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По-своєму
щасливі і нещасні
У міжнародному рейтингу українці не потрапили до першої сотні вдоволених оптимістів,
пропустивши вперед навіть жителів країн із нижчим рівнем достатку. Чому?
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❙ Щастя точно не в грошах, наголошують фахівці.
❙ Фото з сайта facebook.com.
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«У 10 областях та місті Києві діє червоний рівень епідемічної небезпеки. Додалася
Чернігівська область. Обмеження цього рівня починають там діяти вже з 29
березня».
Міністерство охорони здоров’я України

■ COVID-19

■ НА ФРОНТІ

Дихати
важче

Окупанти виживають
господарів зі статистики

Ще додалася
«червона» зона

Чому українців у псевдореспубліках забажали кваліфікувати іноземцями

Катерина БАЧИНСЬКА
Тарас ЗДОРОВИЛО
Спалах коронавірусу в Херсонській обласній лікарні. Захворювання
виявили у 37 осіб: це 18 медпрацівників i 19 пацієнтів. Про це повідомили в облдержадміністрації. Аби не допустити поширення хвороби, планову госпіталізацію в хірургічне, травматологічне та урологічне відділення
лікарні припинили на два тижні. Пацієнтів, які вже перебувають на лікуванні в цих відділеннях, виписувати не будуть. Для з’ясування причин
сплаху «Ковід-19» у лікарні створили
комісію.
Понад вісім тисяч нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні
за попередній звітний день. Зокрема,
захворіли 344 дитини та 140 медпрацівників. Найбільше інфікованих виявили у Львівській, Одеській, Дніпропетровській i Житомирській областях. 178 людей померли. Госпіталізовано майже три тисячі двісті хворих.
Одужали — трохи менше ніж три тисячі.
Відсьогодні до «червоної» карантинної зони потрапила й Чернігівщина. Загалом тепер 11 «коронованих».
Єдиним регіоном «жовтої» зони, незважаючи на спалах, залишається
Херсонщина. Зелених — немає жодного.
Динаміка госпіталізацій дуже висока. У деяких областях зайнята більша частина ліжок, виділених для
ковідних хворих. У столиці ж щодня
фіксують щонайменше кілька сотень
нових хворих на коронавірус. Та ще
більше киян госпіталізують iз підозрою на «ковід». Про це пише міський
голова Києва Віталій Кличко. Згідно
з його даними, понад пів тисячі містян госпіталізували до столичних лікарень із запаленнями легень i підозрами на коронавірусну інфекцію.
Найбільше нових хворих у Дніпровському, Дарницькому та Оболонському
районах.
Жодного щеплення від коронавірусу за добу не зроблено в чотирьох регіонах. Це Донеччина, Луганщина, Рівненщина та Чернігівщина.
Загалом в Україні попередньої доби
вакциновано лише півтори тисячі
людей. Такі дані оприлюднили в Мінохорони здоров’я. Найбільше — на
Харківщині — 230 осіб. У Києві та області в неділю зробили по 20 щеплень.
Стільки ж на Волині. В Кіровоградській області зробили лише 10 ін’єкцій.
До листа очікування записано понад
360 тисяч охочих вакцинуватись.
Водночас Україна майже вдвічі
відстає від плану вакцинації. Про це
сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв’ю «Радіо «Свобода». Одна з причин — організація
роботи. Йдеться, зокрема, про пункти щеплення. За словами Степанова,
не всі пункти вакцинації запрацювали вчасно. Нагадаємо, що українців
почали імунізувати місяць тому. Відтоді ін’єкції отримали майже 200 тисяч людей.
Також міністр прокоментував безпечність вакцин, якими щеплюють
українців. За його словами, всі препарати проти коронавірусу, що зареєстровані в нашій державі, є безпечними та ефективними. Виокремлювати
якусь із вакцин, називати кращою
або гіршою, у МОЗі не будуть. ■

«Чорною п’ятницею» стало для України 26 березня: у бою під Шумами загинуло четверо захисників України. Ще
двох поранили, їх доставили до шпиталю в Харкові, їхній стан військові медики називають тяжким та середньої тяжкості. Першим підірвався на міні офіцер
143-го Центру розмінування підполковник Сергій Коваль. Йому на допомогу
вийшла група евакуації, яка потрапила в засідку й була розстріляна російськими снайперами з панівних висот.
Із 43-річним підполковником під ворожим вогнем на Донеччині загинули бійці
10-ї огшбр — 27-річний Сергій Гайченко з Дніпропетровщини, 47-річний Сергій Барнич iз Прикарпаття та 27-річний
Максим Абрамович iз Рівненщини.
Міністр закордонних справ України
Дмитро Кулеба закликав міжнародне
співтовариство рішуче засудити останню ескалацію з боку Росії на Донеччині,
заявивши, що світ зобов’язаний відреагувати на дії російських загарбників i
запобігти подальшій окупації України.

Він також нагадав, що в 2021 році вже
загинули 23 українськi солдати.
Та для окупантів подібні заяви, вочевидь, нічого не вартують, і вони продовжують обстріли: так, 28 березня кацапи
вісім разів накривали позиції українських бійців та здійснили одне дистанційне мінування. Зокрема, неподалік Талалаївки та Водяного, що на Приазов’ї, по
наших захисниках противник відкривав
вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля
Причепилівки ворог застосував ручний
протитанковий гранатомет. Поблизу селищ Південне та Широкине противник
обстрілював позиції українських захисників iз мінометів калібру 82 мм.
У напрямку населеного пункту Луганське ворог здійснив дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Бойових втрат у
цей день серед українських захисників
та цивільного населення не було.
Зауважимо, що 28 березня підроз-

діли ЗСУ зафіксували виконання робіт
російськими найманцями з облаштування існуючих та створення нових оборонних позицій у напрямку лінії розмежування. Ці роботи проводили, незважаючи на заборону, поблизу населеного пункту Водяне.
Станом на 7-му годину ранку 29 березня з боку російсько-окупаційних
військ було зафіксовано одне порушення припинення вогню неподалік Світлодарська.
Додамо, що на окупованій Луганщині
громадян України оголосили... іноземцями. У «наказі», виданому так званим
«Міністерством внутрішніх справ ЛНР»,
окупанти заявили, що із «23.03.2021 набуває чинності наказ «МВС «ЛНР» про
внесення змін до тимчасового порядку реєстрації за місцем проживання і
за місцем перебування фізичних осіб у
«ЛНР».
І якщо громадяни України не зареєстровані на території «ЛНР», — вони є
іноземцями. По всьому окупованому Луганську розклеєно відповідні оголошення з текстом «наказу». ■

■ ВИБОРИ

Сепаратист писатиме закони
На Донеччині переміг Медведчук, на Прикарпатті —
Коломойський
Інна СТЕПАНЧУК
«Колаборант і власник
російського паспорта Андрій Аксьонов не лише більше не розшукується, а обраний учора нардепом від 5-го
округу Донеччини (65% голосів). Це діагноз як правоохоронній, так і виборчій
системі України. Щодо більшості виборців Донеччини та
Луганщини, то їхній діагноз
відомий уже багато років, і
на це теж не можна заплющувати очі й забалакувати
розмовами про демократію.
Будь-які вибори навіть на
звільнених територіях Донеччини і Луганщини мають відбуватися лише після рішучих дій iз деокупації цих територій і деколонізації всієї України», — так
прокоментував у фейсбуці
результат довиборів до Верховної Ради громадський активіст Тарас Шамайда.
Дійсно, за результатами
підрахунку 91,07% бюлетенів, в окрузі №50 упевнену перемогу здобув мер Добропілля, представник партії
«Порядок» Андрій Аксьонов
— 65,56% голосів. На другому місці опинився адвокат
Валентин Рибін («Партія
Шарія») iз 12,94% голосів,
а кандидатка «Європейської
Солідарності» Юлія Кузьменко набрала лише 6,6%
виборців. Вибори пройшли
за рекордно низької явки —

❙ Аксьонов ще недавно був оголошений у розшук.
всього 20,99%.
«У 2014 році Аксьонов
організовував «референдум
ДНР» у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де
тоді був селищним головою,
— нагадує блогер Денис Казанський. На ютубі досі можна знайти епічне відео з Новодонецького, де прихильники «ДНР» iз сусідніх містечок дякують Аксьонову за
те, що він організував «референдум», та скаржаться на
своїх міських голів, які не
стали займатися сепаратиз-

мом і «не дали їм проголосувати». Казанський зазначає,
що після початку війни Аксьонов утік до окупованого
Криму та отримав там російський паспорт. А в 2015-му
спокійно повернувся у Добропілля і взяв участь у виборах мера міста. У 2018 Аксьонова затримали правоохоронці по справі, яка не стосувалася сепаратизму, — його
звинуватили у підробленні
документів, розтраті майна.
Після цього Аксьонов втік
iз країни і був оголошений у

розшук. Пізніше повернувся, а свою відсутність пояснив лікуванням. Суд продовжується до цих пір, тим
часом Аксьонов встиг вдруге стати мером Добропілля,
а тепер — і нардепом. «Здавалося, людина давно має
бути у в’язниці, але це ж не
якийсь там Стерненко. Хто
ж буде саджати державного
зрадника та корупціонера?
Отже, замість того, щоб піти
за ґрати, він тепер буде приймати для нас закони у Верховній Раді», — додав Казанський.
Тим часом на довиборах
в окрузі № 87 в Івано-Франківській області станом на
вчора ще зберігалася інтрига. За даними третини опрацьованих протоколів, в
окрузі лідирував представник «Слуги народу» Василь Вірастюк (33,8%). За
ним із невеликим відривом
йшли висуванець ВО «Свобода» Руслан Кошулинський
(28,11%) та бізнесмен Олександр Шевченко (27,45%).
Явка в окрузі склала лише
35,05%. «Європейська Солідарність», нагадаємо, зняла свою кандидатку Марусю
Звіробій на користь Кошулинського.
«На Доннеччині переміг
Медведчук. На Прикарпатті
йде боротьба між Коломойським, Фірташем та Ахметовим», — влучно прокоментував результати виборів один
із користувачів мережі.
Нагадаємо, довибори у ВР
відбувалися, оскільки депутати від 50-го округу Руслан
Требушкін і від 87-го округу
Зіновій Андрійович у жовтні 2020 року виграли місцеві
вибори і склали мандати —
мерські крісла Покровського і Надвірної для них виявилися зручнішими. ■
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Тарас ЗДОРОВИЛО
Минулого тижня працівники Шевченківського національного заповідника публічно заявили про загрозу, що
нависла поблизу Чернечої гори, на якій
спочиває Тарас — на лівобережжі Дніпра, в охоронних зонах заповідника, 22
га сінокосів і пасовищ планується перетворити на промисловий кар’єр для видобутку піску. Ці варварські задуми можуть призвести не лише до спотворення краєвидів, що відкриваються з оглядового майданчика Тарасової гори, а й
до повного знищення природних лучних екосистем заплави Дніпра.
Плани, на жаль, не нові: ще у 1980-х
роках там хотіли побудувати промзону,
але тоді ділків і чиновників зупинила
українська інтелігенція, яка стала на
захист Тарасового обрію. У 2000-х роках знову були спроби захопити ці землі — тоді на їх захист активно став відомий український режисер Юрій Іллєнко, який жив поруч, у Прохорівці. І ось
нова загроза...
Наразі до складу Заповідника входять пам’ятки історії, архітектури,
мистецтва, археології та природи, що
становлять історичну і культурну цінність, органічно пов’язані з Шевченковою могилою в один меморіальний комплекс.
Нагадаємо, що ідея об’єднати довкола меморіалу Тараса Шевченка всі
визначні пам’ятки історії, археології
та природи остаточно визріла в умовах УНР та була затверджена рішенням Ради міністрів Української держави 10 червня 1918 року. Показовим у підходах української влади тоді
стало прагнення не лише зберегти саму
могилу поета, а й надати заповідного
статусу його природно-ландшафтному
довкіллю.
Завдяки зусиллям видатних громадських діячів-державотворців Симона Петлюри, письменника Василя Короліва-Старого, мецената Євгена Чикаленка, академіка Миколи Біляшівського, науковця Володимира Різниченка
та участі багатьох інших добродіїв у
1917—1925 роках було сформовано
концептуальні засади діяльності Шевченківського заповідника. Саме на їх
базі Рада народних комісарів УСРР 20

