, й справдяться, бо попереду ще майже два роки. Але скільки людей через таку «неспішність», а точніше безвідповідальність і непрофесіоналізм чиновників, не доживуть до цього через коронавірус? ■

До наших читачiв
аби об’єктивна iнформацiя була доступною для
читачiв. Певне зростання вартостi за 2019-2020
роки — це збiльшення частки вiдрахувань Укрпоштi
при тому, що до її роботи
з доставки видання — безлiч претензiй.
І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовому
становищi.
Тому звертаємось до всiх
прихильникiв
«Украї-

ни молодої» пiдтримати
улюблену газету в силу
своїх можливостей. Надто ми сподiваємося на український бiзнес.
Зi свого боку, ми обiцяємо не просто чесну журналiстику. Ми забезпечували i будемо забезпечувати читачiв об’єктивною
iнформацiєю. Ми також
робитимемо все можливе для відстоювання головних нацiональних цiннос-

тей, утвердження реальної незалежності України в час, коли за сприяння
влади промосковськi сили
рвуться до реваншу.
Банкiвськi реквiзити для
перерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005
557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО
351005

Призначення платежу: благодiйний внесок на розвиток
газети
АТ Комерційний банк «ПриватБанк»
Картка Універсальна
4149 4393 1125 0793
Картка валютна
5168 7450 1393 7674
Щиро вдячнi за пiдтримку!
З повагою — редактор Михайло Дорошенко і колектив
«України молодої»
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

«У Конотопі
відчувається
козацький дух»
Священник Православної церкви України Павло Кузь
вважає процес приєднання громад до помісної церкви
невідворотним
Ліна ТЕСЛЕНКО

Відзначаючи у 2009 році 350-річчя Конотопської битви, українські й зарубіжні меценати збудували з нагоди славного ювілею
особливий пам’ятник — собор Різдва Пресвятої Богородиці. І започаткували цим
самим нову українську традицію — відзначати пам’ятні дати не просто меморіалом,
до якого приходитимуть з нагоди «дати», а
культовим місцем, до якого йтимуть щодня.
Усього за 11 років цей храм став одним із
найулюбленіших серед містян. «Сильна
енергетика, дуже намолене і благословенне місце! Окремий респект священнику:
отець Павло — один із найпрекрасніших,
мудрих і добрих людей, з ким доводилося
зустрічатися за 37 років життя». «Напевно,
це єдина церква у нашому місті, де немає
прейскуранта на послуги. Залишаєш стільки грошей, скільки можеш... При храмі є
благодійна організація, куди можна принести одяг, взуття, продукти для нужденних. Та і сам можеш взяти те, в чому маєш
потребу»... Це останні відгуки про собор
Різдва Пресвятої Богородиці, якими містяни діляться на платформі Google.
Отець Павло (Кузь), настоятель храму,
якраз і є одним із тих, хто майже щоденно
намолює це особливе місце. «Це мій другий
приход, й іншого собі не шукаю», — каже
він, даючи зрозуміти, що своє майбутнє
пов’язує з Конотопом, містом, яке вже встиг полюбити.

«Справа з переходом громад до ПЦУ
загальмувала»
■ Отче, ви родом із Західної України,
але доля розпорядилася так, що опинилися в Конотопі й очолюєте тут громаду
ПЦУ. Як вас, «западенця», зустріло це
місто?
— Справді, я родом з Івано-Франківщини. У 2009 році мене покликали очолити новозбудований храм Різдва Пресвятої Богородиці. І перше, чим мене здивувало місто, це люди, які мене тут зустріли. Мене вразив їхній патріотизм, їхнє
бачення української церкви, їхнє бажання будувати тут, у Конотопі, справжню
Україну з її національними і духовними
цінностями. Я побачив, що ці люди вже
зробили немало добрих справ для міста:
відновили храм, збудували собор та ще
одну церкву, збудували школу. Як каже
святе Євангеліє, не по ваших словах, а
по ваших вчинках буде видно, хто ви є.
Вчинки цих людей викликали довіру й
бажання допомогти організувати тут українську релігійну громаду. Адже коли я
прийшов настоятелем у собор, то громади
як такої тут не було.
Хочу сказати, що до того я 12 років перебував на півднi України. Там таку річ,
як патріотизм, місцеві не культивують у
собі. У Західній Україні свої особливості:
той край був і під Австрією, і під Польщею, і під німцями — багато країн намагалися асимілювати українців. А коли
приїхав сюди, до Конотопа, то зрозумів,
що саме тут по-справжньому відчувається отой дух козацький, ота героїчна минувшина, яку в нас намагалися відібрати
упродовж багатьох років.
■ Наскільки, на ваш погляд, сильні
російські впливи в місті? Адже це всього якихось сто кілометрів від кордону з
Росією...

— Якщо вони й були колись сильними, то зараз значно ослабли. Коли я приїхав у Конотоп у 2009 році, тут було 9 храмів, підпорядкованих Московському патріархату. УПЦ Київського патріархату
мала тільки наш собор і дві невеличкі парафії — одну в нашому місті та ще одну в
селі поблизу Конотопа. А зараз маємо чотири громади в Конотопі та дві в населених пунктах біля нього.
■ З утворенням Православної церкви
України процес приєднання до помісної
церкви був досить активним. Зараз він по
всій країні загальмувався, якщо не сказати, що зупинився зовсім. З чим ви це
пов’язуєте?
— На жаль, так і є. Ще до об’єднавчого
Собору ми перевели дві громади з УПЦ
МП в УПЦ КП. А далі справа забуксувала. Я не політик, але, аналізуючи ситуацію, бачу, що набирає сили вплив ОПЗЖ,
відтак Московський патріархат має підтримку — не людей, а тієї влади, яка була
раніше і в усьому сприяла їм. Тому дійсно
йде гальмування, все робиться для того,
щоб священники не переходили до ПЦУ.
Адже саме від душпастиря, від його настроїв багато в чому залежить вибір громади. Він у цій справі — як поводир,
який веде за собою паству. Як він налаштує громаду, таким буде й її вибір. Бо
там, де громада «за», а священник «проти», — неминучі конфлікти. Я все ж таки
за те, щоб цей процес відбувався так би
мовити мирним шляхом, усвідомленим.
І вважаю, що цей рух невідворотний. Навіть якщо зараз громади з певних причин
вичікують.

❙ Храм Різдва Пресвятої Богородиці.

❙ Отець Павло.
цького. У храмі та на його подвір’ї яблуку було ніде впасти!
Взагалі наш храм від моменту його
існування став таким духовним центром
Конотопа. В нас діє недільна школа для
дітей, iз початком війни на Донбасі тут
був волонтерський осередок із допомоги нашій армії, реалізуємо й інші доброчинні проєкти. Маю ще одну мрію: щоб
при храмі діяв будинок милосердя, куди
б людина в нужді могла прийти, переночувати, поїсти, отримати пораду й допомогу. Бо не раз стикалися з випадками,
коли людина приходила в храм і казала:
«Мені більше нікуди йти». Тут, у Божо-

«Там, де громада «за», а священник «проти», — неминучі
конфлікти. Я все ж таки за те, щоб цей процес відбувався мирним
шляхом, усвідомленим».
«Серед моїх прихожан досить багато
молоді»

му домі, має бути місце для кожного.

■ Минулого року в Конотопі проводили соціальне дослідження, і 41,6%
опитаних зазначили, що зараховують
себе до ПЦУ, і лише 16,8% респондентів пов’язують себе з Російською православною церквою, тобто Московським
патріархатом. Різниця досить значна, а
вам як священнику вона відчутна?
— Звісно, відчутна. Ось візьмемо новонароджених діток. Більшість із них зараз хрестять у нашому соборі. Тобто містяни свідомо обирають храм Православної церкви України, що не може не тішити. Додам із власного досвіду: серед моїх
прихожан досить багато молоді — їх відсотків 20, це ще не одружені хлопці та
дівчата. Основна маса прихожан — це
люди середнього віку, їх відсотків 60. А
от людей пенсійного віку — від 60 років і
старших — на диво небагато. Тобто я роблю висновок: якщо до нашого храму ходять люди середнього віку, то й їхні діти
ходитимуть до нас.
І хоча за кількістю храмів Московський патріархат нас переважає (церков
ПЦУ — чотири, а їхніх так і залишилось
дев’ять), більшість конотопців усе ж ходять до наших храмів. Ви б бачили, що
в нашому соборі діялось на Різдво 2018
року, коли в святковому богослужінні
взяли участь Руслана та хор Левка Реву-

«Пантеон національної пам’яті має
стати святим місцем для кожного
конотопця»
■ Ваш храм було відкрито й освячено
до 350-річчя Конотопської битви. Чи означає це, що цю дату якось по-особливому шанують у вашій громаді?
— Храм, який названо на честь Різдва
Пресвятої Богородиці, дійсно будували
під цю ювілейну дату — 350-річчя Конотопської битви. Собор «виріс» фактично
за рік: влітку 2008-го його було закладено, а в липні 2009-го — відкрито. Відтоді
ми щороку вшановуємо перемогу козацького війська під проводом гетьмана Івана
Виговського біля Конотопа. І навіть за режиму Януковича ми все одно відзначали
цю подію. Вже одинадцять років ми проводимо богослужіння, під час яких згадуємо учасників тієї історичної битви,
молимося за упокій полеглих героїв-козаків. Адже це не просто героїчна сторінка нашої історії, а приклад козацької доблесті й звитяги, вміло спланованої військової операції, під час якої зазнало поразки московське військо. Звісно, Російська
церква такі події «не помічала». Тому я
тішуся, що ми зараз можемо повернути
наших героїв із забуття, віддати їм належну шану і молитовну підтримку.
■ Біля вашого храму здалеку видно

український прапор і стяг міста. Вони
майорять біля Пантеону національної
пам’яті Конотопа, що теж розташований на території вашого храму. Як цей
меморіал з’явився?
— Із 2017 року я є військовим священником у 58-й мотопіхотній бригаді,
яка носить ім’я гетьмана Івана Виговського та базується в Конотопі. Згодом,
коли ми міцніше здружилися з бригадою, командиром, виникла ідея організувати такий пантеон, щоб увіковічнити пам’ять про наших воїнів, які віддали життя за Україну. Меценати підтримали цю ідею, і в 2019 році, на Покрову,
пантеон було урочисто відкрито. На шести стендах можна побачити портрети полеглих у війні мешканців Конотопщини та бійців 58-ї бригади. Також тут із
сучасністю поєднано минуле, адже згадуємо події 1659 року і вшановуємо полеглих у Конотопській битві.
Біля цього пантеону відбуваються
пам’ятні заходи, сюди приходять люди,
щоб згадати і вшанувати полеглих бійців. На Покрову, в День захисника України, в інші державні свята й пам’ятні
дати ми тут збираємося і молимося за
упокій душ воїнів. Хочеться, аби це місце було святим для кожного конотопця,
і щоб кількість портретів на стендах пантеону — а їх тут близько сотні — більше
ніколи не поповнювалася.
■ На «Фейсбук»-сторінці собору й вашій особистій бачила, що ви приймаєте записки за здоров’я й упокій онлайн.
Наскільки така форма прохань про молитви популярна?
— Сьогодні через онлайн-записки я
отримую до тисячі імен для згадування
під час молитви в звичайну неділю, а на
великі свята — удвічі більше. А ще ж у
храмі люди залишають традиційні «паперові» записки. В онлайні до нас з усієї
України прохання надходять. І навіть з
усього світу. Пишуть з Німеччини, Америки і навіть Південної Африки — нас
багато де знають. Тому це досить популярна і затребувана форма спілкування
з вірянами. Адже хтось фізично не може
з певних причин прийти до храму, хтось
хворіє, хтось перебуває далеко.
Не пов’язую це лише з пандемією,
яка внесла корективи в тому числі й у
церковне життя. Життя змінюється,
стає інтенсивнішим, його темп наростає. Але навіть за таких умов важливо,
аби в ньому залишалося місце для Бога.
Пригадую, як на початку суворих карантинних обмежень ми проводили онлайн-трансляції богослужінь у прямому ефірі, бо храм довгий час був зачиненим для прихожан. Зараз до собору
приходить більше людей, богослужіння
відбуваються в звичайному режимі з дотриманням певних карантинних вимог.
Тож чекаємо на всіх, хто потребує духовної поживи і спілкування з Господом у
його домі. ■

КРИМІНАЛ
Ганна ВОЛКОВА

Минуло рівно сім років відтоді, як
11 лютого близько 19:00 у Кременчуці біля під’їзду багатоповерхового
будинку з обрізу мисливської рушниці був убитий суддя Автозаводського районного суду Олександр
Лободенко. Правоохоронцям знадобилося вісім місяців, щоб відправити за ґрати підозрюваних у цьому
резонансному злочині. Але до того
часу на їхньому рахунку з’явилася
ще одна жертва — мер Кременчука Олег Бабаєв, якого було застрелено, також з обрізу мисливської
рушниці, 24 липня 2014 року.
Троє із чотирьох підозрюваних, однак, досі перебувають у слідчому
ізоляторі. Певно, тому, що їм дуже
не хочеться залишок життя провести у в’язниці. До чергової річниці
убивства Олександра Лободенка
Гадяцький районний суд, де останнім часом розглядалася кримінальна справа, підніс «сюрприз»:
10 лютого він задовольнив заяву
сторони підозрюваних про відвід
колегії суддів, а також прийняв
самовідвід судді, яка входила до
складу колегії. Отож справа знову
буде відправлена на нове вивчення в інший суд. За ці сім років вона
через різні обставини кочує з однієї
судової інстанції в іншу вже сьомий
(!) раз. І, схоже, крапка в цій історії
буде поставлена ще нескоро.

«Наступним буду я!»
І що довше триває цей процес, то заплутанішою виглядає
історія з убивством Олега Бабаєва, якому передувало вбивство
судді Олександра Лободенка.
11 лютого 2014 року 34-річний суддя отримав кілька смертельних поранень із гладкоствольної рушниці неподалік
під’їзду багатоповерхівки,
у
якій мешкав. Перед трагічною
смертю він розглядав справи місцевих євромайданівців, тому в
слідчих спочатку виникла версія
про помсту активістів. Але вона
не отримала підтвердження. Також суддя Лободенко повинен
був розглядати позов комунального підприємства «Кременчуцька телерадіокомпанія» до телекомпанії «Візит» Олександра
Мельника, який нібито незаконно приватизував телевежу ще у
2006 році. Таким чином, міська влада, на чолі якої стояв Олег
Бабаєв, намагалася змусити сьогоднішнього підсудного повернути майно в комунальну власність.
Хоча насправді мало хто сумнівався в тому, що реальною причиною судового позову було те,
що редакція «Візиту» вела незалежну політику й часто критикувала команду Олега Бабаєва. І
змусити замовкнути канал можна було, лише відібравши в нього
телевежу.
За словами нашого джерела
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■ ТЯГАНИНА

«Бородата» Феміда
За сім років кримінальне провадження
щодо вбивства судді та мера Кременчука
побувало у шести різних судових інстанціях,
❙ Жертви замовних убивств — суддя(ліворуч) та мер.
і кінця-краю цьому не видно

❙ Ігор Пасічний (третій зліва) визнав свою провину і вже
❙ вийшов на волю.
в правоохоронних органах, причетного до розслідування подвійного вбивства, замовники замаху
на життя Олександра Лободенка
хотіли лише налякати його, а виконавці стріляли в ногу, проте
він інстинктивно присів й отримав іншу кулю в спину.
Після
розстрілу
судді Олег Бабаєв сказав рідним
і близьким: «Наступним буду
я!». Через півроку його пророцтво справдилося.
48-річного кременчуцького
градоначальника вбили 26 липня 2014 року близько 10:00 поруч
зі сміттєвими баками, біля яких
він зупинився, щоб викинути пакет з відходами. По суботах Олег
Бабаєв відпускав водія й сам сідав за кермо чорного броньованого «мерседеса». Із припаркованої
неподалік білої «вісімки» пролунали три постріли. Одне з поранень виявилося смертельним.
За трагічним збігом обставин
мера Кременчука ховали того
дня, коли він повинен був їхати
до Києва на затвердження його на
посаді голови Полтавської обласної держадміністрації.
«Новина про призначення
Олега Бабаєва керівником області змусила його ворогів діяти на
випередження, — розповідав авторові цієї публікації на правах
анонімності один із правоохоронців, який брав участь у розкритті
подвійного вбивства. — Вони розуміли, що в разі підвищення Бабаєва для них настануть не найкращі часи».

Ганна ВОЛКОВА
22-річний мешканець села Вовчик
Лубенського району Полтавської області К. наступні 13 років проведе у
місцях позбавлення волі. Таке рішення ухвалив на днях Хорольський районний суд, який розглянув кримінальне
провадження, порушене проти нього
за навмисне вбивство свого шестимісячного сина. Чоловік власної провини не визнав і в ході судового процесу
відстоював версію, що не хотів заподіяти дитині смерті. Мовляв, узяв немовля, яке розплакалося, на руки й ненароком його впустив. Піднявши з підлоги, поклав на крісло, а що було далі, не
пам’ятає, бо заснув.
Хоча зібрані слідчими докази свідчать про протилежне.
Згідно з матеріалами справи, 4 листопада 2019 року К. святкував день народження свого товариша в місцевому
магазині. Повернувшись додому близь-

Тоді затримали власника
приватної телекомпанії «Візит»
й низки інших бізнесів у Кременчуці Олександра Мельника,
який у матеріалах кримінального провадження називається організатором подвійного убивства;
топ-менеджера юридичної компанії, колишнього співробітника управління боротьби з організованою злочинністю Олександра Крижановського, якого звинувачують у посередництві, а
також племінника Крижановського, підприємця з Кременчука Ігоря Пасічного і його друга з
Глобинського району Ігоря Куника — виконавців убивств.

«Набридло брехати!»
Згідно з інформацією, оприлюдненою у ході судових засідань, які відбувалися у Кобеляцькому, Полтавському, Київському й Октябрському м. Полтави та у Гадяцькому районному
судах, а також в Апеляційному
суді Харківської області, в лютому 2014 року Олександр Крижановський звернувся до Ігоря
Пасічного з пропозицією завдати одній людині тілесних ушкоджень, аби вона на тривалий час
злягла в лікарню. І передав йому
аркуш паперу з іменем, адресою
та номером автомобіля наміченої
жертви. Йшлося про суддю Олександра Лободенка. Пасічний підшукав собі спільника — свого
знайомого Ігоря Куника. Вони
домовилися, що стрілятиме Куник, а Пасічний його підвезе до

місця мешкання судді на власному автомобілі й організує звідти
втечу. Так і зробили. Коли суддя
підходив до свого під’їзду, Ігор
Куник кілька разів вистрелив у
нього з обріза.
Після виконання замовлення Олександр Мельник передав
Олександру Крижановському 10
тисяч доларів, які він розділив
між Куником та Пасічним, не забувши, звісно, про себе.
А у Мельника через місяць,
оскільки вбивство судді не було
розкрите, виник інший злочинний намір — вбити кременчуцького міського голову Олега Бабаєва. Не відкладаючи ідею в довгу
шухляду, він знову звернувся до
колишнього убозівця Крижановського з пропозицією ліквідувати мера, який загрожує його бізнесу. Далі діяли за вже відпрацьованою схемою. Щоправда,
на цей раз виконавці попросили
у замовника вдвічі більшу суму
— 20 тис. доларів. Уже в березні Крижановський передав їм 18
тисяч, на які Пасічний та Куник
придбали автомобіль ВАЗ-2108,
знайшовши його через сайт безкоштовних оголошень у Великій
Багачці, а також нові сім-картки.
З того часу вони установили стеження за пересуванням мера.
Обвинувачений Ігор Пасічний розповів, що саме з цього автомобіля, за кермом якого він перебував, 26 липня 2014 року на
вулиці Сумській Ігор Куник тричі вистрелив у спину Олегу Бабаєву. За виконану «роботу» виконавці отримали від Олександра Мельника 10 тисяч доларів, а
ще 50 тисяч він мав сплатити протягом п’яти місяців рівними частинами. Однак виплати припинилися у зв’язку з затриманням
усіх чотирьох.
Суд над ними, як бачимо, зайшов у глибокий кут. Прорив стався лише у липні 2019 року, коли
справа перебувала у Гадяцькому
районному суді. «Набридло брехати!» — заявив на одному із засідань Ігор Пасічний, який погодився на співпрацю з обласною прокуратурою. На той час
він добився через Європейський
суд відшкодування матеріальної компенсації у розмірі 1,8 тисячі євро за надмірну тривалість
кримінального провадження. І

■ ЗЛОЧИН І КАРА

Бив дружину, вбив дитину
За навмисне вбивство немовляти садист сяде на
тринадцять років
ко 21-ї години й не заставши в помешканні дружини, він, перебуваючи у
стані алкогольного сп’яніння, холоднокровно вбив свого піврічного сина,
завдавши йому дев’ять ударів кулаком
у голову. Як установила судмедекспертиза, малюк помер у результаті закритої черепно-мозкової травми з переломом кісток склепіння та основи черепа,
що супроводжувалося крововиливами
під оболонку та речовину головного
мозку.
Зі слів 21-річної матері загиблого ма-

люка, в той момент, коли сталося непоправне, її дійсно не було вдома, оскільки
вона побігла до магазину, щоб забрати
автомобіль, залишений там п’яним чоловіком. А коли повернулася, побачила, що він спить на ліжку, а син лежить
у візочку з посинілим обличчям. Жінка
одразу ж покликала на допомогу сусіда,
який працював фельдшером, однак той
уже нічого вдіяти не міг — малюк помер
ще до того.
Страшна новина шокувала мешканців Вовчика. У селі говорять, що моло-

почав давати правдиві покази у
режимі відеоконференції, перебуваючи у Крюківському районному суді, оскільки суд змінив
йому перед цим запобіжний захід із тримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.
Суд визнав винним Ігоря Пасічного у причетності до
скоєння двох особливо тяжких
злочинів і призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Але, за «законом Савченко», весь термін його перебування в СІЗО був помножений на
два, тож до в’язниці він так і не
потрапив.
До речі, колишній підприємець Ігор Пасічний — чоловік
племінниці Крижановського.
Свого часу він «спеціалізувався» на викраденнях автомобілів,
і дядько його дружини, працюючи у правоохоронних органах,
не раз допомагав йому уникати
кримінальної відповідальності.
Тож Ігор був йому зобов’язаний
за це, тому й погодився спочатку
«налякати» суддю, а потім «прибрати» мера.
І ще одна деталь. Тільки через три роки в цьому кримінальному провадженні з’явився «другий план» — обласна прокуратура зацікавилася ще однією особою, можливо, причетною до
вбивства Олега Бабаєва, — тепер
уже колишнім першим заступником голови Полтавської облради
Євгеном Холодом. У ході розгляду справи з’ясувалося, що донька
Бабаєва у 2011 році позичила двоюрідному братові Холода 30 млн
грн, які він не повернув. Передбачається, що насправді ця угода була укладена між покійним
Бабаєвим і Євгеном Холодом —
на той момент бізнес-партнером
його дочки. У жовтні 2017 року
адвокатові Івану Макару все
ж вдалося домогтися відкриття кримінального провадження
стосовно Євгена Холода. Одна з
версій слідства — усунення мера
Кременчука було вигідне не лише
Мельнику, а й посадовцям з його
оточення, які зрештою змогли
посісти його місце, а також партнерам по бізнесу.
Але перспектив у розслідуванні цієї лінії, здається, ще
менше... ■