■ НАЦІЯ

■ КРИМІНАЛ

Пісок замість обрію

Банки на гачку

Національний заповідник та активісти знову
захищають береги Дніпра

Кримінальний талант
«навудив» в одинадцяти
країнах десятки мільйонів
доларів
Світлана МИЧКО

❙ Укотре ділки хочуть прибрати до рук берег навпроти Чернечої гори.
❙ Фото з сайта dzvin.media.
серпня 1925 року постановила «Оголосити територію могили Т. Г. Шевченка поблизу міста Канiв, загальною
площею в 4 десятини, за державний заповідник». Вiдтодi Канівський заповідник неодноразово змінював назву і підпорядкування.
У результаті боротьби проти намагання союзного Міненерго розширити
промислову базу за рахунок зон охорони заповідника постановою №287 від
21 листопада 1989 р. на базі Канівського державного ордена Дружби народів
музею-заповідника Тараса Шевченка
«з метою дбайливого збереження Шевченківських меморіальних місць і навколишнього природного середовища в
м. Каневі» було створено Шевченківський національний заповідник.
Додамо, що з 80-х років минулого
століття не вщухають баталії навколо
будівництва Канівської ГАЕС на зем-

лях, пов’язаних із тисячолітньою історією української нації. Крім того,
реальну небезпеку для довкілля меморіалу Шевченка та Канівського
Подніпров’я містять у собі й зміни до
Генплану м. Канева у 2017 році, яким
фактично узаконено майбутнє масштабне промислове будівництво всупереч
низці рішень уряду щодо перенесення
лівобережної промзони та рекультивації цих земель. З’являються й нові проєкти: наприклад, в останні роки йдеться про спорудження тут величезних сонячних електростанцій, існує також
загроза приватизації лісів, інших територій, а також житлової забудови
тощо.
Чи вдасться зупинити невігластво
щодо національної спадщини, не в останню чергу залежить від кожного з
нас, і перш за все від депутатів різних
рівнів. ■

■ РОДОВІД

Він — Капніст, вона — Сірко
У Лебедині відкрили виставку, присвячену роду,
українська історія якого почалася 320 років тому
Лариса САЛІМОНОВИЧ
У художньому музеї
Лебедина на Сумщині почала працювати виставка
«Великі земляки: рід Капністів», присвячена відомому графському роду, що походив з італійських купців.
Перший їхній пращур прибув на Слобідську Україну у
XVIII столітті, де почав служити сотником в Ізюмському полку.
У наступні віки багатодітні Капністи породичалися з Апостолами, Голенищевими-Кутузовими, Полуботками, а граф Ростислав
Ростиславович узяв за дружину прапраправнучку запорозького отамана Івана
Сірка, Анастасію Дмитрівну Байдак. Серед представників цього роду були військові, державні діячі, письменники, меценати й акторка Марія Капніст, яка
провела понад десятиліття
у сталінських таборах, проте згодом встигла знятися у
багатьох культових фільмах
радянської доби.
Один iз родинних маєт-
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❙ Марію Капніст називали «графинею ГУЛАГу» після понад
❙ 10-літнього ув’язнення, а потім — зйомок у фільмі
❙ «Бронзовий птах» (1974).
❙ Кадр із кінострічки.
ків Капністів був збудований на Сумщині, у селі Михайлівка. «У переважній
більшості всі ці меблі і картини походять саме звідти,
— повідомив на відкритті
експозиції директор Лебединського художнього музею Андрій Гєльмінтінов.
— У листопаді 1918 року
під час подій громадянської
війни палац було розграбовано й спалено. Те, що вдалося з нього витягти і врятувати, через кілька днів від-

правив до Лебедина Борис
Руднєв, який заснував цей
заклад. Саме предмети з палацу склали основу нашої
мистецької колекції».
На виставкових плакатах представлено весь рід
Капністів, починаючи від
тих, з кого він бере свій
початок і завершуючи нашими сучасниками. Одна
з них — 71-річна Радислава — донька Марії Капніст, яка народилася на засланні. Нині жінка прожи-

ває у Харкові, має синів та
п’ятеро онуків. Вона двічі
брала шлюб, проте жодного
разу не змінювала свого відомого прізвища. Вивчення
історії роду — одна з її головних місій.
«По краплинах збираю
матеріали. Багато вже є, —
повідомила дослідниця. —
Тепер маю бажання поділитися знайденим, бо рід
йде з XV століття і люди —
войовничі, на державній
службі — такими людьми
треба гордитися. Це Василь
Васильович Капніст — поет
і драматург, це і державні діячі. Це і його сини: сенатори і предводителі дворянства».
До експозиції потрапив
також родинний стіл пані
Радислави. Тут же є портрети її прабабусі та прадідуся. Він — Капніст, вона
— Сірко.
Триватиме експозиція у
Лебединському художньому
музеї до 10 квітня. За дослідженням істориків, представники цього роду проживають на теренах України вже
320 років. «Капністи приїхали на нашу землю з далекої Греції й прославилися героїчними військовими вчинками, літературною спадщиною, державницькою
позицією, ставши окрасою
України, — каже краєзнавець Юрій П’ятаченко. —
Ця виставка історіософічна,
культурологічна і водночас
освітня». ■

39-річному жителю Тернопільщини повідомлено про
підозру в розробці фішингового (від англійського слова
fishing — риболовля), шахрайського інтернет-сервісу для
атак на фінансові установи та поштові сервіси, який фахівці визнали одним iз найбільших у світі. У результаті злочинної діяльності чоловіка постраждали фінустанови 11
країн світу, а збитки сягають десятків мільйонів доларів.
Хакера викрили працівники Департаменту кіберполіції
спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції в ході
міжнародної спецоперації з правоохоронцями Сполучених
Штатів Америки та Австралії. За наявними даними, він
розробив фішинговий пакет та спеціальну адміністративну панель до нього, які були націлені на вебресурси понад сотні банків та їхнiх клієнтів у країнах Європи та Австралії.
За інформацією правоохоронців, ця адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. Надалі ці дані використовували хакерські угруповання у власних цілях. За результатами
комп’ютерно-технічних експертиз виявлено сотні різноманітних шкідливих програмних продуктів, які демонстрував та продавав фігурант у власному інтернет-магазині у сумнозвісній мережі Darknet.
Інтернет-злочинцю повідомлено про підозру за ч. 2.
ст. 361-1 («Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут») Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією програмних чи технічних
засобів. Досудове розслідування триває. Процесуальне
керівництво здійснює офіс генерального прокурора України. ■

Мільйон
за життя
Викрадачів юнака ловили
в Одесі та Києві
Тарас ЗДОРОВИЛО
В Одесі в ніч на 24 березня зловмисники викрали
20-річного хлопця, вимагаючи у батьків потерпілого...
мільйон доларів США, інакше рідня сина більше не побачить.Ошелешені й не на жарт налякані родичі зниклого
вимушені були звернулися по допомогу до правоохоронних органів.
Над встановленням імовірних викрадачів разом з
одеськими правоохоронцями постійно працювали представники оперативного блоку Нацполіції: департаментів
карного розшуку, кримінального аналізу, кіберполіції та
оперативних служб. Крім того, під час відстеження руху
автомобіля викрадачів були залучені оперативні підрозділи з інших областей. У результаті поліцейські встановили: зловмисники після викрадення молодого чоловіка на
автомобілі прибули до Києва, де в центрі міста в орендованій квартирі й утримували заручника.
За силової підтримки спецпідрозділу КОРД поліцейські провели 26 березня спецоперацію затримання виконавців злочину. Так, в Одесі під час передачі частини грошей у розмірі 100 тисяч доларів США було затримано двох
спільників викрадачів. А вже за декілька хвилин в орендовану квартиру в центрі столиці ввірвалися спецназівці,
оперативники та слідчі: чотирьох фігурантів затримали на
місці. Юнака знайшли в окремій кімнаті зі зв’язаними руками. Наразі життю і здоров’ю звільненого хлопця нічого
не загрожує.
Як виявилося, всі затримані — вихідці із Закавказзя.
Окрім того, через кілька годин оперативники також затримали замовника викрадення хлопця: з’ясувалося, що в чоловіка був фінансовий конфлікт із батьком заручника. Тож
у такий спосіб він вирішив поквитатися з ним.
Дії правопорушників кваліфіковані як незаконне позбавлення волі або викрадення людини та вимагання, що
передбачає за відповідними статтями чималенькі терміни ув’язнення: щонайменше 3-5 років. Також перевіряють
їхню кримінальну історію та законність перебування на території України. ■
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Олег ГАНСЬКИЙ

Українська економіка доволі
гідно пережила складний для
всього світу минулий рік і зараз
планує швидкий вихід із кризи.
Серед аргументів «за»: загальні світові тенденції та прогноз
ситуації на головних світових
ринках. «Проти» України зазвичай виступають наш невисокий
інвестиційний рейтинг i складнощі наших взаємин із Міжнародним валютним фондом.
Утім останній фактор сьогодні суттєво нівелюється: у світі
стало багато «зайвих» грошей
і їх треба десь «прилаштувати».
А тому шанси України на успіх
— на жаль, незалежно від нас
— стають усе кращими.