дий батько обожнював своїх двох синів
(старшому на момент трагедії було близько двох років). Часто гуляв із ними, ні в
чому не відмовляв. Родина була всім забезпечена, діти росли здоровими і доглянутими. Проте багатьом було відомо, що
глава сім’ї інколи прикладався до чарки, а, напившись, ставав некерованим.
Через це подружжя сварилося. За кілька місяців до трагедії, свідчила сільський голова Ольга Козловська, на свій
день народження він так «набрався»,
що сусіди родини з багатоквартирного
будинку зателефонували їй і попросили
знайти управу на дебошира, бо він бив
дружину. Однак потерпіла, коли приїхав наряд поліції, відмовилася від претензій до чоловіка. З тих пір родина заборонила сусідам втручатися в їхнє особисте життя. Але в той вечір, за показами
сусідів, за дверима квартири молодого
подружжя було тихо. І лише коли сталося непоправне, нещасна мати закричала на весь будинок... ■
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Степан ШУЛЬГАН
У середині сімдесятих років
минулого століття автор цих
рядків, будучи ще зовсім молодим чоловіком, працював на одному з відомих львівських підприємств військової структури.
Звісно, це підприємство було
безпосередньо підпорядковане
Москві, себто Міністерству оборони СРСР. Очолював ту структуру знаний тоді маршал Бабаджанян. Їх було два маршали
— вихідці з Вірменії: головним
і старшим маршалом був Баграмян, а наш — лише «підмаршалок», або по-совєтському
— маршал роду військ. Позаяк обидва вірмени, то старший
меншого «тягнув» і таки «витягнув» нагору. Подейкували,
що обох «тягнув» усім знаний
Анастас Мікоян. Не знаю, чи це
правда, але наш директор, або
тоді — командир військової
частини, полковник-вірменин,
був теж їхнім співплемінником. Певна річ, що від краянина наш очільник мав особливі
преференції. І якраз тоді маршал Бабаджанян задумав влаштувати на нашому заводі велику нараду очільників усіх
ремонтних заводів та обслуговуючих баз нашої структури.
Тож я і мої колеги були залучені до підготовки цієї події.
Одне з великих приміщень
нашої, ще австрійської, будівлі (колишнє офіцерське казино)
було переобладнано під Виставкову залу для експонатів спроєктованого і виготовленого на тих
заводах нестандартного обладнання. А мене поставили завідувачем-комендантом тієї зали.
Очільником виставки став
представник із почту маршала — московський полковник.
Він тут же грубо зробив спробу
зробити з мене собі підлеглого, я
його відразу послав далеко. Московит, голосно лаючись і погрожуючи мені, образився, але нічого проти мене не зміг вдіяти і
змирився, бо багато чого за його
вимогами тільки я міг швидко
виготовити на заводі. А треба
згадати, що Бабаджанян усі свої
виїзди робив із великим поч-

Анастасія КРІПАК
с. Мишурин Ріг, Верхньодніпровський
район, Дніпропетровська область
Шановна редакціє! Дуже дякую за
те, що опублікували мого листа «Татові
улюбленці». Бажаю вам у новому році
щастя, добра і всіх земних благ. Сподіваюсь на подальшу співпрацю і надсилаю замітку про дуже корисний овоч.
Ви коли-небудь задумувалися над
тим, наскільки корисним є так званий
болгарський, тобто солодкий, перець?
Чесно кажучи, я ніколи не любила його,
аж поки власноруч не виростила в себе
на грядці. Це — чудо-овоч! Перець —
унікальний, насамперед це — заряд оптимізму, який поповнює багатьма вітамінами наш раціон, а також відмінний
продукт на столі у кожної господині. Він
чудовий у будь-якому вигляді. А який
неперевершений ансамбль у літньому
салатику: поряд зі свіжими огірочками
та помідорами перець додає нотку солодощів. До того ж він містить... гормон радості, так само, як і шоколад.
Він прекрасний і зимою в замороженому вигляді, адже зберігає свої смакові та вітамінні якості. А які смачні заготовки можна з ним приготувати!
Дуже задоволена, що минулого городнього сезону, незважаючи на погодні умови, змогла виростити багато
сортів цього овоча. Звісно, не все так
гладко було, адже багато з них, ще будучи зеленими, отримали сонячні опі-

Я ВАМ ПИШУ...
■ МАЙЖЕ КОМУНІЗМ

На весіллі маршальської дочки
Як я не став «молодшим» братом
том та обслугою. Разом із нами
в моєму відомстві кантувався і
його особистий денщик-старшина, здоровий чолов’яга років під
п’ятдесят. Московський полковник поза очі називав його «хохол», давши мені тим зрозуміти, що «хохли», крім як бути
обслуговуючим персоналом, на
інше і не здатні, хоча сам московит дуже побоювався денщика.
Маршальська нарада вже
наближалася до кінця, вся команда (а це понад сто її учасників) того дня мала візит на
військовий полігон. Ми були
вільні і втрьох сиділи надворі
в невеличкому скверику біля
нашої Виставкової зали і вели
розмови на різні теми. Точніше
— розмовляли два мої гості, а я
лишень слухав.
«Ось я вам зараз розповім,
як я кілька місяців тому робив
весілля дочці Хазяїна (вони з
полковником так величали маршала)», — сказав денщик. Капець! Полковник пожвавішав,
очі заблищали, він весь уже
був на маршальській «свадьбі». Йому так кортіло побачити
там весь генералітет тодішньої
Совєтської армії! І посмакувати
вишуканими стравами на шикарному весіллі. Полковник
любовно прорік: «О-о! Це має
бути дуже цікаво!».
І слуга маршала, розлігшись на лаві, розслабився. Він
теж зараз занурився у святая
святих, знову керував весіллям. Мені ж не залишилося іншого, як приєднатися до них,
якщо чесно — я теж був не проти почути від очевидця, як багаті женяться. А денщик, примруживши очі, тихим голосом
почав оповідь.
Почав із сервіровки стола:
«Весь посуд за пів року виготовляли за спеціяльним замо-

вленням на Єреванському фарфоровому заводі — на двісті
п’ятдесят персон! Саме ж весілля відбувалося у московському
ресторані «Арарат». Денщик,
закінчивши
«сервіровку»
столів на понад двісті персон,
плавно почав перелік страв:
«На холодну закуску...» Щоб
не втомлювати читача переліком усіх холодних овочевих і
м’ясних страв, коротко повідомлю, що всі продукти, як і
фарфоровий посуд та винноконьячні вироби, були доставлені в повному обсязі як дарунок для легендарного маршала
від уряду Вірменської РСР.
Старшина-денщик продовжив: «Хлопці, не повірите — я
сам їздив в Астрахань по осетрів.
Гігантські, півтораметрової довжини рибини, просто із заповідника! А з Парижа від вірменської
діаспори... Пацани, не повірите!
Із самісінького ранку Аерофлотом було доставлено французьку ковбасу — салямі!» — майже
вигукнув денщик. «А з напоїв, з
напоїв що було?» — не витримав
полковник. «Ну за обідом неодмінно сухе вірменське вино, —
розміреним тоном вів оповідь
денщик. — А з міцного, певна
річ, вірменські коньяки. О, а
який букет у коньяку «Арарат»!
Найвищого ґатунку, п’ятдесят
років витримки!».
«Трапеза» наша продовжувалася. Тепер ми плавно,
не поспішаючи, «перейшли»
до гарячих страв багатої вірменської кухні. Страва за стравою, денщик не переставав поставляти і міняти страви, я вже
пошкодував, що не ознайомився на самому початку з меню,
позаяк уже досить таки втомився від «їжі», то запитав: «А
яка музика там звучала?». —
«О, там було декілька оркест-

рів. Само собою, застілля супроводжувала тиха мелодія у
виконанні народних вірменських музикантів з Єревана, а
заспівувачем був соліст...» —
«Ну, понятноє дєло, із Большого тєатра...» — втрутився
нетерплячий полковник. —
«Шарль Азнавур!..» — перебив
я його... «Що ти верзеш? Звідки ти взяв Азнавура?» — попер на мене полковник. «Його
вранці доставили Аерофлотом
із Парижа разом із салямі...» —
не вгавав я. «Ні, там був запрошений оперний соліст справді з
Большого... якийсь грузин...»
— став пригадувати денщик.
«Наслухавшись» і «намилувавшись» мелодіями співучого
Кавказу, на прохання полковника денщик перейшов до десертів і... І тут я радісно вголос висловив своє здивування,
коли «побачив» поряд із щедрими дарами садів і виноградників Кавказу на святковому
столі знамениті київські торти... «Так що ж ти хочеш? — побачивши мою радість, охолодив
мене полковник, — Бабаджанян же колись був членом ЦК
компартії УССР!» — «Так! Хазяїн любить Україну, — любовно вирік денщик і додав: — Я
став йому служити тут». Полковник не стримався і розреготався. Денщик тут же метнув
на нього суворий погляд, московит закашлявся і залопотів:
«Я чому сміюся? Ось зараз я
вам розповім кумедну історію
з Хазяїном у час його буття українським високопартійним
членом. Значить: виступають
там на пленумі всякі трактористи-доярки, і всі лепечуть
по-своєму, по-хохляцьки... І
тут слово взяв Хазяїн і став теж
щось голосно говорити... Депутати очі вирячили і... «Ну, что

товарищи? Вы что-нибудь поняли? А я вам щас ещё и спою
так же... по-армянски!» — гукнув їм Хазяїн. Ой, що творилося! Депутати покотом по залу
від реготу... З того часу на українських партійних і державних нарадах виступи — тільки
російською», — закінчив свою
тираду полковник і суворо глянув на мене. Я занімів...
І мовчав до самого скону «Імперії зла»... Ця історія сталася,
як я згадував, усередині сімдесятих років минулого століття...
А для чого я її навів тут?
Кілька тижнів тому відбулися у США президентські вибори, Байден — Трамп. Хто
кого! Увесь світ на вухах. А в
Росії що твориться!..
У ту безсонну ніч я, щоб
якось витратити час, став навмання клацати пультом телевізора. Надибавши якийсь
російський пропагандистський
канал, затримався на ньому. А
там кремлівські пропагандони
аж заслинилися від задоволення, розбираючи по кісточках
трагедію, яка скоро станеться у «Разъединенных Штатах
Америки» після таких (за їхнім тлумаченням) виборів. І це
в сьогоднішній Росії, де ім’я їхнього довічного президента відоме на років ...дцять наперед!
Ось тоді мені і пригадалося,
як ми з московським полковником — у тій минулій, голодній
совєтській давнині — «напихалися» об’їдками з маршальського весільного стола...— умовно. Точнісінько, як сказано у
російських казках: «И я там
был, мед-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало!»
А може, справді ми, сьогоднішні українці, хотіли б таких
виборів, як у Росії чи Білорусі,
і таких «правителів»? ■

■ ДОБРА СПРАВА

Чудо-овоч на столі
Поділюсь власними здобутками з бажаючими
ки, інші потерпали від засухи, але я
всіма силами намагалася зберегти їх.
І ось серед десятків сортів я вибрала три найсильніші — стресо-, засухо- та холодостійкі. Хочу поділитися з
вами «Святковим настроєм» — саме
так називається сорт перців, які мені
дуже подобаються своїми характеристиками. Вони стійкі до вірусних захворювань (так-так, овочі теж хворіють «на
віруси»), сонячних опіків, а також добре переносять високі температури. Кущ
перцю — середньорослий, 40-50 см.
Плоди — жовто-оранжеві, кубоподібної форми, вагою до 300 г, товщина стінок — 4-6 мм, мають чудовий смак.
Також хорошим виявився і перець
«Політ» — це середньоранній високоврожайний сорт. Кущі його невисокі,
але дуже міцні, адже змогли витримати багато великих плодів вагою по 250
г. Вони конусоподібні з тупою верхівкою, дуже солодкі, у технічній стиглості
— зелені, а в біологічній — темно-червоні і дуже товстостінні, що важливо
для перців.
Але найбільше мене здивував і пора-

дував дуже ранній сорт «Вікторія», який
виявився поза конкуренцією всім іншим.
Цей перець тішив нас своїми плодами аж
до пізніх заморозків. Саме з цих овочів
ми зробили найбільше заготовок на
зиму — лечо, соте, салатів, закусок, а
заморозили стільки, що якби вживали
його щодня в їжу, то вистачило б на всю
зиму. Цей перець, високоврожайний і
не примхливий, вагою до 200 г, має конусоподібну форму і товщину стінок 57 мм, за повного дозрівання має червоний колір.
Я впевнена, що від цих сортів перцю ви будете просто у захваті. Тому готова поділитися насінням будь-якого з
них, який виростила на власних грядках, з усіма бажаючими безкоштовно.
Для цього потрібно лише надіслати
мені листа з чистим конвертом із марками та вашою зворотною адресою.
Бажаю кожному виростити цей
чудо-овоч у себе на грядках!
Моя адреса: А. В. Кріпак, вул. Мошляка, 50, село Мишурин Ріг, Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область. ■

Кажете, глобальне потепління? Проте природа показує людям,
хто в домі господар.