Дно пройдено?
Вітчизняні урядовці відчувають оптимізм: Україна,
за їхнiми словами, витримала
виклики пандемії «Ковід-19»,
пройшла пік падіння та перейшла до поступового налагодження виробничої діяльності й
пристосування бізнесу до змін
умов як у середині країни, так
і поза її межами. Ці тези, зрештою, підтверджують і підрахунки Держстату, за якими падіння ВВП за 2020 рік становило
4%.
«На 2021 рік ми зберігаємо
прогноз росту економіки України в 2021 році на 4,6% ВВП, —
заявив міністр економіки Ігор
Петрашко. І додав: — Підтримкою економіки виступав внутрішній споживчий попит. Так,
споживчі витрати за підсумком року зросли на 1,6% в умовах підвищення мінімальної,
до 5 тис. грн, заробітної плати,
та, відповідно, середньомісячної заробітної плати, зростання
якої за підсумком року становило 7,4%».
Також, за словами Петрашка, важливу роль у цілому зіграла підтримка з боку держави, зокрема пріоритетність розподілу бюджетних коштів на
забезпечення медичних потреб
та відбудову транспортної і соціальної інфраструктур, а також на підтримку населення та
бізнесу з метою стимулювання
попиту.
Утiм досягти більших успіхів влада не змогла через
низьку інвестиційну активність
у реальному секторі економіки, адже бізнес поніс серйозні втрати через коронавірусні
обмеження. Також найглибше
падіння з основних складових
ВВП спостерігалось саме з боку
інвестиційного попиту. Негативний вплив на нашу економіку мали і результати зовнішньоекономічної діяльності через відносно низький зовнішній
попит та світові протекціоністські тренди. Саме це не дозволило вітчизняним виробникам
наприкінці року скористатися певним відновленням зростання світових цін на товарних
ринках. Відтак падіння експорту товарів i послуг за підсумком
року становило 5,6% при більших темпах падіння імпорту —
на 9,6%.
У Міністерстві економіки
також зазначили: в галузевому
розрізі найвідчутнішого удару
від впливу карантинних обмежень зазнали переважно сфери послуг. Зокрема, сфера організації харчування за обсягом скоротилася на 28,5%. Сфера транспорту — на 16,4%.

Без донора буде колапс
У подальшому ж успіхи вітчизняної економіки залежатимуть від відновлення нашої
співпраці з міжнародними до-

■ ІНВЕСТИЦІЇ

Фактор зайвих грошей
Посткоронавірусні інвестфонди перенасичені грішми: відтак
зменшується вага МВФ, а його політика стає значно лояльнішою
до країн-«двієчників»
норами. Насамперед iз Міжнародним валютним фондом, який
виконує своєрідну роль маркера в діловому світі — якщо держава працює з цим фондом, то з
нею працюватимуть й інші фінансові структури. А отже, відновлення діалогу з МВФ для нашої держави — питання економічного зростання та подолання
інфляційних процесів.
Адже, скажімо, для розвинених країн інвестори беруть
до уваги оцінки рейтингових
агентств — «Модіс», «Стандарт
енд Пур», «Фітч» та інших,
щоби обґрунтувати свої інвестиційні рішення перед власними
ж акціонерами. А ось для країн,
чий рейтинг нижчий від інвестиційного, основний сигнал —
це співпраця з МВФ. Працює
МВФ з країною — можна вкладатися, не працює — країна підозріла, а тому краще з нею на
зв’язуватися…
Заступник голови Нацбанку
Дмитро Сологуб заявив: відмова України від співпраці з МВФ
призведе до зростання витрат
на обслуговування боргу, скорочення припливу іноземних
інвестицій та тиску на валютні
резерви НБУ.
Причому, за його словами, така відмова від співпраці
з МВФ можлива лише за двох
умов. Перше — збереження
дуже сприятливого зовнішнього середовища для України. Тобто світові ціни на товари нашого
експорту мають бути дуже високими, а енергоресурси — дешевими.Крім того, на світових фінансових ринках має зберігатися високий апетит до інвестицій
у країни з ринками, що розвиваються. Це дозволить Україні
фінансувати дефіцит бюджету
шляхом зовнішніх та внутрішніх запозичень.
«На мою думку, ці припущення доволі оптимістичні й
суперечать останнім тенденціям. Нафта і газ поступово дорожчають, що погіршує умови
торгівлі для України. За оцінками Національного банку,
така тенденція триватиме», —
сказав заступник голови НБУ.
Друга умова, за словами банкіра, — це зміни в макроекономічній політиці. «Відмова від
співпраці з фондом найімовірніше призведе до зростання
витрат на обслуговування боргу, скорочення припливу іноземних інвестицій, тиску на валютні резерви Національного
банку.
Відтак уряду доведеться
скорочувати дефіцит держбюджету, курс гривні буде слабшати, щоб нівелювати негативний
вплив на платіжний баланс, відповідно, інфляція прискориться. Адже за все потрібно платити», — наголосив Сологуб. І додав, що за відмову від співпраці з МВФ та право проводити
«суверенну економічну політику» Україні доведеться платити зменшенням витрат на важливі бюджетні проєкти: інвестиції в дорожню інфраструктуру, підвищення соціальних
стандартів, підтримку малого
та середнього бізнесу, а також
зростанням відсоткових ста-

втручання в роботу Національного банку, перипетії навколо
НАБУ і його керівника Артема Ситника, масштабна емісія
гривні з допомогою держбанків, повернення регулювання
тарифів на природний газ. Це
— головні вимоги МВФ.
А тому, з одного боку, ми можемо обійтися без Фонду — але
це не найкраще рішення для
української економіки. Адже
Фонд давно і наполегливо вимагає від нас реформ. Які ми зараз
можемо не проводити.

Дожити до осені

❙ «Зайві гроші», які раптом з’явилися у світі, матимуть суттєвий вплив як
❙ на стан вітчизняних фінансів, так і на нашу економіку.
вок, оскільки НБУ буде змушений проводити жорсткішу монетарну політику для стримування інфляції.

«З МВФ? Почекайте в
коридорі...»
Тим часом, на думку економістів, глобальне пом’якшення
монетарної політики, яке ми
спостерігаємо сьогодні, дещо
зменшує вагу фактора МВФ, і
послуги Фонду стають менш затребуваними такими країнами,
як наша. Виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Дмитро Боярчук на своїй
сторінці у фейсбуці стверджує:
саме тому українська влада не
поспішає виконувати вимоги
кредитора.
Адже, на його думку, світовий інвестиційний бізнес базується на системі оцінки ризиків. Інвестиційні фонди володіють сотнями мільярдів
доларів, і вони вкладають ці
кошти по всьому світу: левова
частка йде в надійні, але низькодохідні інструменти. Але існує і певний невеликий обсяг
коштів, який скеровують на
проблемні країни, що дають хорошу прибутковість на позикові
кошти. До таких проблемних
країн традиційно відносять Україну — і ліміти, які виділяють
для України, також традиційно
обмежені. Так працює система
до тих пір, поки не починається кількісне пом’якшення.
Утім сьогодні ситуація почала змінюватися. Кількісне
пом’якшення, на думку економістів, руйнує всі запобіжники
до ризиків і змушує інвестиційні фонди шукати, куди можна
вкласти кілька додаткових мільярдів доларів. А тому розширюються ліміти навіть країн із
невисокими економічними рейтингами.
Ось у таких умовах МВФ стає
менш важливим, ніж був раніше. І саме це відчули українські
чиновники останні кілька місяців, а може, навіть раніше. Можеш робити все, що завгодно —
гроші тобі все одно позичать. А

якщо пощастить і МВФ просто
оголосить про початок місії, то
обидві сторони будуть задоволені.
А тому Україна — яку у Вашингтоні, де розташована штабквартира МВФ, вважають доволі непослідовним партнером
— отримала додатковий шанс
на отримання фінансування.
Наші головні гріхи — це грубе

Тож експерти прогнозують:
поки доступ до ринків капіталу порівняно легкий, українські чиновники навряд чи будуть
напружуватися і робити неприємні для себе речі. Тому МВФ,
швидше за все, не буде щонайменше до другого півріччя.
Можливо, певний прогрес почнеться до осені, коли будуть
виплати за єврооблігаціями у
розмірі 2 млрд доларів.
Хоча і це не факт — країна накопичила достатньо валютних резервів, які дозволяють легко впоратися з цими
зобов’язаннями. А тому не матимуть достатньої мотивації
почати активні дії раніше: в
тому числі проводити судову
реформу, звільняти корумпованих чиновників. «Прискорити» їх може тільки ситуація, коли на світовому ринку
поміняються полюси, тобто закінчаться дешеві гроші. А тому
бюджетний дефіцит, що може
виникнути за такої ситуації,
стимулюватиме владу проводити реформи.
В іншому випадку «дурні»
гроші хоча й не дозволять Україні наблизитися до фінансового колапсу, але шанси на оздоровлення економіки також
зменшуються: «тепла ванна» ніколи не стимулює розвиток. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Прибуток усе менший
Прибуток українських банків у січні-лютому 2021 року становив 6,49 мільярда
гривень: 4,05 млрд грн банки заробили в січні та 2,44 млрд грн — у лютому. За даними Національного банку України, нинішній показник за підсумками двох місяців
2021 року — в 2,45 раза менший показника за відповідний період минулого року,
який становив 15,87 млрд грн.
Водночас доходи банків за січень-лютий становили 35,089 млрд грн, витрати — 28,6 млрд грн. При цьому процентні доходи за ці два місяці становили 24,9
млрд грн, процентні виплати — 8,48 млрд грн.
Експерти, зокрема голова Ради НБУ Богдан Данилишин, заявляють, що скорочення прибутку банків стало результатом як загальної кризи в економіці внаслідок
епідемії коронавірусу та від’ємної переоцінки вартості ОВДП, а також зниження ставок за основними операціями, що генерують процентний дохід банків. Водночас
рентабельність капіталу банків залишається досить високою порівняно з іншими
країнами — понад 18%, а його адекватність — перевищує 22% (за нормативного
значення плюс-мінус 10%). Високою залишається й ліквідність банківської системи
— понад 195 млрд гривень, із них 53,5 млрд гривень — норматив обов’язкового
резервування.