■ ПОЛІТПАРНАС

Вогонь батальйонам!
Олександр МИХАЙЛЮТА
На кожному кроці — продажні мордяки!
Вчорашні з каналів плюють нам в лице...
Мій друже, АТОвцю, відбиймо атаку!
Бо візьме в облогу злочиння оце!

Загарбника предки не раз відкидали,
Кістьми наші доли усіяні вщерть...
Із півночі сунуть криваві вандали,
Агресоре, знай же, — чека тебе смерть!

Вперед, батальйони! Сигналить ракета!
За матір, кохану, за вільне життя!
А всі вороги до ноги кануть в Лету,
Не буде ганебним сюди вороття!

Хто прийде з мечем — од меча і загине!
Подумай, кремлівський озлоблений пес!
А пісня моя про Вишневу полине
До Господа Бога, Він чує з Небес!

СПАДЩИНА
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Ольга ОСИПЕНКО,
завідувачка музею-відділу родини Симиренків Черкаського обласного
краєзнавчого музею, c. Мліїв

Ми звикли, що своєрідними символами України є калина, тополя, верба, чорнобривці, барвінок...
Напевне, не помилюся, коли скажу, що і яблуко сорту Ренет
Симиренка також можна вважати символом нашої Батківщини.
Адже, як твердить відомий симиренкознавець Петро Вольвач,
саме Україна дала світові цей унікальний яблуневий плід. А
якщо точніше, то розпочав він свій тріумфальний хід із рясного саду, насадженого на хуторі між Млієвом і Городищем на
Черкащині Платоном Симиренком...
Напередодні річниці від дня народження Левка Симиренка (18
лютого 1855 року), який перший описав цей сорт і ввів його
до каталогу, нагадаємо історію найвідомішого українського
яблука.

У садах Платонового
хутора...
Ось що писав про появу Зеленого ренету П.Ф.Симиренка
(а саме так спочатку називався уславлений сорт, за яким у
пізніші часи й до сьогодні закріпилася назва Ренет Симиренка) його відкривач Левко Симиренко: «Походження цього незрівнянного ренету, плоди якого за смаковими
якостями не поступаються
найкращим
європейським
сортам, до цього часу є недостатньо вивченим. Невідомо,
старий це сорт, забутий на Заході, але який у наших умовах
набув високої якості. Можливо, що це яблуко народилося
від випадкового засіву насіння у садах Платонового хутора, який у свій час належав
полум’яному аматору садівництва Платону Федоровичу Симиренку, батькові автора цих рядків. Беззаперечно
одне: цей чудовий Ренет поширився в Росії, а також в Європі з нашого саду».
Уже на початку ХХ століття, завдяки розсаднику Левка Платоновича Симиренка у
Млієві, який наукову діяльність вченого-помолога успішно поєднував із практикою вирощування саджанців фруктових дерев, декоративних
рослин, квітів тощо та продавав їх у великому асортименті
всім бажаючим, Ренет Симиренка знайшов своє поширення в Україні, Росії, Молдові,

Бельгії, Франції... Сьогодні
цей сорт культивують у Середній Азії, Закавказзі, в Російській Федерації та в багатьох
інших країнах. Але, звичайно, найбільше на українській землі, де він домінує в багатьох областях серед зимових сортів. Якщо ж говорити
у кількісному вимірі, то в садах незалежної України сьогодні росте кілька мільйонів
яблунь зеленого Ренету Симиренка! Тобто він аж ніяк не
втрачає популярності завдяки
своїм високим смаковим властивостям.
І тут дозволю ще одну історичну ремарку! Про те, що
був період, майже двадцять
літ, коли Ренет Симиренка, за вказівкою радянської
влади, повинні були називати лише... Зеленкою Вуда. А
за «Ренет Симиренка» можна було і до в’язницi загриміти. Сталося це безглуздя після розстрілу у вересні 1938
року Володимира Симиренка.
Лише після реабілітації батька і сина — Левка Платоновича і Володимира Левковича наприкінці 50-х минулого
століття яблуку було повернуто родинне ім’я. Хоча, заради
об’єктивності, в народі навіть
у лихі роки комуністичного
беззаконня, терору й тотальної несправедливості люди завжди називали яблуко Ренетом Симиренка. І не інакше.
Такий от ренет народної любові.

Олександр МИХАЙЛЮТА,
письменник
Минулого року голова Всеукраїнського товариства Івана Огієнка професор Сергій Болтівець звернувся до Житомирської облдержадміністрації з проханням відновлення обласних молодіжних премій імені українського поета
Миколи Шпака, розстріляного німецькими окупантами в 1942 році на території області, де поет народився, жив і
партизанив.
Всеукраїнське товариство Івана Огієнка вважає своїм обов’язком вшанувати
усіх, хто став на захист нашого народу і
України від її загарбників і вбивць, вважає професор Болтівець. Так упродовж
усього свого життя чинив Іван Огієнко.
Виходячи з цього, вважаємо за необхідне
відновлення роботи щодо присудження
Молодіжних премій імені Миколи Шпака, започаткованих у 1967 році, які вручались, за нашими неповними даними,
до 2013 року молодим письменникам,
журналістам, публіцистам, художникам, скульпторам, артистам, професійним і аматорським художнім колективам
і композиторам Житомирщини.
Молодіжний поет Микола Шпак
(справжнє ім’я Микола Іполитович
Шпаківський (23 лютого 1909, с. Липки Попільнянського району — 19 червня 1942) — український поет, батько
члена Національної спілки письменників України, кандидата філософських
наук Тетяни Лебединської і журналістки Неоніли Братунь. Друкувався в журналі «Молодняк», працював у редакціях
газет Харкова, Запоріжжя, Києва, автор
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■ НАДБАННЯ

Ренет народної любові
Історія знаменитого сорту із саду Симиренків

❙ Ренет Симиренка смакує
❙ нам уже більше ста років.
Якщо ж говорити про подібні до знаменитого українського сорту деякі сорти яблунь,
то можна ствердити, що такі
справді є. Наприклад, відоме яблуко з уже згаданою назвою Зеленка Вуда і вирощений мліївським вченим-помологом Віктором Чупринюком Симиренківець. Справді,
вони дуже схожі з плодами Ренета Симиренка. Але... лише
схожі! Бо поступаються багато
в чому, тобто Ренет Симиренка
ще ніхто не перевершив!

Сад на честь чотирьох
поколінь
Чому? Знову ж таки, на це
запитання ще в 1912 році відповів сам Левко Симиренко:
«Безперечно, що той садівник, який посадить у своєму
саду хоч одне дерево Ренета
Симиренка і дочекається врожаю, не лише не пошкодує
про зроблений вибір, а й розпочне широко культивувати
цей сорт.
Для умов же України, мабуть, не знайдеться іншого за
якістю яблука, яке могло б конкурувати з Ренетом Симиренка
як в умовах присадибної, так і
промислової культури».
Ось такі авторитетні, пере-

❙ Левко Симиренко (перший ліворуч у верхньому ряду)
❙ та його дружина Софія (друга праворуч) на ганку свого будинку
❙ в родинному колі.
❙ Фото з архіву музею родини Симиренків.
конливі слова! Але чи зберігають нині вчені Мліївської науково-дослідної станції садівництва давні добрі традиції?
Чи не загубилося чудо-яблуко у вихорі подій і змін?
— Безперечно, Ренет Симиренка був, є і завжди залишатиметься нашим пріоритетом, — каже директор
найстарішого помологічного
закладу нашої держави Володимир Фільов. — Бо сорт витримав своєрідне випробування часом і зостався серед найкращих зимостійких сортів.
Тому щорічно у значній кількості вирощуємо саджанці
цього неймовірного фруктового дерева, адже попит на нього серед споживачів не спадає.
Крім того, з Ренетом Симиренка плекаємо і власні сади.
Де збираємо не лише хоро-

ші врожаї, а й проводимо наукові експерименти з догляду та підживлення яблуневих
насаджень. Весною нинішнього року на честь 100-річного ювілею станції та 50-ліття музею Родини Симиренків
плануємо біля їхньої садиби
висадити міні-садочок із цього легендарного сорту, присвятивши його п’ятьом знаковим постатям великого роду з
чотирьох його поколінь: Федору, Платону, Василю, Левку і Володимиру Симиренкам.
Адже 2021 рік, до всього, ще й
пам’ятний і на «круглі дати»
їхніх великих, часом трагічних, однак завжди життєстверджуючих доль. Що є для
українців всіх часів прикладом самовідданого служіння
Вітчизні та безмежної любові
до неї. ■

■ СТИМУЛ

Шпак віщує відродження...
На Житомирщині відновлено премію для молодих митців
поетичних збірок «Наркому рапорт»,
«В дорозі», «Моя любов», «Багатство»,
«Сила земна», а книга його вибраних поезій «Жита красуються» (1941) вийшла
після Другої світової війни. Член Спілки письменників України з 1934 р., перекладає, пише твори для дітей, про рідну Житомирщину. За словами Максима
Рильського: «Син садівника із села Липки на Житомирщині, він усе своє коротке життя зберігав кровний зв’язок із
землею, з природою, виявив себе як уроджений і тонкий пейзажист...». У перші роки війни, 1941—1942 рр., — офіцер Червоної армії, закликав у листівках до боротьби з німецькими окупантами під псевдонімом Пилип Комашка:
«Українські дівчата», «До зброї», «Забирають окупанти хліб», «На німецьку
відозву...» та ін.
Обставини арешту Миколи Шпака у
Києві і його розстрілу належним чином
не розслідувані, однак є підстави припускати за аналогією до знищення інших офіцерів та спеціально надісланих
літаками з Москви диверсійних трійок
на окуповану територію Житомирщини
про передачу НКВС даних про нього до
гестапо (Geheime Staatspolizei — таємній державній політичній поліції Третього рейху), як це широко практикува-

ло московське керівництво для знищення небажаних свідків своїх злочинів.
Ім’я Миколи Шпака викарбуване на
пам’ятних дошках Будинку літераторів
України «Роліт» («Робітників літератури») по вул. Богдана Хмельницького, 68, де він жив, вулиці Миколи Шпака у Києві, його ім’я присвоєно школі в
с. Липки на Житомирщині, де є його музей-кімната. Посмертно Миколу Шпака
у 1961 р. нагороджено медаллю «За оборону Києва», присуджено Міжнародну
премію імені С. С. Гулака-Артемовського (1997).
На підставі особистої згоди доньки
Миколи Шпака — 81-річної Тетяни Миколаївни Лебединської — наказом Всеукраїнського товариства Івана Огієнка
від 12 вересня 2020 р.її призначено головою Закордонного представництва Всеукраїнського наукового товариства Івана Огієнка у Санкт-Петербурзі з метою
повернення в Україну відтворених архівних та інших даних колишньої столиці Росії XVIII — XX ст. про державотворчу і наукову діяльність Івана Огієнка з усіма діячами відповідного історичного періоду. Вона впродовж десятиліть
живе у Санкт-Петербурзі та об’єднує там
українців.
Житомирська ОДА оперативно від-

❙ Микола Шпак.
гукнулася на заклик відродити премії
імені Миколи Шпака. І є вже відповідне розпорядження. І тут варто звернути увагу й інших облдержадміністрацій на питання відновлення або перейменування молодіжних премій у галузі
культури. Скажімо, в Київській області доцільно було б запровадити премію
для молодих журналістів імені Валерія
Марченка, вбитого Системою за захист
української мови. Немає премій Олекси
Тихого, Миколи Руденка, Анатолія Лупиноса... Є ціле незоране поле для підтримки патріотичного виховання підростаючого покоління. Треба спільно
працювати і громадським організаціям,
і державним органам. Але якщо Шпак
повертається — буде відродження! ■
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Полтавець Віталій Запека не планував ставати письменником і до війни на сході України не підозрював
про свій письменницький талант.
До того, як потрапив до добровольчого батальйону спецпризначення «Полтава», був успішним
фотохудожником. Фотографувати
продовжував і під час служби в зоні
АТО. Низка його фоторобіт, зроблених на фронті, тепер зберігається в державних архівах України з
поміткою: «Зберігати довічно». Початківцем у літературі Віталій став,
маючи за плечима пів сотні років.
У зоні бойових дій разом зі зброєю
носив із собою не лише фотоапарат, а й ноутбук і за найменшої
можливості, присівши, де траплялося, писав: хотілося виплеснути
емоції, які переповнювали його,
і в такий спосіб бодай на якийсь
час полегшити свій душевний стан,
звільнитися від напруги.
Воєнній тематиці присвячені його
бувальщини, що вийшли у трьох
колективних збірках, а також романи «Цуцик» і «Герої, херої та не
дуже». Cаме завдяки останньому
воєнно-сатиричному роману, написаному на основі реальних подій,
автор нещодавно став лауреатом
Міжнародної українсько-білоруської премії «Воїн світла», заснованої
2015 року в пам’ять про активіста
Євромайдану з Білорусі, члена
самооборони Михайла Жизневського.

Скандал збільшив популярність
роману «Цуцик»
— Церемонія нагородження
відбулася в Києві на місці загибелі білоруського журналіста в
день його народження — 26 січня (а загинув він, як відомо, 22
січня 2014 року від кульового поранення у віці 25 років), — розповідає Віталій Запека. — Окрім
мене, цьогоріч цієї літературної
премії удостоївся білоруський
письменник Павло Северинець,
котрий став жертвою лукашенківського режиму й нині перебуває у в’язниці. Якщо чесно, я до
останньої миті не вірив, що щось
не зміниться. Бо щодо кожного автора мала бути згода як української, так і білоруської сторони, а білоруси ж про мене, по
суті, нічого не знали. Як зізнався їхній представник, вирішальну роль відіграло моє інтерв’ю, у
якому я зазначаю, що обов’язок
кожного письменника — надрукувати якомога менше книжок.
Повернувшись зі столиці,
дізнався про ще одну приємну
новину: я став лауреатом щорічної загальнодержавної премії
імені Якова Гальчевського «За
подвижництво у державотворенні». Коли переглянув у «Вікіпедії» список письменників — лауреатів цієї премії, у якому представлені Марія Матіос, Сергій
Пантюк, Іван Малкович, Василь
Шкляр, Сергій Жадан, Михайло Слабошпицький, Євген Положій та інші визнані майстри
пера, мені просто перехопило подих. Річ у тім, що рішення щодо
присудження цієї премії номінантам виносять через рейтингове опитування лауреатів попередніх років. Через це моєму здивуванню не було меж: звідки ці метри української літератури знають
письменника-початківця Віталія
Запеку? Як виявилося, знають —
і це надзвичайно приємно.
■ Ваш антивоєнний роман
«Цуцик», у якому розповідь ведеться від імені чотирилапого
створіння, номінували на найпрестижнішу нагороду, на яку
тільки може претендувати літератор, — Національну премію
України імені Тараса Шевченка. Щоправда, не обійшлося без

■ ВИЗНАННЯ

Не треба так «многа букав»
Учасник бойових дій на сході України, лауреат літпремії імені Якова Гальчевського Віталій
Запека вважає, що обов’язок кожного письменника — писати мало
скандальної історії.
— До числа номінантів потрапили 22 автори, при цьому багатьох відсіяли — це звична річ
у практиці діяльності комітету
із Шевченківської премії. Тож
стати претендентом на цю престижну державну нагороду —
уже непогано. Але коли я потрапив до списку претендентів,
навколо мого імені зчинився галас: мовляв, як так, якогось Віталія Запеку допустили в номінанти, а маститі автори, «фаворити» «пролетіли»? У відкритому листі до керівництва держави
й Шевченківського комітету мій
роман «Цуцик» назвали мало
не втіленням операції ворожих
спецслужб. Відверто кажучи, не
знаю, чи читали цей твір люди,
які підписали той пасквіль. Думаю, навряд.
Але й на цьому все не закінчилося. До довгого списку претендентів на Шевченківську премію
потрапив колега, котрий 50 років
займається літературною творчістю, однак нічого помітного так
і не написав. Очевидно, дійшовши висновку, що «АТОвська»
тема нині є кон’юнктурною, він,
не будучи учасником бойових дій
і, як то кажуть, пороху не нюхавши, написав книжку про якогось
міфічного супермена, котрий
знищив російську ядерну зброю
«псі-променями». Коротко кажучи, вийшла повна нісенітниця.
Окрім усього, він вирішив, що я
для нього єдиний конкурент, оскільки теж вдався до «АТОвської» тематики, і почав зі мною боротися — організував колективний лист, якого нібито підписали
вдова Олеся Гончара, колишній
міський голова Києва Олександр
Омельченко, почесний Патріарх
Православної церкви України
Філарет, якісь академіки, професор із Вашингтона, письменник з Осло тощо. Мушу сказати,
що добре пам’ятаю всіх людей із
зарубіжжя, які мають мої книги.
Серед них немає згаданих професора й письменника. Відтак я написав їм — обидва дуже здивувалися, дізнавшись про те, що вони
щось підписували. Таким чином,
скандал вийшов доволі гучним.
Хоч він мав і зворотний ефект:
на підтримку жодної книги в інтернеті не дали стільки голосів,
як за мою: якщо твори найближчих конкурентів мали 70-80
відгуків, то мій роман «Цуцик»
— близько 700. Відверто кажучи, у мене було таке відчуття, що
він став народною книгою. Та оскільки минулий рік новий склад
Шевченківського комітету розпочав зі скандалу, коли один з авторів — поет і прозаїк Борис Гуменюк — відмовився від участі в перегонах на здобуття Національної премії, черговий конфлікт
йому був не потрібен. Тож, незважаючи на значну підтримку
мого твору читачами, до короткого списку я не потрапив, після
чого скандал миттю вщух. І якби
я був у складі Шевченківського
комітету, то, напевно, вчинив би
так само.

У романі «Абсурд» передбачив
те, що відбувається в нашій
державі нині
■ Будучи свідком воєнних
подій на Донбасі, ви зарекомендували себе як автор творів на

❙ Початківцем у літературі Віталій Запека став, маючи за плечима пів сотні років.

❙ У зоні бойових дій разом зі зброєю Віталій Запека носив фотоапарат,
❙ а також ноутбук і за найменшої можливості писав.
❙ Фото з особистого архіву Віталія Запеки.
військову тематику.
— Але от невдовзі, уже в березні, має вийти інтелектуальний роман-утопія «Абсурд»,
який вважаю своїм головним
твором. Він не стосується війни,
хоч написав його іще 2016 року,
перебуваючи в зоні бойових дій.
У мене така звичка: редагую
свої твори через якийсь час, аби
подивитися на текст свіжим
оком. Робив це не раз, а потім
на кілька років закинув цей роман. Написав його російською
мовою, якою й послуговувався
до збройного конфлікту на Донбасі. Але тепер друкувати свої
твори російською принципово
не хочу. Тож почав його перекладати й сам був заінтригований: а що ж буде далі? Як виявилося, я все забув, адже з часу написання цього твору вже стільки води витекло. Дивовижним є
те, що в романі «Абсурд» я ніби
заглянув у майбутнє, по суті, передбачивши те, що відбувається в нашій державі нині. Іноді
здається: краще б цього не робив. Головний герой твору намагається зрозуміти, коли «вкрали» його країну, коли її «підмінили». Одна із шанувальниць
моєї творчості, яка читала цю
книгу в електронній версії ще
два роки тому, говорить, що я
«наврочив Україні». Редагува-

ти роман узявся Сергій Пантюк.
За його словами, він був просто
вражений, прочитавши текст,
я почув від нього стільки компліментів на свою адресу. Зараз
почав перекладати з російської
ще один свій роман, написаний
2015 року. Вирішив надрукувати і його. Незабаром має вийти
у світ і книга для дітей (до 80,5
року) «Полінка».
■ Хоч загалом, наскільки
мені відомо, вам важко віддавати свої твори до друку.
— Це справді складно —
відірвати своє дітище від себе.
От забрати з видавництва набагато легше. Цю властивість моєї
натури вже добре знають видавці. І, можливо, той же антивоєнний роман «Цуцик» не побачив би світу, якби вони не поспішили чимшвидше видати його.
За три роки війни, самі розумієте, служити доводилося в далеко не найкращих умовах. Проте за весь цей проміжок часу з
ліків скористався хіба що двома пакетиками «Фервексу».
Коли ж поставив останню крапку в романі «Цуцик», мав реальний нервовий зрив. Два тижні мене теліпало, морозило тіло
— і жодні прописані медиками
ліки не допомагали. За цей час
представники видавництва встигли зі мною поспілкуватися,

отримати рукопис. І потім роман швиденько надрукували,
боячись, аби я не передумав і не
забрав його. Схоже, навіть літературний редактор не встиг попрацювати над текстом, внаслідок чого в першому виданні виявили аж 43 «русизми». У другому виданні їх уже прибрали.
А загалом роман «Цуцик» пережив чотири видання. Найближчим часом мав надрукувати ще дві книги: роман «Завтра
знову сьогодні» (інша назва —
«Божевільня»), а також повість
для дітей і дорослих «Полінка
в країні дурниць», та врештірешт забрав їх iз видавництва.
Бо в останньому творі мені перестала подобатися одна глава,
тож вирішив над нею ще попрацювати. А щодо інтелектуального роману «Завтра знову сьогодні», то тут пояснення просте:
не хочу, аби він відволікав читачів від іншого роману «Абсурд»,
який для мене важливіший. До
того ж він злободенніший.
■
Вашу сатиричну п’єсу
«Пригоди небравого вояка Шрамка» поставив Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені
Т. Г. Шевченка: незважаючи на
карантин, виставу супроводжує
справжній успіх.
— А зараз iще один театр із
Дніпра — «Арт-фронт» — хоче
поставити цю виставу й, до того
ж, замовив іншу п’єсу, яку я
вже також написав. Із виставою «Пригоди небравого вояка
Шрамка» актори Дніпровського
національного академічного театру їздили навіть у зону ООС —
для наших солдатів то було щось
неймовірне.
■ Ви встановили, як на мене,
дивний ліміт: написати не більше 10 книг.
— Пам’ятаючи про це, два романи і дві п’єси знищив, бо відчував, що вони не надто вдалі. І мені
дивно, що всі з цього дивуються.
Твір має «вистрелити», а коли,
попри його чесноти, такого відчуття, як і думок, як його поліпшити, немає, то чи не краще взагалі з ним розпрощатися? ■
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■ З ГОЛОЧКИ