■ ДО РЕЧІ
Три мільярди за землю
Міжнародна фінансова корпорація, що входить до групи Світового банку, планує інвестувати в економіку України близько 3 мільярдів доларів до 2024 року, проте це можливо лише за умови повної реалізації земельної реформи.
«В IFC дуже великі амбіції щодо України», — заявив голова регіонального представництва корпорації в Україні Джейсон Пелмар, додавши, що вже бачить
кроки виходу з економічної кризи. За словами Пелмара, за умови стабільних макропоказників та впровадження реформ, IFC зможе інвестувати в економіку країни
близько 3 мільярдів доларів до 2024 року. Такий прогноз, на його думку, базується
на умові повної реалізації земельної реформи.
«Нині юридичні особи не можуть купувати земельні ділянки, а іноземці не є
учасниками ринку землі. В таких умовах про нові іноземні інвестиції в цьому секторі не може йтися», — пояснив він, додавши, що такі фактори обмежують можливість мобілізації великомасштабних інвестицій у сільське господарство. Адже,
за його словами, ніхто не буде інвестувати в іригацію на ділянці землі, в якої немає
власника.
«І в цьому випадку потрібно володіти великою кількістю землі, можливо, більше, ніж десять тисяч гектарів. Проте наразі діє обмеження на кількість землі, яка
може йтися продана, і обмеження на участь іноземців на ринку — це все впливає
на економічні вигоди відкритого ринку землі, — сказав представник інвестора. —
Реформи проводять для того, щоб отримати певний ефект — інвестиції в агросектор України, а також підтримку малих і середніх фермерів, які зможуть правильно
монетизувати свою землю й отримати велику цінність».
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Верблюд застряг у вушку голки

Йде, щоб
повернутися
«легітимним»

Суецький канал вдалося розблокувати майже через п’ять діб
Ігор ВІТОВИЧ

Учора вранці в Суецькому каналі
нарешті зняли з мілини гігантський контейнеровоз Ever Given. Рятувальна операція вдалася лише з
третьої спроби, після того, як до
справи долучилися додаткові буксирні катери, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Якби ця спроба провалилася, то
довелося б починати роботи з розвантаження судна, щоб зменшити
його загальну вагу. На момент
«залягання на дно» на борту судна
було 18 тис. 300 контейнерів.
Нагадаємо, контейнеровоз Ever
Given класу Triple E, що прямував
iз Китаю в Роттердам під прапором Панами, сів на мілину в південній частині Суецького каналу.
У ніч на середу, 24 березня, він
повністю заблокував рух в обидва
боки. Гігантське судно практично
перегородило канал приблизно
за шість кілометрів (3,7 милi) на
північ від південного входу, недалеко від міста Суец. Тайванська
компанія Evergreen, яка зафрахтувала контейнеровоз, повідомила, що інцидент стався через
погодні умови. Офіційна причина,
з якої Ever Given сів на мілину, однак, поки не названа.

Величезний кит, що викинувся
на берег
Розміри судна дійсно вражають: його довжина — 400 метрів,
а ширина — 59 метрів (для прикладу, знаменитий «Титанік» був
завдовжки майже 260 м). Коли
Ever Given проходив Суецьким
каналом, то опинився в зоні сильного буревію. Сила вітру була надзвичайно потужна: вантажне судно розвернуло так, що його ніс та
корма застрягли в берегах каналу, перегородивши його. Це трапилося саме там, де канал лише
одинарний, тобто в тому місці немає паралельної лінії, котрою могли б пройти інші судна. Принаймні так пояснило причину інциденту керівництво тайванської судновласницької компанії Evergreen,
яка зафрахтувала корабель, у коментарі британському мовнику
Бі-Бі-Сі.
Спочатку власники контейнеровоза і влада Єгипту оптимістично заявляли, що судно знімуть з
мілини і розблокують канал до
суботи, 27 березня. Але всі спроби виявилися невдалими. У ніч
на 28 березня було зроблено спробу зняти судно з мілини під час
припливу, проте вона також провалилася. Фахівці попереджали,
що процес розблокування Суецького каналу може зайняти кілька
тижнів.
«Він зараз, як величезний кит,
що викинувся на берег. На мілині
опинилася колосальна маса. Можливо, нам доведеться поєднувати
різні методи — зняти з судна контейнери, злити паливо і воду, використати буксири й розмивання
піску», — заявив Пітер Бердовскі,
керівник голландської компанії
Boskalis, фахівців якої викликали для допомоги в проведенні рятувальних робіт.
Власне, саме ці заходи в підсумку й дали позитивний результат. З-під носа судна земснаряди видалили тисячі тонн піску і
мулу. Заважали рятувальникам
припливи і сильні вітри. Та робота
все ж увінчалася успіхом. У твіттері навіть з’явилося відео: рятувальні буксири гучно гудуть, святкуючи перемогу в розблокуванні
каналу.
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Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян у квітні
подасть у «хитру» відставку
Олег БОРОВСЬКИЙ

❙ Щоб звільнити судно, викопали тисячі тонн піску.

❙ Контейнеровоз застряг якраз між двома берегами.
Без кави та ананасів
Близько 12% світової торгівлі проходить через канал завдовжки 193 кілометри, що з’єднує Середземне море з Червоним і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією та Європою. Це одна
з найважливіших світових артерій
судноплавства і торгівлі, якою проходить 19 тисяч кораблів щорічно
або близько 50 щодня. Корок, який
влаштував Ever Given, може стати
найдорожчим в історії людства, через нього вже почали зростати ціни
на нафту. Щоденні втрати від перекриття Суецького каналу оцінили в
близько $ 9,6 млрд. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Дана цифра
сформована з середньої вартості вантажів, що проходять через канал.
Через заблокований рух Суецьким каналом зросла нервовість
на світових біржах. Особливо могла постраждати Європа. Агенція
«Франс Пресс» подала свій матеріал під заголовком «Печера зі
скарбами Аладдіна застрягла в Суецькому каналі». Про те, що світ
може зіткнутися з нестачею туалетного паперу, попередила агенція Bloomberg. Один iз найбільших
виробників целюлози (третина
всього світового експорту цієї сировини) Suzano SA заявив, що затор у Суецькому каналі, швидше
за все, затримає поставки деревної
маси в Європу, внаслідок чого в магазинах міг виникнути дефіцит туалетного паперу.
Керівник морських досліджень
школи Флетчера при американському університеті Тафтса професор
Рокфорд Вайтц попереджав, що
через блокування Суецького каналу можуть постраждати європейські нафтопереробні заводи, що залежать від стабільних і передбачуваних поставок близькосхідної нафти за цим маршрутом. Крім того,
простій може викликати в Європі
дефіцит електроніки, автомобілів
і деталей до них, агрегатів, іграшок, домашньої і побутової техніки, меблів, одягу та багатьох інших
товарів, які імпортують з Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Зокрема, Helsingin Sanomat з посиланням на представника місцевого великого постачальника продуктів
K-group повідомила, що блокуван-

ня каналу може призвести до того,
що з магазинних полиць Фінляндії зникнуть ананаси, кавові зерна,
тунець та інші продукти.
Станом на ранок 28 березня очікували на можливість пройти через Суецький канал близько 360
суден. Серед них 11 румунських
вантажних суден зі 130 тисячами живих овець. Обговорювалася
навіть можливість доставити цей
вантаж в інші порти.
Відкритий у листопаді 1869
року Суецький канал було націоналізовано Єгиптом 1956 року.
Відтоді цей водний шлях став істотним джерелом доходу для єгипетської державної скарбниці. У
2014-2015 роках на окремих ділянках каналу проводили днопоглиблювальні роботи, а також прорили паралельну водну трасу, що
дозволило збільшити обсяг вантажоперевезень Суецьким каналом.
Глава адміністрації Суецького
каналу генерал-лейтенант Усама
Рабей сказав, що піщана буря була
єдиною причиною того, що контейнеровоз сів на мілину. Втім розслідування триває, і, за його словами, не виключено, що вирішальну роль вiдіграли людська помилка чи технічна несправність.
Водночас причинами інциденту можуть бути загальний низький рівень транспортної та будівельної безпеки та те, що в Єгипті головними галузями економіки
керують не завжди компетентні
військові. Так, у п’ятницю, 26 березня, внаслідок зіткнення двох
пасажирських потягів, яке сталося південніше Каїра — столиці Єгипту, загинули щонайменше
19 осіб та 185 отримали поранення, про це в повідомила міністерка
охорони здоров’я Єгипту Хала Зід.
Залізничні аварії в Єгипті відбуваються майже щотижня. Це викликано сильною зношеністю рухомого складу і застарілими системами
контролю за рухом поїздів.
Нагадаємо, що востаннє схожий інцидент у Суецькому каналі стався у 2017 році, коли через
технічні проблеми на мілину сів
японський контейнеровоз. Тоді,
зазначає Бі-Бі-Сі, єгиптянам вдалося відновити судноплавство за
кілька годин. ■

Прем’єр-міністр Вірменії
Нікол Пашинян у неділю, 28
березня, заявив, що подасть
у відставку для проведення
в країні дострокових парламентських виборів. «У квітні я подам у відставку не щоб
піти, а щоб відбулися позачергові парламентські вибори. У цей період я продовжу
залишатися в. о. прем’єра»,
— сказав Пашинян на зустрічі з мешканцями села Арагац у рамках поїздки по Армавірській області Вірменії,
передає агенція «Інтерфакс».
Дострокові вибори у Вірменії мають відбутися 20
червня. Втім дата не остаточна, оскільки не затверджена офіційно. Опозиція домагається повного відходу Пашиняна «від справ». Опоненти прем’єра 28 березня
провели черговий мітинг у
центрі Єревана. Раніше вони
висловлювали побоювання,
що без відставки Пашиняна
вибори не будуть чесними,
але глава уряду пообіцяв, що
в разі поразки передасть владу наступнику.
Протести у Вірменії тривають iз минулого року. Не-

вдоволення опозиції викликала мирна угода з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. Згідно з документом,
частина територій регіону перейшла під контроль Азербайджану. Пашинян наполягає, що лише за допомогою
такого договору можна було
припинити загострення конфлікту й остаточну поразку
Вірменії.
Останні вибори до парламенту Вірменії — Національних зборів — відбулися у
грудні 2018 року. Вони були
достроковими, перемогу на
виборах здобув блок на чолі з
Пашиняном. Парламент Вірменії обирають кожні п’ять
років.
В опозиції не збираються
чекати так довго і мають намір зосередитися на тому, щоб
повністю усунути Пашиняна
від влади, який навіть якщо
і подасть у відставку у квітні, продовжить виконувати
обов’язки прем’єра. «Ми повинні перетворити де-юре відставку Пашиняна у відставку
де-факто й усунути його від
влади», — заявив координатор опозиційного «Руху порятунку батьківщини» Ішхан
Сагателян на мітингу опозиції в неділю в Єревані. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
У Білорусі затримали 245
прихильників опозиції
Щонайменше 245 людей було затримано під час акції протесту в Білорусі 27 березня співробітниками білоруських силових структур. При цьому
абсолютну більшість осіб затримали
в Мінську. Затримання пройшли також
на вулицях Бреста, Гомеля, Могильова,
Новогрудки, Новополоцька і Барановичів. Про це повідомив правозахисний
центр «Вясна» в неділю, 28 березня.
Нагадаємо, що раніше білоруська опозиція анонсувала на 27 березня акцію
протесту в Мінську на площі Бангалор.
Після цього слідчий комітет Білорусі
оголосив, що порушив кримінальну
справу за статтею про грубе порушення порядку через заклики в телеграмканалах до участі в несанкціонованих
заходах. Згодом у районі площі Бангалор, у дворах і на сусідніх вулицях
почалися точкові затримання. При цьому в міліції заявляють, що масові заходи, до яких закликала опозиція, в
країні не відбулися. У минулий четвер,
25 березня, коли в Білорусі неофіційно
відзначався День волі (річниця проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки в 1918 році), в країні
було затримано близько 200 осіб. За
даними «Вясни», 176 з них були затримані в Мінську. Таким чином, влада блокувала спробу лідерів опозиції
почати весняну хвилю протестів проти
результатів виборів 9 серпня минулого року.