Зшиваємо «троянди й виноград»
Роль Університету технологій та дизайну в тому, щоб розчистити бур’яни секонд-хенду
Микола ПЕТРУШЕНКО
Щорічна міжнародна виставка Kyiv
fashion, що проходить у Києві, — подія не
тільки галузева. Вона спрямовує не лише
вектор розвитку індустрії одягу, взуття та
аксесуарів. Не директивно, волею смаків
громадян, які реалізовують дизайнери,
корегується розвиток економіки держав.
Адже легка промисловість займає (на
жаль, не в Україні) в ній чільне місце.
Водночас виховується відчуття краси і
гідності громадян. Як твердить голова наглядової ради АТ «Володарка» Роман Гавриш, нитка і голка зшивають не лише тканини. Бо ж, справді, індустрія моди, за словами поета, зшиває троянди і виноград.
Майже тридцять років тому гореполітики вирощувати на українській
землі красиве й корисне заборонили. Натомість наш простір завалили бур’янами
секонд-хенду.
Але навіть з-під асфальту тягнуться до
сонця пригнічені паростки! Їхні плоди й
продемонстрували на виставці українські
майстри. Перерахувати, хто й що демонстрував, — невдячна справа. Зроблене треба бачити. Щоб пережити мить зустрічі
з прекрасним. Саме так і було! Загальна
оцінка експертів і відвідувачів — «відмінно». Зрештою, в цьому можна переконатись не лише на виставці, а і в магазинах, де вітчизняні товари індустрії моди
успішно конкурують із зарубіжними.
Виставка спонукає до наголосу на витоках відродження і становлення української легкої промисловості. На тому
паростку, що не лише сам пробився крізь
асфальт неуваги, а й спонукав та допоміг
зробити це іншим. Тим більше, що про це
йдеться практично на всіх міжнародних
галузевих виставках, але широкому загалу ця інформація мало відома.
Так от, узагальнений висновок міжнародних експертів моди: українські молоді дизайнери здатні стати законодавцями моди в Європі. Від себе додамо: вони
вже там успішно працюють, представляючи зарубіжні фірми. Звичайно, є і в
Україні. Але, як зазначають юні таланти (зверніть увагу!) в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) навчають краще, ніж за
кордоном, але реалізувати свій потен-

ціал краще за межами України (пригадайте похід підприємців нашої держави
до посольства США по допомогу). Невипадково далекоглядні зарубіжні меценати на подібних виставках шукають для
себе майбутніх зірок. Якщо наші чиновники не бачать ні як творців країни, ні як
можливих локомотивів економіки, то зарубіжні роботодавці одразу пропонують
їм хороші умови для творчості.
Хто ж засвічує зірки індустрії моди
на українському небосхилі? Відповідь
працівників галузі однозначна: Київський національний університет технологій та дизайну. Це підтвердять i зарубіжні експерти. Вони назвали КНУТД 62м в ТОП-100 найкращих дизайнерських
шкіл світу. Практичні китайці запросили киян відкрити в Піднебесній Український інститут. Уже другий рік викладачі
КНУТД читають там лекції. Ще один внесок КНУТД в імідж України як інноваційної та освіченої держави: за вагомі здобутки в науковій та освітній діяльності його
внесли до міжнародного рейтингу QS. Передувало цьому опитування великої кількості академічних експертів та роботодавців. Вони оцінювали міжнародну наукову
діяльність 3,3 тисячi університетів Східної Європи та Центральної Азії. Лише 400
вишів, в т.ч. й КНУТД, внесли до міжнародного рейтингу QS.
Зважмо, університет піднімається
в часи, коли навкруги все робиться під
обіцянки, що завтра буде краще. Завдяки
чому це «завтра» КНУТД вдається робити
сьогодні?
— Ми не чекаємо миті, — каже ректор
КНУТД академік Національної академії
педагогічних наук України Іван Грищенко, — ми її творимо. Негаразди розглядаємо не як привід для опускання рук, а
як виклик для мобілізації власного потенціалу.
Саме про це й розповідає книга, підготовлена до 90-річчя університету, що
представлена на виставці. В ній немає переможних звітів. Зате зафіксовано творення частини вітчизняної історії. Хоча б
схематично перегляньмо її через призму
роботи КНУТД.
У наш час багато хто входить в історію
руйнівником. Київський національний
університет технологій та дизайну всі

дев’яносто років був і залишається творцем, працює на державу і для її громадян. Подобається це кому чи ні (а з пісні слів не викидають), а радянський період був сприятливим для роботи тоді
ще Київського технологічного інституту
легкої промисловості. Він відчував підтримку держави і затребуваність галузі
в кадрах, які готував. З настанням незалежності легку промисловість України відправили в небуття. Така ж доля передбачалась і для університету. Завдяки
стійкості колективу КНУТД так-сяк тримався на плаву.
З приходом на посаду ректора Івана
Грищенка все змінилось. Здібний організатор, талановитий вчений. Один з ініціаторів вчення, що освітня діяльність —
вид економічної, він став антикризовим
менеджером. Унікальний випадок, коли
теоретик на практиці доводить ефективність своїх наукових напрацювань.
Здавалось, такого ректора мали підтримувати на найвищому рівні. А ж ні.
Знайшлися сили, які завадили підписанню контракту з керівником, за якого проголосувало більше 80 відсотків колективу.
Не здавався, працював і працює. Зрештою
здоровий глузд узяв гору. Міністерство освіти і науки затвердило вибір колективу
(чи потрібна така формальність, коли університет — це самоврядна організація?).
Вперше за багато років КНУТД відвідав
галузевий міністр і визнав, що тут готують спеціалістів світового рівня.
Період керівництва університетом
Іваном Михайловичем називають «епохою Грищенка». Справедливо. Але вузько. Ера Грищенка охоплює всю індустрію моди. Чому? Локомотивом галузі виробничники називають саме КНУТД. І не
лише за те, що готує кваліфіковані кадри.
Університет став науково-дослідницькою
базою галузі. Тут розробляють інноваційні технології і супроводжують їх впровадження на виробництві.
Один лише приклад. Здавалось,
КНУТД дуже далекий від потреб силових
структур. Але саме тут розробили найсучасніші засоби індивідуального захисту
для військових. Саме тут запропонували
зразки одягу для захисників батьківщини.
Невипадково за останні роки роботи вчених відзначені трьома державними пре-

міями в
галузі науки і техніки. Аби
пришвидшити впровадження новацій у
життя,
за ініціативи Івана Грищенка створено
Київський освітній науково-виробничий
кластер легкої промисловості.
Прикладів успішної роботи на кафедрах, співпраці з виробничниками можна
наводити багато. Її важливість, думаю,
найповніше висловив голова Української
асоціації хутровиків Ігор Зварич: «Без
КНУТД ми, виробничники, рухатись вперед не можемо».
Погодьтесь, це найвища оцінка
дев’яносторічної роботи. Презентована
книга зафіксувала історію. Виставлені перед цим інновації відзначають розвиток.
— Наше завдання, — каже Іван Грищенко, — вивести індустрію моди з прірви, аби зайняла вона в економіці держави
належне місце. Виставка і презентація —
не просто демонстрація здобутків, а поштовх до аналізу й роздумів, які спонукають роботу.
Авторський висновок перший. Європа вірить у потенціал українських дизайнерів. Звичайно, вона все робитиме для
того, аби кращих iз них залучити до своїх
країн. То чому ж у наших можновладців
не вистачає розуміння, що саме українська індустрія моди може торувати шлях на
зарубіжний ринок? У нас є кому працювати. Чого бракує? Повторімо слова молодих дизайнерів: «Реалізувати свій потенціал легше за кордоном»...
Висновок другий. Завдяки наполегливості КНУТД у галузі успішно співпрацюють наука, освіта і бізнес. Бракує
участі влади. Йдеться насамперед про
створення відповідних умов для піднесення галузі.
Висновок третій. Останні роки багато
говориться про патріотизм. Давайте, зрештою, вважати патріотами не тих, хто багато говорить, а тих, хто робить конкретний внесок у зміцнення держави. Мода
має бути не на слова, а на добрі справи.
Європа наш потенціал бачить. Треба його
реалізовувати на рівні держави, як це робить КНУТД. ■

■ ТЕЛЕБУМ

Молодь шукає «скелети»
Чому став популярним другий сезон «Перших ластівок»
Катерина САМЧЕНКО,
Григорій ТУРШУКОВ
Ще наприкінці минулого
року, 14 грудня, на Новому каналі стартував тиждень «Перших ластівок. Zалежні». Після
прем’єри вони увійшли до списку найпопулярніших запитів
Google trends за наступну добу.
Бо це телепроєкт, що зачіпає підлітково-молодіжні проблеми.
За першу ніч серіалу в ефірі
значно зросла кількість звернень на Національну гарячу
лінію для підлітків та молоді
«Ла Страда-Україна», контакти якої вказані в титрах кожної
серії. Більше двох сотень підлітків та молодих людей наважилися відверто розповісти про
своє наболіле і невирішене та чи
не вперше в житті попросити про
допомогу...
На продовження франшизи
— другий сезон — телевізійників, безумовно, надихнули високі рейтинги першого сезону

у 2019 році та неймовірна популярність серед молоді. Місцем подій став факультет журналістики одного з українських
вишів. Головні герої — це палітра характерів. Кожен зітканий
iз протиріч, позитивних та негативних чеснот.
Каріна — дівчина з багатої
сім’ї, що втекла від своїх батьків та вирішила жити, «як усі»,
в гуртожитку. Назар — любитель красивого життя, вечірок,
наркотиків та пікантних почуттів, а за сумісництвом — син декана факультету журналістики.
Альбіна Харткіпер — інстаграмблогерка, поетеса-любителька із
заможної родини та веб-танцівниця. Іван — загадковий мовчазний хлопець, працює рецензентом в одному з інтернет-видань. Єва — дівчина з релігійної
родини, має 12 братів та сестер.
Влад підробляє на нелегальних
боях без правил, з дитинства бачив насилля в родині. Олексій
працює наркокур’єром, бажаю-

чи знайти гроші для оплати контракту в університеті.
Основу сюжету серіалу складає розслідування смерті одного зі студентів — Івана Кожуха. Із кожною серією глядач усе
більше дізнається про секрети та скелети в шафі здавалося
б тихого непримітного хлопця.
Розкриваючи обставини смерті
свого однокурсника, персонажі
змінюються на краще, еволюціонують, переосмислюють власні
погляди та вчинки.
Здається, центральною проблемою серіалу є гроші, принаймні так бачить цільова аудиторія
телепроєкту. Більшість головних
героїв «Ластівок» опиняються в
таких ситуаціях, коли вони потребують великої кількості гривень й іноземної валюти. І замість
того, щоб мало-помалу заробляти, працюючи на «звичайній» роботі, герої серіалу вирішують збагатитися за допомогою «легких
та швидких грошей». Ці способи заробітку на перевірку вияв-

❙ «Перші ластівки. Zалежні» — про студентів.
❙ Фото Нового канала.
ляються незаконними, антиморальними та, врешті-решт, породжують серйозні проблеми для
головних героїв. «Перші ластівки. Zалежні» наочно показують,
до чого може призвести «безконтрольна спокуса мати бажане тут
і зараз».
Родзинкою другої частини
серіалу є також те, що майже
всі актори грають повних антиподів своїх персонажів із першого сезону «Ластівок». І ця можливість побачити акторів у новому амплуа теж приворожує

покоління, яке в активному пошуку свого «я».
Якщо є бажання побачити та осмислити проблеми сучасної української молоді, простежити за цікавим детективом, дослідити феномен однієї з
найпопулярніших українських
франшиз останніх років, то варто подивитися «Перші ластівки. Zалежні», навіть якщо ваші
враження будуть іншими. А цільова аудиторія в очікуванні:
чи прилетить в їхнє життя наступний сезон? ■
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СМАЧНЕ ЖИТТЯ

■ РОДИННА КУЛІНАРІЯ

Перше, друге і десерт!
Юшка, лазанья, оладки з грибами, зернове печиво і трубочки:
рецепти Лілії Мурайко-Оліярник із Самбора
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Що не кажіть, а родинна кулінарія — це чудово! Мало того, що перевірених рецептів — сила-силенна, спільні
смаки, багато спільних кулінарних справ і спогадів, так ще й підготовка до свят — це ціле цікаве дійство. «Ми
з чоловіком перед святами разом коптимо м’ясо, — розповідає Лілія Мурайко-Оліярник з міста Самбір, що на
Львівщині. — І це так приємно: дуже відчувається наближення свята, особливі відчуття, які складно передати
словами!».
Пані Лілія — чудова господиня, кулінарка, рецепти якої шанують інші хазяєчки. Вони із задоволенням
проголосували за свою порадницю в нещодавньому конкурсі, отож ми знову маємо нагоду познайомитися з рецептами переможниці кулінарного конкурсу.
Лілія Мурайко-Оліярник розповідає, що далеко не відразу стала кулінарною майстринею. «Не відразу
в мене виходили гарні сирники, майонез, твердий сир, не відразу могла красиво формувати пиріжки,
але з допомогою друзів, інтернету виправила свої помилки — і вдалося! Я люблю вчитися і зовсім не
соромлюся запитувати!».