ООН, ЄС і США засудили
масові вбивства
протестувальників у М’янмі
Загибель майже ста людей під
час придушення протестів у М’янмі
цієї суботи викликала хвилю обурення
в усьому світі. Очільники оборонних ві-

домств 12 країн виступили з заявою, в
якій засудили застосування насильства проти населення М’янми збройними силами країни. У держдепартаменті
США М’янму назвали «царством терору». Напередодні, за даними ООН, там
були вбиті понад 90 людей. При цьому,
за даними місцевих ЗМІ, йдеться про
понад сотню загиблих. Держсекретар
США Ентоні Блінкен звинуватив військових, які захопили владу в країні, у
розгортанні терору. Минула субота стала найкривавішим днем за весь час боротьби між генералами, що захопили
владу в країні, і населенням, яке відмовилося прийняти переворот. Загалом жертвами придушення протестів
у М’янмі стали вже понад 400 людей.

Чеський мільярдер
Петр Келлнер загинув в
авіатрощі
Найбагатша людина Чехії, мільярдер Петр Келлнер загинув під час
аварії вертольота в горах Аляски. По
це повідомляє «Європейська правда». Уламки вертольота Airbus AS350
B3, який вилетів на екскурсію з місцевого гірськолижного курорту Tordrillo
Mountain Lodge, були виявлені ввечері
в суботу біля льодовика Кнік, приблизно за 80 км на схід від міста Анкоридж. У результаті аварії загинули
п’ятеро людей: Петр Келлнер, ще один
громадянин Чехії Бенжамен Лароше,
два американські гіди і пілот. Також
повідомляється, що в катастрофі вижила одна людина — її ім’я не називають, вона у важкому, але стабільному
стані. 56-річний Петр Келлнер — засновник PPF Group і найбагатший бізнесмен Чехії. Журнал Forbes оцінював
його активи в $17,5 мільярда, поставивши на 68-ме місце серед мільярдерів світу. ■
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■ ДИСКУСІЯ

Професор
В. Сергійчук
та «Кремлівська
статистика»
Проблема
визначення
втрат від Голодомору:
відгук з-за океану
Олег ВОЛОВИНА,
дослідник Центру славістики,
Євразії та Східної Європи при Університеті Північної
Кароліни в Чапель Гіль та дійсний член Наукового
Товариства імені Т. Шевченка
США
Професор Володимир Сергійчук роками згадує
мене та моїх колег незлим тихим словом на конференціях та в пресі, в Україні та в США. Його коментарі мали би бути науковими, тематика обчислення
людських втрат унаслідок Голодомору є саме наукова. Але часто ці коментарі не є науковими, а мають
особисто негативний характер. Спроби спілкування з ним на науковому рівні були неуспішні і я побачив, що знайти спільну мову неможливо. Але стаття проф. Сергійчука в газеті «Україна молода» від
16 березня 2021 р. про мене та проф. Дмитра Штогрина вимагає відповіді. Проф. Сергійчук пише: «І
от коли кільканадцять років тому на Міжнародній
українознавчій конференції в Іллінойському університеті (США) професор Дмитро Штогрин почув
від демографа Олега Воловини цифру, меншу за 4
мільйони, то був ошелешений.
Нині вже покійний Дмитро Штогрин до самої
смерті в позаминулому році не міг повірити в те, що
звичний у діаспорі вираз про ці втрати — «від семи
до десяти мільйонів» — може бути перекреслений
кабінетними формулами Воловини. І про це кілька
разів мені повторював.
… І от через кілька місяців після діалогу професора Дмитра Штогрина та Олега Воловини в Іллінойському університеті щодо згаданих втрат
......»
Проф. Штогрин роками організовував літні наукові конференції на українські теми в Іллінойському університеті в Урбана, в котрих я часто брав
участь. У 2008 р. я почав у Києві дослідження Голодомору з групою демографів з Інституту демографії
та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН
України. У 2009 р. я представив результати наших
перших досліджень на конференції в Урбані. Наскільки пригадую, доповідь відбулася нормально. Були питання, коментарі, але жодної негативної реакції Штогрина, публічної чи приватної, не
було. Проф. Штогрин і я взагалі не мали дискусій
на тему Голодомору. Тому твердження проф. Сергійчука — «І от через кілька місяців після діалогу професора Дмитра Штогрина та Олега Воловини
в Іллінойському університеті щодо згаданих втрат
...» — не відповідає дійсності.
Я роками співпрацював з проф. Штогрином. Це
була чесна, урівноважена людина та серйозний науковець. Як професор престижного університету
в США, він розумів та практикував загальноприйняті на Заході правила науки та ставився з повагою до науковців з іншими поглядами. Те, що він
міг назвати наші дослідження як «кабінетні формули», — вигадка проф. Сергійчука.
Значення слова «ошелешений» я був змушений
шукати в словнику (синоніми: приголомшений, заляканий, розгублений). Таке екстремальне, радикальне та сенсаційне окреслення проф. Сергійчуком можливої реакції Штогрина на наукове дослідження, з котрим він, можливо, і був незгодний, є
зневагою пам’яті покійного Штогрина.
Свої спогади про подію в Іллінойському університеті проф. Сергійчук вирішив оприлюднити через 12 років після події та півтора року після смерті Штогрина. Не знаю, чи це зроблено випадково,
чи навмисно, але фактом є те, що проф. Сергійчук
вчинив так, щоб було неможливо перевірити правдивість його версії подій.
Шановним читачам статті лишається тільки
один вихід: зробити свої висновки щодо наукового
та морального рівня статті та вирішити, чи вірять
вони проф. Сергійчуку, чи ні. Можливо, більш суттєве питання до статті є: що це має спільного з наукою
взагалі і проблемою визначення втрат зокрема. ■

Володимир СЕРГІЙЧУК,
доктор історичних
наук, професор
До ухвали Закону «Про Голодомор
1932—1933 років в Україні» в 2006 році
американський
демограф Олег Воловина, наскільки мені відомо, не займався предметно підрахунком жертв цієї трагедії.
Скажімо, на Міжнародних українознавчих конференціях в Іллінойському університеті (США), де регулярно поверталися до вказаної трагедії, він
виступав із зовсім іншими науковими
темами: «Демографічне становище українців в Україні й діаспорі та перспективи на майбутнє» (1990), «Аналіз демографічної ситуації України на базі
перепису населення СРСР 1989 року»
(1991), «Перепис населення України
в 1989 році: можливості дослідження
для демографічного й соціально-економічного аналізу політики планування» (1993), «Економічні й національні результати рівня демократії в регіонах України» (1994), «Українці у Сполучених Штатах: порівняння перепису
1980 з даними 1990 року» (1995), «Демографія сучасної України» (1996),
«Українська мова в Україні: впровадження мови в школах і рідні мови націй» (1997), «Імміграція з України
до Сполучених Штатів: останнє десятиліття» (1998), «Четверта хвиля імміграції в Сполучених Штатах: характеристики й вплив на американсько-українську громаду» (2004), «Тенденції й характеристики іммігрантів
і тимчасових відвідувачів з України
до Сполучених Штатів: 1995—2003»
(2005), «Глибинний аналіз стану найновішої міграції з України до Америки, 2000—2004» (2006).
І несподівано для багатьох учасників наступного цього українознавчого зібрання доктор Воловина проголошує доповідь про втрати під час Голодомору-геноциду в 1932—1933 роках,
супроводжуючи її різними діаграмами й таблицями. Автор цих рядків на
той час не займався цiєю науковою проблемою, тому ніяких запитань не задавав і в дискусію не вступав. Але оскільки сидів поряд iз професором Дмитром
Штогрином, то був свідком, як той запитав у доктора Воловини, чому вказані ним цифри суттєво менші, ніж
були звичні вже в діаспорі протягом
багатьох десятків років — від 7 до 10
мільйонів. Відповідь прозвучала на
кшталт: бачите, це наука так каже —
нічого тут не поробиш. Ось так і закінчився цей діалог. Розгублений професор Штогрин сів, ніхто ніякої дискусії
тоді з цього приводу з доктором Воловиною справді не влаштовував. Та про
це й не пишеться у моїй статті в «Україні молодій».
З того часу доктор Воловина, очевидно, з професором Штогрином не
зустрічався і вказаної теми з ним не обговорював. Але я, готуючи книгу «Український табір ДП в Авгсбурзі», кілька разів навідувався до нього в УрбанаШампейн, і ми це питання заторкували,
бо він весь час клопотався тим, що жертви українства чомусь стали применшувати. І коли мені вдалося на основі первинних документів українських архівів
підтвердити мінімальну цифру втрат у
7 мільйонів осіб, то я детально розповів
йому про це під час нашої останньої зустрічі навесні 2019 року.
Відтак професор Штогрин висловив побажання, аби в збірнику матеріалів на його пошану, який готували в Києво-Могилянській академії,
була вміщена моя стаття про втрати від
Голодомору-геноциду щонайменше в 7
мільйонів. Відомий громадсько-політичний і державний діяч України Сергій Квіт, який був упорядником згаданого збірника, мою лекцію «В ім’я
правди й історичної справедливості»
випустив окремою брошурою під рубрикою «Конференція Дмитра Штогрина» і додав від себе такі рядки: «Профе-

У полоні кабінетних
розрахунків,
Або чому доктор Воловина не працює
в українських архівах
сор Володимир Сергійчук належить до
кола учасників українознавчих конференцій в Урбана-Шампейн. Публікуємо його лекцію, виголошену 2018 року,
за бажанням Дмитра Штогрина, який
хотів продовжити дискусію на тему Голодомору як геноциду українського народу, а також необхідності з’ясування
реальної кількості жертв цього масового вбивства голодом».
Так, професор Дмитро Штогрин
як літературознавець не міг вступати
в дискусію з демографом Воловиною,
який, не працюючи з первинними документами українських архівів, а на
основі своїх кабінетних формул (це
мій вираз, ніде його я не приписував
Дмитру Штогрину) виводить цифру
втрат у 3,8 мільйона. Але я, перегорнувши тисячі справ у центральних і
обласних архівах України, справді
вимагаю від нього, аби пояснив, яким
чином у нього виходить та цифра, на
основі яких документів?
А що відповідає доктор Воловина?
А щось на зразок того, що він написав
у надрукованому тут листі: «Його коментарі (тобто мої. — В. С.) мали би бути
науковими, бо тематика обчислення
людських втрат унаслідок Голодомору
є саме наукова. Але часто ці коментарі
не є науковими, а мають особисто-негативний характер. Спроби спілкування
з ним на науковому рівні були неуспішні, і я побачив, що знайти спільну мову
неможливо».
Можу припустити, який науковий рівень має на увазі доктор Воловина: на Міжнародній конференції в університеті штату Каліфорнія (Фресно,
США) в 2018 році він запропонував
мені зібратися в тісному колі фахівців і визначити цифру втрат, а не виносити це на загальне обговорення. А
я, бачите, вчинив не «по-науковому»,
бо відмовився, заявивши про необхідність дискутувати перед присутніми
в залі, адже ці люди спеціально сюди
приїхали, аби почути все й зробити свої
висновки.
Тоді ж, у Фресно, можна було спостерігати ще один цікавий «науковий»
підхід доктора Воловини до визначення втрат від Голодомору-геноциду. Після доповіді одного з його колег про підготовку Українським науковим інститутом Гарвардського університету так
званої Мапи Голодомору я запитав: статистичні дані якого року закладені базовими для визначення втрат у 1932—
1933 роках по районах УСРР? Коли почув, що матеріали Всесоюзного перепису населення 1926 року, то поставив ще
одне запитання: а як будуть враховані
діти, які народилися в 1927—1931 роках, тобто напередодні Голодомору, а
це ж понад 5 мільйонів?
Доповідач, знітившись, відповів: це
не до мене — і показав на доктора Воловину, який «по-науковому» не обізвався жодним словом. А вислухавши мою
доповідь, заявив, що він теж міг би мені
зробити багато зауважень — і жодного
не вказав. То як за таких умов можна
дискутувати з ним на науковому рівні?
Тому й справді ці спілкування, за його
ж словами, «були неуспішні» і знайти
з ним спільну мову на науковому рівні
справді неможливо.
Але ж істина завжди викристалізовується в науковій дискусії. Особливо ж, коли вона організовується в присутності зацікавленої публіки, що знає
предмет розмови. Сповідуючи саме такий підхід, я неодноразово пропонував доктору Воловині привселюдно
представити наші погляди на проблему підрахунку втрат від Голодоморугеноциду 1932—1933 років в Україні.

До речі, і не тільки я — відомий правник Аскольд Лозинський зі США звертався до керівництва Наукового Товариства імені Шевченка у Нью-Йорку з
пропозицією організувати в його стінах мою з доктором Воловиною публічну дискусію, тим паче останній є членом цієї поважної інституції.
Про підтримку цієї ідеї від доктора Воловини відповіді я не чув. Зрештою, я готовий дискутувати з ним і
в Києві, куди він приїжджає на наукові консультації до окремих істориків і демографів. Але ж відгуку досі немає, про що свідчить і зміст його листа
до «України молодої», де лише загальна словесна критика і жодним словом
не називаються мої помилки в методиці підрахунку жертв Голодомору-геноциду. Хоч у газеті вона чітко викладена: документи з колишнього спецхрану дають можливість історико-статистичним методом визначити кількість
втрат, бо знаємо рух населення УСРР
станом на 1 січня 1932 року, а завдяки даним про приріст населення за
1934—1936 роки й уточненим даним
перепису 1937 року без проблем встановлюється ця цифра на 1 січня 1934
— 26 мiльйонiв 812 тисяч осіб. А мало
бути 33 мiльйони 933 400: до кількості
населення станом на 1.1.1932 року в 32
680 700 додаємо народжених у 1932—
1933 роках у кількості 1 252 700.
І не треба нашим демографам придумувати ніяких формул, щоб відняти
від 33 933 400 цифру наявних на 1 січня 1934 року 26 мiльйонiв 812 тисяч
осіб — різниця 7 121 400!
Це дає нам можливість стверджувати про вже встановлену за документами
цифру втрат. Але подальший науковий пошук неодмінно дасть нову — щонайменше 9 мільйонів тільки в УСРР,
а з урахуванням втрат українців Північного Кавказу, Слобожанщини, Поволжя, Казахстану й Західного Сибіру вони сягатимуть понад 10 мільйонів
осіб. Це тоді станеться, коли порахуємо тисячі безіменних голодних українських селян, які намагалися через
поліські болота, Збруч і Дністер дістатися до Польщі й Румунії, але були розстріляні радянськими прикордонниками або не допливли до рятівного берега, де сподівалися дістати так бажаного хліба. І коли встановимо кількість
безіменних жертв у понад тисячі могилах біля залізничних станцій і річкових
портів, а також померлих і похованих у
Росії та Білорусі. Це ж на їхньому місці
в січні 1937 року зареєстровані переселенці з Росії та інших радянських республік як мешканці УСРР.
Я ж у своїй критиці підходу доктора Воловини до визначення цієї цифри
постійно наголошую про незнання ним
первинних документів українських архівів, зокрема з колишнього спецхрану, і помилковість використання матеріалів всесоюзних переписів населення 1926 і 1939 років, оскільки між
ними відбулися великі зміни в міграційних потоках, які неможливо достеменно оцінити. Крім того, перепис
1939 року, матеріали якого не можуть
впливати на підрахунок жертв Голодомору, — це зафіксовано в 1937-му —
по УРСР був сфальсифікований на півтора мільйона осіб.
На жаль, доктор Воловина цього
не чує. Він досі залишається в полоні
своїх кабінетних, як я вважаю, теорій,
замість того, щоб реально розібратися
в тій страшній статистиці, що залишилася з 1932—1933 років. Бо саме ці документи можуть насамперед нам дати
необхідну відповідь щодо жертв Голодомору-геноциду. ■
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■ ЯК ЦЕ БУЛО

Михайло Сорока з 60 прожитих
літ був ув’язненим більшу частину життя — 34 роки. Від дня
народження члена Крайового
проводу ОУН, багатолітнього
в’язня радянських концтаборів,
учасника Кенгірського повстання політв’язнів 27 березня минуло 110 років.

Ніхто не прийде дарувати волю

Починалося з «Пласту»

Тернополя, оскільки там викладав її батько Мирон Зарицький.
Там вони вперше і зустрілися з
Михайлом.
Зустрівшись у станіславській тюрмі, Михайло Сорока і Катерина Зарицька почали спілкуватися. Про те, як вони зустрічалися, ходили легенди. Розповідали, що Михайло співав у
церковному хорі при тюремній
капличці, а Катерина ходила на
богослужіння. Їхнє спілкування
стало основою стосунків, що переросло у велике кохання.
За свідченням політв’язня
Володимира Гливи, в’язничний
сповідник о.Тарнавецький, ризикуючи свободою, передавав
листи закоханих. Після звільнення з тюрми Катерина Зарицька чекала на Михайла Сороку у Львові. Йому також вдалося звільнитися; тож 5 листопада
1939 року вони взяли шлюб у соборі Св. Юра.
У січні 1940 року Михайло
вступив на перший курс математичного факультету Львівського політехнічного інституту,
а в березні почав навчатися на
мистецьких курсах. Того ж року
Михайло став членом Крайового
проводу ОУН. Та подружнє щастя — лише чотири місяці — було
крихким, наче сон.
22 березня 1940 року подружжя заарештовують нові
окупанти України — більшовики. Михайло Сорока опиняється у львівській тюрмі, а Катерина Зарицька — в тюрмі «Бригідки». Згодом, так і не дізнавшись,
що він був членом Крайової екзекутиви ОУН, Михайла Сороку засудили на 8 років концтаборів і відправили у Владивосток, а потім у Воркуту.
У вересні 1941 року у Катерини Зарицької народився снн
Богдан, якого у 8 місяців вона
віддала на виховання своїм батькам. До появи дитини на світ, у
червні, Катерині вдалося втекти з тюрми та продовжити свою
діяльність.
Протягом 1941-43 років Катерина Зарицька була провідницею жіночої ОУН, очолювала
юнацьку референтуру пропаганди ОУН на західноукраїнських
землях, а пізніше стала організатором і керівником Українського Червоного Хреста УПА
(1943—1947 роки).
21 вересня 1947 року внаслідок зради Катерину Зарицьку
було заарештовано ходорівським райвідділом НКВС. Катерину засудили на 25 років
ув’язнення, яке вона відбувала у Володимирській, Верхньоуральській тюрмах.
У тюрмах і концтаборах Катерина Зарицька мала великий
авторитет серед політв’язнів,
адже була яскравою особистістю та людиною великої душі.
Зв’язкова провідника ОУН на українських землях Романа Шухевича Дарія Гусяк, яка перебувала
в ув’язненні разом із Катериною
Зарицькою, писала: «Ніде так не
проявлялася людська доброта, як
у складних умовах. Творити добро людям, допомагати в біді було
Катрусиною професією. Доброчинство було її внутрішньою потребою. Що б вона не робила, завжди пам’ятала, що представляє
Організацію українських націо-

Зрозуміло, тривалий час ім’я
Михайла Сороки не відоме було
широкому загалові, хоча його
життєвий чин гідний масштабного пошанування. «Вивчення
таких історичних діячів, як Михайло Сорока, особливо важливо для цілісності історії України. Адже у ній досі залишається майже недослідженою діяльність українських політичних
в’язнів у концтаборах, їхня провідна роль у концтабірних повстаннях, у боротьбі за права людини і нації. Знайомлячись із
життям, боротьбою і діяльністю Михайла Сороки, наступні
покоління навчатимуться любові до України та її історії, матимуть гідний приклад для наслідування»,— упевнена авторка книги «Михайло Сорока»
Леся Бондарук.
Михайло Сорока народився
27 березня 1911 року у селі Великі Гнилиці Підволочиського
повіту на Тернопільщині. Після
закінчення місцевої початкової
школи вступив до Української
державної чоловічої гімназії у
Тернополі, де математику викладав Мирон Зарицький — батько
його майбутньої дружини Катерини. Під час навчання у тернопільській гімназії Михайло
Сорока захопився спортом, згодом став членом «Пласту». Після
закінчення Тернопільської гімназії у 1926 році Михайло Сорока переїхав до Чехословаччини,
де продовжив навчання у Ржевиці, що за 30 км від Праги. При
гімназії існувало чимало культурних і спортивних товариств,
зокрема «Пласт» і «Сокіл».
У 1933 році Михайло Сорока
вступив до Празького політехнічного інституту на факультет архітектури. Здібності до навчання і
малювання привели Михайла Сороку до спілкування з визначними представниками української
творчої еміграції — Робертом Лісовським, Миколою Бутовичем,
Михайлом Бринським.
Товаришував з поетом Олександром Олесем, а також із його
сином Олегом Ольжичем (Кандибою). Вони мали однакові ідеологічні погляди, любили природу та мистецтво. І хоча дитинство та юність Михайла Сороки
були такими ж нелегкими, як і
доля його рідної землі, це лише
його загартувало. На формування світогляду Михайла Сороки вплинуло навчання в Празі,
спортивно-патріотичні організації «Пласт», «Хортиця», «Сокіл». Та наймогутніший вплив на
світогляд майбутнього патріарха політв’язнів мала Організація українських націоналістів.