Приємно готувати
для родини!
Пані Лілія раніше працювала барменом, а потім — продавчинею. А бажання готувати
з’явилося від бабусі, яка була
весільною господинею. «Це поважно — бути весільною господинею», — додає вона. І розповідає про зошити з рецептами, які часто гортає, вибирає
звідти щось особливе, доповнює своїми нюансами. Нині
пані Лілія — домогосподарка
і пишається цим. Бо вважає
таку роботу благородною і цікавою, їй дуже приємно, зокрема, готувати смачні страви
для родини. А це — коханий
чоловік пан Степан, син, невісточка і славна дівчинка, онучка Роксолана.
«Хочу навчитися професійно
оформляти торти», — ділиться
мрією майстриня Лілія Мурайко-Оліярник, у якої насправді
торти вдаються дуже гарними
й особливо смачними. Але вона
каже, що треба ставити ціль і
розвиватися. І доводить це твердження на практиці.

Грибна юшка
У ці холодні дні дуже доречною на наших столах буде смачна грибна юшечка, вважає господиня і ділиться рецептом.
Отож потрібно: 300-400 г
печериць, 200-250 г будь-якого м’яса (можна і на овочевому
бульйоні), по дві морквини і цибулини, корінь петрушки, 2-3
зубчики часнику, сіль, перець,
зелень, спеції до смаку. Води —
приблизно 4 л.
М’ясо миємо, заливаємо водою і ставимо варити. Варимо
до готовності, періодично прибираючи піну. До бульйону додати цілими морквину і цибулину, корінь петрушки, часник, спеції.
Печериці почистити, нарізати невеликими шматочками.
Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти
і підсмажити. Додати гриби і
все разом тушкувати приблизно 10-15 хв. Як тільки бульйон
буде готовий, додати засмажку,
перець, кріп.
До такої юшки можна подати налисники, пиріжки або відварити макарони-бантики і додати по кілька штук. Повірте —
це дуже смачно!

Лазанья, яка дивує
Напевне, нема лазаньї, яка
не дивує, бо це дуже смачна і цікава страва. Але пані Лілія ділиться таким рецептом, який
особливо дивує навіть господиню. Отож готуємо!
Потрібно для соусу Болоньєз: 500 г фаршу, 2 цибули-

ни, 3-4 зубчики часнику, 3-5 середніх помідорів, 2-3 ст. л. томатної пасти, 50 мл олії, морквина, 150 мл сухого вина, сіль,
перець, базилік, орегано.
Цибулю,часник дрібно нарізати. Моркву натерти на крупній тертці. Помідори подрібнюємо блендером або тремо на
тертці. (Можна використовувати заморожені порізані помідори). У велику сковорідку наливаємо олію та обсмажуємо цибулю і часник. Додаємо моркву і
також злегка обсмажуємо.
Викладаємо в сковороду
фарш, сіль, спеції і продовжуємо тушкувати 15-20 хв. Додаємо помідори, томатну пасту,
вино і тушкуємо ще 10 хв.
Соус Бешамель: молоко —
600-650 мл, вершкове масло —
100 г, борошно — 70 г, сіль, перець, мускатний горіх.
У розтоплене масло висипаємо борошно і легко обсмажуємо.
Далі треба додати молоко, сіль,
перець, мускатний горіх і добре розмішати, щоб не було грудочок.
Тісто: борошно — 300 г,
яйця — 3 шт, дрібка солі.
Замісити тісто і поставити
трохи відпочити. Тісто тонко
розкачати і порізати на шматки. Сир (250-300г) натерти на
тертці.
Формуємо лазанью: соус Бешамель, тісто, Болоньєз, соус
Бешамель, сир, тісто. І так чергуємо, поки не закінчаться тісто і начинка.
Зверху змастити соусом Бешамель і посипати сиром. Випікати 40-45 хв. при температурі
180 градусів. І смачний шедевр
готовий!

Оладки з печерицями і сиром
Оригінальна як для оладок
начинка, чи не так? Якщо кортить спробувати — то треба брати і робити!
Інгредієнти: печериці —
200-250 г, яйця — 3шт, сир —
100 г (можна і більше), манка
— 2 ст. л. (чубаті), майонезу —
2 ст. л, цибуля — 1 шт, сіль, перець.
Печериці почистити, порізати дрібними кубиками. Цибулю почистити і дрібно порізати. Сир натерти на тертці.
До грибів додаємо яйця, цибулю, натертий сир, манку,
майонез, сіль, перець, все добре
перемішуємо. Даємо настоятися
приблизно 15 хв. Обсмажуємо з
двох сторін до зарум’янення. І
маємо приблизно 16—18 шт.
смачних оладок!

Зернове печиво
Воно виходить хрустке,
смачнюще і дуже апетитне!
Лілія Мурайко-Оліярник впев-

❙ Лілія Мурайко-Оліярник.

❙ Лазанья.

❙ Грибна юшка.

❙ Оладки з печерицями.
нена, що і вашим рідним таке
печиво неодмінно сподобається. Тому ділиться рецептом.
Інгредієнти: 100 мл води
(гарячої), 50 мл олії, 50 г масла
(м’якого), 1 ст. л. цукру, 0,5 ч.
л. солі, 50 г крохмалю, борошна +/-230 г, 1 ч. л. розпушувача (без верху).
Для посипки — насіння соняшнику, льону, кунжуту, гарбуза — приблизно по 2 ст. л.
Із усіх складників замісити
м’яке еластичне тісто і розділити на дві частини. Тісто тоненько розкачуємо на пергаментному папері.
Збитим яйцем добре змастити всю поверхню і посипати насінням. Легенько притиснути
зерна, щоб прилипли до тіста.
Сире тісто відразу ріжемо на
прямокутники.
Випікати при температурі
200 градусів — 10-12 хв.

❙ Хрустке печиво.
Трубочки з кремом — смачна
ніжність
Ох ці трубочки! Суцільна
смачна спокуса! Дивишся на ці
тонкі витвори, начинені кремом, і сумніваєшся, чи впораєшся з такою особливою
кулінарною роботою. «Впораєтеся, спечете!» — каже пані
Лілія і пропонує потішити рідних такими смачними витворами.
Тісто: масло (маргарин) —
200 г, холодна вода — 80 мл,
жовток — 1 шт, оцет — 2 ч. л,
борошно — 300 г, дрібка солі.
Жовток змішуємо з сіллю,

❙ Трубочки з кремом.
оцтом, водою і ставимо у холодильник.
Холодне масло тремо до борошна, постійно перемішуючи
все руками. Все робимо швидко, щоб не дати маслу нагрітися
від рук. Додаємо яєчно-водяну
суміш та замішуємо тісто. Ставимо тісто в холодильник на 23 години, а ще краще — на ніч.
Потім розкачуємо тонко і
ріжемо довгі смужки, приблизно по 2-2,5см. Далі беремо спеціальні форми-конуси для випікання і накручуємо тісто. Змащуємо жовтком та випікаємо
при температурі 190 градусів
15-20 хв.
Крем: білки — 3 шт., лимонна кислота 0, 25 ч. л., цукор —
150 г.
До білків додати лимонну
кислоту, легенько змішати міксером. Додати цукор, розмішати. Поставити миску на водяну баню та збивати міксером на
максимальній швидкості приблизно 10 хв. Знімаємо миску і
ще 2-3 хвилини збиваємо. Охолоджені трубочки начиняємо
кремом і посипаємо цукровою
пудрою. Смаколики, які люблять і дорослі, і малі — готові!
Не соромтеся запитувати,
наполягає самбірська кулінарна майстриня Лілія МурайкоОліярник. Не може бути такого, щоб щось не вдалося, то ми
забуваємо щось з інгредієнтів.
Тому тим, хто вчиться і не хоче
помилятися, добра порада: дотримуватися рецептів. Готуйте,
все вдасться! Смачного! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 17 ЛЮТОГО 2021

СПОРТ
Андрій Павелко
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«Для нас було надзвичайно важливо, щоб кращі представники футбольної
спільноти отримали заслужені нагороди за підсумками минулого року».

президент Української асоціації футболу

■ ФУТБОЛ

Григорій ХАТА
В Українській асоціації футболу вирішили не йти за прикладом «Франс
Футболу», який у перевернутому коронавірусом 2020 році відмовився визначати володаря «Золотого м’яча», й провели церемонію нагородження кращих
представників футбольної України за
підсумками минулого року. Щоправда, через карантинні обмеження від
традиційних урочистостей організаторам довелося відмовитися, перенісши
всю процедуру вручення призів в онлайн-формат.
«Попри те, що пандемія COVID-19
завадила нам провести вже п’яту за ліком Церемонію нагородження в традиційному форматі, сьогодні свято футболу вдалося. Адже нам було надзвичайно важливо, щоб кращі представники
футбольної спільноти, яка доклала необхідних зусиль, щоб відновити чемпіонат і Кубок України, завершивши
змагання за спортивним принципом,
отримали заслужені нагороди. Нехай
і в дещо незвичній формі», — повідомив у «Фейсбуці» президент УАФ Андрій Павелко.
До святкової студії, з якої велася
трансляція події у всесвітню мережу,
переможці своїх номінацій здійснювали віртуальні візити.
Загалом, в організаторів церемонії
було півтора десятка номінацій і кілька годин вони роздавали призи, тримаючи таким чином інтригу навколо головної персони вечора.
А до трійки претендентів на перемогу в номінації «Кращий футболіст
року» потрапили двоє представників
«Шахтаря» Тайсон і Тарас Степаненко, а також динамівець Віктор Циганков, якому, зрештою, й дісталися лаври переможця.
Водночас одноклубникові Циганкова — Іллі Забарному — дістався приз
«кращого молодого гравця». Натомість бразилець Тайсон переміг у ноГригорій ХАТА
У вівторок у швейцарській
Лозанні Спортивний арбітражний суд розглядав апеляцію Української асоціації футболу на
рішення УЄФА щодо технічної
поразки збірної України в матчі Ліги націй проти Швейцарії,
котрий не відбувся 17 листопада в Люцерні через низку позитивних тестів на коронавірус у
таборі «синьо-жовтих».
Після того як скаргу УАФ
відкинули в Апеляційному комітеті УЄФА, представники вітчизняного футболу пішли шукати правди до останньої інстанції
у спорті.
«Ми вважаємо, що виконали всі вимоги Протоколу УЄФА
«Повернення до гри» і в нас була
достатня кількість гравців із негативними тестами, аби той матч
відбувся», — наголошував генеральний секретр УАФ Юрій Запісоцький.
16 лютого українська сторона отримала можливість у Спортивному арбітражі знову навести
свої аргументи й представити додатковий фактаж, який з’явився
в УАФ після вивчення всіх документів, пов’язаних iз проходженням дисциплінарного та апеляційного комітетів Європейського футбольного союзу.
Готуючись до засідання в
САС, Юрій Запісоцький наголошував, що українська сторона з оптимізмом очікуватиме рішення судової інстанції, котра
має сказати своє авторитетне й
заключне слово у цій непростій
справі.
Варто сказати, що подібних
ситуацій у великому спорті рані-