Повінчані долею
У 1937 році Михайла Сороку
заарештовує польська поліція за
підозрою у членстві в ОУН. Після
засудження 1937 року відбував
тюремне ув’язнення у Станіславові, Березі Картузькій, Гродні.
Саме під час ув’язнення у
Станіславові зустрів у тюремній
капличці свою давню знайому з
гімназійних літ у Тернополі і товаришку по діяльності у «Пласті» та ОУН Катерину Зарицьку. Вона народилася 3 листопада 1914 року в Коломиї. Згодом
навчалася у чоловічій гімназії

Михайло Сорока товаришував з Олександром Олесем та його сином Олегом Ольжичем
й організував спротив совєтам навіть серед політв’язнів радянської системи

❙ Нескорений Михайло Сорока.
❙ Фото з сайта na-skryzhalyah.blogspot.com.
налістів».
Кохання Катерини Зарицької було справді трагічним. Після 1940 року вона більше ніколи не побачить свого чоловіка.
Коли у селі Озерне, неподалік
Барашевого, де сиділа Катерина
Зарицька, помер у 1971-му Михайло Сорока, табірне керівництво не дозволило попрощатися з
покійним чоловіком.

«ОУН-Північ» та Кенгірське
повстання
Навіть мертвий Михайло Сорока наводив страх на ворогів.
Адже все його життя — то безкомпромісна боротьба за відродження соборної та самостійної
Української держави. Перебуваючи від 1940 року у Воркуті, Михайлові Сороці вдалося створити підпільну організацію «ОУНПівніч» (або «Заполярний провід
ОУН»), яка боролася за припинення сваволі над політв’язнями,
допомагала їм вижити, зберегла
свою самобутність, навчала боротися за життя своєї нації в надскладних умовах.
За короткий час, від 1947 до
1948 року, «ОУН-Північ» встановила зв’язок між підпільниками різних таборів, а у 1948
році — з Україною. Михайло
Сорока гуртував навколо себе
насамперед в’язнів, які потрапили за ґрати за участь в ОУН і
УПА, щоб продовжити їхню боротьбу в концтаборах.
Політв’язень Володимир Косовський згадував: «Перша зустріч із Михайлом Сорокою справила на мене велике враження. Я
відчув, що зустрівся з людиною
високого інтелекту та великого
розмаху патріотичної думки та
дії. Уже після першого нашого
побачення я інтуїтивно відчув,
що не все загублено, що навіть за
колючим дротом продовжується
боротьба за незалежну Україну».
Михайло Сорока як організатор
та натхненник організації був переконаний, що головне — зберегти людей для подальшої боротьби за волю України.
«Найбільшим нещастям для
України ми вважали те, що вона
була обезкровленою, — писав в

одному з листів на волю Михайло
Сорока. — Ми вважали, що надто великий процент українського населення перебуває поза межами України. Знаючи з досвіду
минулого, ми були переконані,
що ніхто не йшов і не прийде на
наші землі, щоб дарувати волю
і щастя народові. Усі переслідували свої інтереси. Отже, перед
нами виникло питання, як забезпечити і зберегти українців, щоб
повернути їх на українську територію. Так виникла організація,
яка повинна була подбати про реалізацію життєвих потреб».
Створена Михайлом Сорокою
«ОУН-Північ», або «Заполярні Соколи України», була першим організованим, а не стихійним спротивом в’язнів у радянських концтаборах. Це був один з
основних поштовхів до масових
страйків, бунтів і повстань. Попри те, що депресивно-каральним
органам вдалося викрити «ОУНПівніч», Михайло Сорока —
ідейний патріарх політв’язнів
— продовжив свою безкомпромісну боротьбу.
Вагомою була його участь
у Кенгірському повстанні, яке
спалахнуло 16 травня і продовжувалося до 26 червня 1954
року. Політв’язні пішли на безпрецедентний страйк, протестуючи проти нелюдських умов
перебування у таборах «Степлагу». Вперше страйк набув не
стихійної, а організованої форми. Політв’язні висунули низку
вимог представникам Міністерства внутрішніх справ і головного
управління таборів та прокуратури СРСР, які прилетіли з Москви.
Самоврядування було в руках
політичних в’язнів, які випускали газету, запускали повітряного
змія з листівками до вільного населення. Михайло Сорока організував хор, яким керував. Хор виконував на його слова і мелодію
«Гімн Кенгірського повстання»,
«Любіть Україну» на слова Володимира Сосюри, «Соколи, соколи, ставайте в ряди».
26 червня 1954 року о 4-й годині ранку розпочалось придушення страйку: в зону ввели 5

танків Т-34. Розпочалася кривава бійня. Михайло Сорока разом
із санітарами рятував поранених.
Найдраматичнішим моментом
став вихід жінок-політв’язнів назустріч танкам. Близько двох сотень жінок у вишитих сорочках
узялися за руки і голіруч пішли
проти танків. Але команди зупинитися не було... Одночасно енкаведисти кинулися до бараків,
розстрілюючи кожного зустрічного в’язня.

Шлях на Голгофу
Трагедія і героїзм повстанців
у Кенгірі стали яскравим прикладом прагнення до волі, незламності українців. І хоча Михайло Сорока продовжив свій страдницький шлях, перебуваючи надалі в мордовських таборах, його
незламність надихала в’язнів до
подальшої боротьби. Кадебісти
знали, що фізично Михайла Сороку не зламати, тож їхні методи психологічного тиску були витонченими. Його забирали з тюрми і два місяці возили до Києва,
Тернополя, Львова, влаштовували зустрічі з сином, рідними.
Після однієї такої зустрічі
сина з батьком Сороку повезли на театральну виставу. Пізно
ввечері «митці в цивільному» запропонували Михайлові покаятися, аби більше не повертатися
до мордовських таборів. «Поверніть мені мій тюремний бушлат,
я не продаюся», — такою була
відповідь українця. І жодного
слова каяття.
Зрештою, побиття, знущання, виснаження далися взнаки.
16 червня 1971 року в Мордовському концтаборі завершився
страдницький шлях незламного
українця. Лише 28 вересня 1991
року у Львові перепоховали прах
Михайла Сороки, який знайшов
останній спочинок поряд із дружиною Катериною Зарицькою
на Личаківському цвинтарі.
Тож пам’ятаймо незламного
патріота Михайло Сороку, який
до останньої миті свого життя
служив Україні, вказавши наступним поколінням шлях безкомпромісної боротьби і незламності духу. ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

І в селі, і в маленькому місті:
історії успіху жінок-підприємиць
За пiдтримки «Кока-Коли»
(Інтернет-видання «Українська правда»)

Найбільший постачальник пшениці та соняшникової олії, батьківщина літака «Мрія», передовий постачальник кадрів для Силіконової долини та місце світового кліпмейкерства. Здогадалися, про
що мова? Звісно, це — Україна. Точніше найвідоміші стандартні
факти про країну та її культуру. І це ми про вареники і Шевченка
(ів) ще не згадали.
Сучасні українська культура і український бізнес — дуже різноманітні. Проєкти, які народжуються в Україні, інколи не мають аналогів у світі. Саме про це йтиметься далі.
У новому спецпроєкті з компанією «Кока-Кола» «Українська правда. Життя» розповідатиме, як розвивається в Україні жіноче підприємництво та лідерство. Велика кількість проєктів, що змінюють
сприйняття української культури, — відбуваються за ініціативи українських підприємиць.
З 2017 року жіноче лідерство — пріоритет проєкту «Я зможу!»,
який чи не вперше в Україні почав говорити про посилення економічного впливу жінок. Всі історії, які ви побачите, стали можливі
завдяки цьому проєкту, який спільно реалізує Фонд Олени Пінчук
та «Фундація «Кока-Кола».
Побудувати екоферму у часи, коли все автоматизується, чи відкрити перший у маленькому місті гастропаб? Як саме українські
жінки відроджують культуру та будують бізнес — читайте далі.

«Козяча ферма Двох Катерин»
Дві Катерини
зі сходу та заходу

та і я своїх онуків привчаю до
корисної їжі», — розповідає Катерина.