Заслужене визнання
Українська футбольна
асоціація в незвичному
форматі підбила підсумки
минулого року
мінації «кращий легіонер в Україні».
Значна кількість українських футболістів, які грають за іноземні клуби,
дозволила УАФ провести голосування
за «кращого українського легіонера»,
в якому переміг півзахисник італійської «Атланти» Руслан Малiновський.
Його ж конкурентами були: Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина) та Роман Яремчук
(«Гент», Бельгія).
Також в УАФ визначили й кращого українського тренера-легіонера. У
заочному протистоянні Юрія Вернидуба, котрий нині очолює «Шериф» із Тирасполя, Романа Григорчука, котрого
запросили на місце Вернидуба в солігорський «Шахтар», та Сергія Реброва
з будапештського «Ференцвароша» переміг наставник угорського клубу.
Щодо прізвища кращого тренера України, то, підігріваючи інтригу, ведучі
церемонії змушені були не тільки розкрити тріо номінантів, а загалом назвати весь «шорт-лист» претендентів і показати результати голосування, участь
в якому брали тренери УПЛ i ПФЛ.
Незадовго до онлайн-вечора, дізнавшись трійку номінантів, до якої потрапили Віктор Скрипник, Олександр Ря-

❙ Миколі Павлову випала честь оголосити прізвище кращого тренера 2020 року в Україні.
❙ Фото з «Фейсбука».
боконь та Мірча Луческу, представники донецького «Шахтаря» виказала
своє обурення відсутністю в ній наставника «гірників» Луїша Каштру.
«Як можна не включити Каштру
до трійки претендентів? Це просто неповага до «Шахтаря», до спортивного
принципу. Який узагалі футбол у минулому році дивилися організатори з
УАФ?» — заявив директор «Шахтаря»
з футболу Даріо Срна. Тож, аби зняти

всі питання, в УАФ розкрили всі карти проведеного між наставниками опитування, в якому Скрипник набрав 16
голосів, Рябоконь — 12, Луческу — 9,
Каштру — 4, Костишин — 3, а Максимов — 2.
Щодо підсумків року в жіночому
футболі, то звання кращої футболістки України дісталося Дар’ї Апанащенко, а кращим жіночим тренером визнали Романа Заєва. ■

■ ОРГПИТАННЯ

Аргументи поза політикою
У Спортивному арбітражному суді УАФ розпочала боротьбу за право «синьо-жовтих»
у спортивний спосіб визначити свою долю в Лізі націй

❙ Юристи УАФ намагаються повернути збірній України шанс на збереження прописки в еліті Ліги націй.
❙ Фото з сайта www.ukrinform.ru.
ше не траплялося. При цьому генеральний секретар УАФ наголошує, що, готуючись до матчу
зi швейцарцями в Люцерні, українська сторона діяла чітко у
відповідності до Медичного протоколу УЄФА. «Із точки зору цих

вимог, iз нашого боку не було абсолютно жодних порушень. Ми
впевнені, що справедливість на
нашому боці. І ми використаємо всі шанси, аби поборотися за
нашу національну команду», —
зазначив Запісоцький.

Під час засідання Спортивного арбітражу, котре, до слова, проходило в онлайн-режимі, українську сторону, окрім юристів, представляли президент УАФ Андрій Павелко та
головний тренер «синьо-жов-

тих» Андрій Шевченко.
При цьому головне, на чому
наполягали захисники інтересів збірної України, — це дотримання спортивного принципу у
встановленні підсумків групового турніру в Дивізіоні А Ліги
націй.
Нагадаємо, що в очному матчі між Швейцарією та Україною
мала визначитися збірна, котра
залишить еліту Ліги націй.
Завдяки технічній поразці
української команди саме швейцарцям дістався рятівний квиток. Однак юристи української
сторони наполягають, що долю
того матчу потрібно вирішити
не в кабінеті, а на футбольному
полі. І для цього в міжнародному
календарі УЄФА є вільні дати.
Спортивний юрист Євген
Пронін каже, що, з правової
точки зору, в України є непогані шанси на успіх. Але, за його
словами, дуже часто у спортивні речі втручається політика.
Були очікування на отримання швидкого вердикту від САС,
але, схоже, членам Спортивного
арбітражу знадобиться час для
прийняття зваженого рішення.
Подейкують, що свій вердикт
спортивна Феміда оголосить через три тижні. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Історична пам’ять як необхідність і фундамент
Досвід творення націй у Франції, США, Нідерландах та Україні

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 17 ЛЮТОГО 2021

■ БЕБІБУМ

Королівського полку
прибуває У принцеси Євгенії
Нарешті це все ж таки сталося — герцог
і герцогиня Сассекські чекають на другу дитину. Чому нарешті? Бо всілякі там таблоїди і
жовта преса тільки й писали та прогнозували,
коли ж ця парочка «закріпить» свій союз другим дитям. Восени минулого року Меган Маркл,
яка так мріяла про приватність свого сімейного
життя, публічно розповіла, що влітку втратила
другу дитину. Власне, дивує ця відкритість перед пресою, адже такий душевний біль не проходить за місяць-два і про таке інколи не можна
й з близькими поговорити. Ні про терміни вагітності, ні про обставини цієї сімейної драми місіс
«Мекзіт» не розповіла, та тепер стає очевидним, що саме в ті дні вона вже знала про чергову вагітність. Викликає подив тодішня удавана
печаль жінки, яка вже знає, що знову вагітна.
Чим викликана така поспішність із народженням другої дитини, теж не зрозуміло. Наразі це
буде вже десятий правнук (чи правнучка) королеви Єлизавети. Ні стать дитини не відома,
ні приблизна дата народження, хоча,
судячи з форм Меган Маркл,
пологи відбудуться десь наприкінці весни.
Нещодавно королівська родина поповнилася ще одним нащадком — принцеса Євгенія народила в
приватній клініці Портленд свого первістка. Нагадаємо, весілля принцеси було зіпсоване звісткою Меган про те, що вона вагітна,
Варка ВОНСОВИЧ
Не встигли ще вщухнути останні жарти стосовно скульптури Альонці, якою можна лякати дітей, що встановили в російському містечку Нововоронеж, як тут свіжа новина — диво-статую продали на аукціоні,
і не просто продали, а з великим профітом — за 2,6 млн рублів. Початкова ціна
на торгах місцевої Венери Мілоської становила мільйон рублів, і хоча пошуковувачів
на «руку і серце» красуні було всього четверо, проте ціну вдалося підвищити у 2,6
раза. «Щасливою» хазяйкою цієї страшнуватої скульптури стала якась Єлена Осипова (подейкують, власниця мережі воронезьких фітнес-клубів «Тріель»). Що буде робити з цим артоб’єктом нова власниця і куди
поставить цю красу неземну — поки неві-

народився первісток,
а Меган Маркл чекає
на другу дитину
адже вся увага була прикута не до нареченої, а до герцогині Сассекської. До
слова, й саме весілля Євгенії довелося
переносити через весілля Гаррі та Меган.
І хоча Євгенія з дитинства дуже близька з Гаррі, але цю образу проковтнути було важко, адже особа нареченої була затьмарена всюдисущою
Меган. На цей раз голлівудська
своячениця все ж витримала паузу і лише через тиждень після пологів Євгенії повідомила про своє «цікаве положення». ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №15

❙ Принцеса Євгенія.
■ ОВВА!

Кому краси неземної?
Продано!
домо. Нагадаємо лише, що після нищівної
критики цього витвору, з дозволу сказати, мистецтва придбати Альонку визвалися
одіозний лідер партії ЛДПР Жириновський
та не менш одіозна журналістка і світська
левиця Ксенія Собчак. Та, судячи з утаємничення імен інших учасників торгів, навряд чи
серед них були названі персони, адже повз
безкоштовну рекламу, якою б міг стати для
них згаданий аукціон, вони б не пройшли.

Варто сказати, що після встановлення і
нетривалого існування на площі Нововоронежа Альонки поголос і невдоволення місцевих
жителів довго не вгавали, адже ні конкурсу
проєктів скульптури (ескізів), ні затвердження і, тим паче, обговорення його «в глині» не
було, а автором цього шедевру став колишній
голова правління регіональної спілки архітекторів, що й не дивно. Після розмов, щоб цю
страхолюдину прибрали з площі, місцеві гумористи пропонували нічого не міняти в образі Альонки, а просто вставити їй в руки косу
— нехай відганяє нечисту силу. ■

■ ПОГОДА
18 лютого за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнiчний, 5-10 м/с. Температура вночi та
вдень -10...-12.
Курорти Карпат: хмарно, невеликий снiг. Славське:
вночi -4...-6, удень -2...-4. Яремче: вночi -3...-5, удень
0...-2. Мiжгiр’я: вночi -3...-5, удень 0...+2. Рахiв: уночi
-3...-5, удень +1...+3.

Північ
мінлива
хмарність

-4…-9
-2…-9
Схід

хмарно

16 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич
— 38 см, Стрий — 32 см, Славське — 22 см, Плай —
88 см, Мiжгiр’я — 19 см, Рахiв — 8 см, Долина — 25 см,
Івано-Франкiвськ — 13 см, Яремче — 29 см, Коломия
— 16 см, Пожежевська — 90 см.
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Захід

-8…-13
-8…-13

Центр

-5…-12
-2…-10

-2…-9
-3…+3

дощ
сніг

Південь -12…-17
-5…-10
дощ,
гроза
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По горизонталі:
3. Уявна лінія, що з’єднує Північний і Південний полюси. 7. «Я син
..., що вгору йде, хоч був запертий в льох» (Іван Франко). 8.
Мелодія для сольного виконання на противагу хоровому. 9. Форма вибуху атомної бомби. 10.
Людина, що приносить замовлення чи
пошту за адресою.
12. Тропічний плід.
14. «Х-...», популярне
теле-шоу. 15. Звук, що видає кришталева чарка. 17. Висока копиця сіна чи соломи, що моститься на
спеціальні палі. 19. «Котилася ... з високого горба» (дитяча лічилка). 20. Короткий відеоряд, знятий на пісню. 21.
Найвищий ієрарх православної церкви.
22. Настоятель чоловічого православного монастиря. 23. Великий сильний
пес, що охороняє стадо.
По вертикалі:
1. Відомий британський поет-романтик. 2. Невелике підвищення на
місцевості. 3. Пахуча речовина рослинного або тваринного походження, яку використовують у медицині
та парфюмерії. 4. Сукупність нерівно-

стей на земній поверхні. 5. Людина чи
фірма, яка завозить товари з-за кордону. 6. Російське місто, яке в давнину славилося своєю демократією.
10. Німецьке місто, назва якого перекладається як «холодне». 11. Верховний правитель Індії в епоху феодалізму. 12. Генеральний Секретар
ЦК КПРС, який обійняв цей пост після смерті Брежнєва. 13. Сік або коктейль, які подають перед основною
трапезою для «розігріву шлунка».
16. Старовинне місто в Узбекистані.
17. Райцентр на Київщині. 18. Засіб художньої виразності в тексті. 20.
Об’єднання людей за інтересами. ■
Кросворд №14
від 16 лютого

■ ПРИКОЛИ
Купила гель для ніг «Кінська
сила», два дні не могла потрапити
додому, весь час проскакувала.
***
Рабинович iде по вулиці, раптом
бачить аварію, підходить і питає:
— Страховий агент уже приходив?
— Ні.
— Тоді я ляжу поруч iз вами.
***
Суддя суворо:
— Сподіваюся, ви знаєте, що
вас чекає за неправдивi свідчення?
— Дадуть тисячу баксів і «БМВ
Х6».
***
— Сарочко, як ваша дієта?
— Так собі, ніяк не можу ввечері знайти ворога, щоб віддати

свою вечерю.
***
— Як відпочив?
— Просто супер. Готель класний, годували відмінно, а рушники
такі пухнасті, що ледве валізу закрив.
***
На Привозі:
— Мішо, у вас що, болить серце?
— Ні, я тримаю гаманець.
***
Розмова двох приятелiв:
— Абраме, чому всi порнографічні фільми ти дивишся завжди задом наперед?
— Фімо, ти не уявляєш, яку насолоду я відчуваю, дивлячись, як
повія повертає гроші клієнту назад.
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