Катерина Тарасенко називає
свою бізнеспартнерку — Катеринка-молодша. Дві Катерини,
яких через життєві обставини
звела доля на Львівщині.
Катерина Тарасенко переїхала з Луганщини після початку війни на Львівщину. Катерина Ільків — мама трьох дітей,
втратила будинок у пожежі.
Їхня «Козяча ферма Двох Катерин» — одна з найвідоміших сироварень iз козячого молока не
тільки в Україні, а й у Європі.
Як iз нічого зробити класний
бренд для просування українського сиру, розповідає Катерина
Тарасенко.
«Ідея виникла спонтанно,
посилом була інформація про
гранти. Це і спонукало подумати, який проєкт ми можемо зробити, чим зайнятися в селі, щоб
вижити.
В нас уже була одна коза і
одне козенятко, для Катеринки це абсолютно знайомо. А для
мене це було відкриття, я абсолютно кабінетна людина. Я
вперше тримала козенятко на
руках, коли воно народилося».
Катерини починали з нуля.
Крім розвалин старої ферми, в
них не було капіталу для бізнесу. У 2016 році вони вирішили
подаватися на гранти, щоб отримати додаткове фінансування.
У 2020 році вони отримали
фінансування від проєкту «Я
зможу!». В рамках цього проєкту була розроблена програма
мікрогарантування для жінокпідприємиць, до якої і долучилася «Органічна ферма Двох
Катерин».
«Великих прогнозів не робили, хотіли просто мати козочок
і продавати молоко, — говорить
Катерина. — Щоб запровадити
інтенсивне козоводство, в нас не
було грошей, а органічна ферма
— цей варіант був доступний».
Екологічність та промоція
української культури — одні з
найголовніших правил існування «Козячої ферми Двох Катерин».
«Екологічність у нас в ідеї
була з першого дня. Ми обидві
— шанувальниці органічної їжі
та натуральних продуктів. Катеринка-молодша своїх дітей
магазинною ковбасою не годує,

З руїн до туристичної
Мекки
Але не фермою єдиною. В
планах у Катерин — розбудова
кооперативу та навіть музею.
Коли місцеві жителі дізналися про нових сусідок та їхнє
захоплення українською культурою, почали приносити Катеринам старі речі бойківського побуту.
«Зараз дещо приносять, а
дещо і самі купуємо», — говорить фермерка.
Наразі жінки цілеспрямовано збирають старі знаряддя
праці, щоб у недалекому майбутньому створити музей бойківського побуту.
А ще у Катерин сама собою
утворилася контактна ферма.
Подарували верхового коня,
пару овечок, передали на утримання з музею-фортеці Тустань
ще отару баранів-меріносів.
Коти, собаки, навіть шиншила.
Це лягає в основу контактно-туристичного простору. Зібрати
навколо себе однодумців-фермерів, заснувати та об’єднати
декілька ферм, організувати
переробку сільгоспсировини,
поділити повноваження — тобто заснувати кооператив. Сама
Катерина Тарасенко хотіла б
займатися більше розбудовою
ферми всередині, проте наразі
змушена ще й шукати способи
додаткового фінансування.
«Ми зараз живемо у Славській ОТГ. За нашими підрахунками, додавання до козячої ферми ще й туристичної складової
і розвиток мережі ферм у Карпатах — це буде цікавіше і прибутковіше. Зараз робимо проєкт
майбутньої ферми, будемо шукати спонсорів для розбудови.
За 4 роки існування ферми ми
довели і собі, і людям, що ми на
це здатні», — резюмує жінка.

Перешкоди
у веденні бізнесу
«Розкажу вам те, що кажу
нашим туристам. Жінка у Карпатах — це додаток до плити та
чоловіка, що приїхав з-за кордону з заробітків. А ще у Карпатах вважається, що жінка-вдова не виживе», — розповідає
Катерина Тарасенко.
Незважаючи на перешкоди і
важкі умови праці, дві Катери-

❙ «Органічна ферма Двох Катерин».
ни точно довели, що вони зможуть.
«Ми нікому нічого не доводимо, а робимо те, що задумали», — доноситься голос Катеринки-молодшої в телефоні.
Коли Катерини лише починали займатися фермерством,
то мали низьку температуру в
приміщенні та мінімальні знаряддя праці. Зараз головна мета
жінок — розбудова кооперативу фермерів та власне житло.
«Наша головна мотивуюча ціль, як не парадоксально,
мати житло. Якщо брати піраміду Маслоу, то вона в нас догори ногами: в нас є визнання,
але немає дому. Про нас знають
від Нової Зеландії до Аргентини, але ми елементарно не маємо де жити», — резюмує Катерина.

Європейський гастробар
у маленькому місті
Здається, що українськими стравами нікого вже не здивуєш, а вишукані ресторани
— це частина нашої дійсності.
Можливо, так є в Києві, але от у
невеликих містечках за тисячу
кілометрів від столиці нечасто
знаходяться місця з XXI сторіччя, а не родом iз 90-х.
Сімейний ресторан The
Castle у місті Зеленодольськ
Дніпропетровської області задає нові тренди.
«Тиха атмосфера, можна
поспілкуватися без галасу. В
нас акцент на кухні, але можна
й випити коктейлі», — розповідає засновниця ресторану Тетяна Нагорна.
У ресторані акцент зроблено саме на українській кухні не
тільки тому, що вона є найпоширенішою. Насправді це ще й
складова створення туристичної привабливості міста.
«Що люди запам’ятовують,
коли приїжджають в інше місто? Якісь пам’ятки і хороші місця. Всі, хто приїжджає до Зеленодольська, ідуть до нас. Тому, я
думаю, ми безпосередньо впливаємо на туристичний образ міста», — каже Тетяна.
Тетяна, як і Катерини зi
Львівщини, подалася на грант
для жінок-підприємиць від проєкту «Я зможу!» від Фонду Олени Пінчук, який реалізовували

❙ Ресторан The Castle.
❙ Фото з сайта life.pravda.com.ua.
за підтримки «Фундації «КокаКола». Завдяки сильній мотивації та чіткому бізнес-плану
рестораторка отримала 100 тис.
гривень для розбудови тераси.
Уже навеснi цього року літній майданчик The Castle прийматиме гостей. І навіть у періоди локдауну дасть можливість
сім’ї Тетяни працювати.
За даними Opendatabot, в
Україні за останні три роки частка жінок-підприємиць зросла
від 44% до 46%. Жінки-підприємиці часто стикаються з гендерною нерівністю, а у 2020-21
роках додатковою перешкодою
стала пандемія коронавірусу та
викликаний нею карантин та
локдауни. Проте наші героїні
не опускають руки, беруться за
справу та доводять: українське
— це є бренд, який можна розвивати та вигідно продавати як
на місцях, так і за кордон.
З 2010 року компанія «КокаКола» реалізує проєкт 5by20®,
метою якого є посилення економічної ролі жінок у всьому

світі. Метою ініціативи було
залучити 5 мільйонів жінок до
2020 року, та результати перевищили очікування.
На початок 2021 року вже 6
мільйонів жінок та 183 бізнеспрограми у 100 країнах отримали економічну підтримку та
змогли розвинути свою справу.
В українській частині глобальної ініціативи здійснюється проєкт «Я зможу!», який реалізується Фондом Олени Пінчук за підтримки «Фундації
«Кока-Кола». З 2017 року було
реалізовано низку проєктів, серед них:
#МаюПравоСказатиНі 2017
#НеВішайЯрлики 2019
#Inspirement_chain 2020
#8Березня.Rethink 2020
#ЯкбиЯнеБоялась 2021
За весь період діяльності
проєкту «Я зможу!» 300 тисяч
жінок отримати економічну та
менторську підтримку. 31 жіночий бізнес отримав фінансову підтримку на 1,5 мільйона
гривень. ■
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■ РОДОВІД

Гіллясте древо Ольги
Та, що відповідає за збереження інформації про свій рід
Ганна ЯРОШЕНКО

Колись в українців була добра
традиція — знати свій рід до сьомого коліна. Вважалося: якщо ти
пам’ятаєш і шануєш своїх предків,
вони на енергетичному рівні підтримуватимуть тебе, сприятимуть в
усіх твоїх починаннях. На жаль, нині
переважна більшість із нас знає свій
рід хіба що до дідів-бабусь. Полтавка Ольга Гайдар (Алтуєва) не була
винятком. Аж поки їй не відкрилася
інформація про її родовід. Вона настільки вразила жінку, що та просто
не могла не поділитися нею.

Посланий небесами дощ
«Багато хто з моїх родичів
намагався знайти витоки роду,
дізнатися, ким були наші предки, але всі пошуки не мали результату, — пригадує Ольга Володимирівна. — Мені ж це вдалося зовсім випадково. Якось,
щоб переждати, доки закінчиться дощ, зайшла до бібліотеки.
І там мені запропонували переглянути енциклопедію. Розгорнувши її, очам своїм не повірила, адже на тій сторінці йшлося
про священника, релігійного діяча Василя Алтуєва. І саме завдяки йому я вийшла на свого прадіда Андрія Алтуєва, оскільки Василь Іоаннович виявився його
двоюрідним братом. Коли навела
довідки в Полтавській єпархії, в
єпархіальному архіві знайшли
особову справу протоієрея Андрія Алтуєва. Як з’ясувалося,
більшість чоловіків у моєму роду
служили Богу через служіння
людям: коли пожежі знищували оселі прихожан, допомагали
їх відбудовувати, сприяли бідним і сиротам у навчанні тощо.
Прадід навчався в Полтавській
духовній семінарії приблизно в
один період із Семеном (Симоном) Петлюрою й закінчив її повний курс у 1901 році (до слова, не
лише Андрій Аврамович, а і його
троє братів стали священниками
— відомості про них збереглися в
різних архівних книгах). Прадід
усе життя не розлучався з хрестом (на всіх фотографіях він у
підряснику), мав довгий послужний список (був настоятелем храмів, учителем закону Божого), а
також чимало нагород. Є в його
особовій справі й запис про сімейний стан: 11 лютого 1905 року в
селі Кринки Кременчуцького
повіту (де він на ту пору служив
псаломщиком Спасо-Преображенського храму) повінчаний із
дівицею Анною (донькою Миколи Орлова) священником Павлом
Богаєвським. У 1943-1944 роках
він є членом Полтавського єпархіального управління. «На старості літ через слабкість здоров’я
самостійно правити парафією не
може. Міцний у православ’ї, любить Божу справу, акуратний,
справний щодо своїх обов’язків,
зразковий сім’янин, слугує прикладом для наслідування», — це
слова з характеристики прадіда
1949 року. А добігло кінця його
життя 1954-го».
За словами Ольги Володимирівни, у пам’яті декого з прихожан Свято-Макаріївського кафедрального собору Полтави, де
у складних 1941—1943 роках
служив настоятелем Андрій Алтуєв (із 1933-го по 1941 рік він
мав перерву в церковній службі
— загальновідомо, що 30-ті роки
були одними з найтрагічніших в

❙ Спадкоємиця роду Алтуєвих Ольга Гайдар (Алтуєва).
❙ Патріарх роду Андрій Алтуєв (крайній праворуч), поряд із ним дружина —
❙ пані Анна, на задньому плані їхня невістка Марія Алтуєва.
історії православної церкви в Україні, коли войовничі безбожники намагалися ліквідувати все,
пов’язане з церковним життям),
зберігся образ доброго священника, котрий за окупаційного режиму підтримував земляків словом
Божим та молитвою. «Одна прихожанка, дізнавшись про те, хто
є моїм прадідом, пригадала, що
її бабуся Дарина під час німецької окупації приїжджала до Макаріївської церкви з передмістя,
аби поспілкуватися з отцем Андрієм Алтуєвим і піднестися духом. До речі, у згаданій церкві в
1992 році хрестили мою доньку
Олену Гайдар. Тоді ми навіть не
підозрювали, що в цих стінах витає дух прадіда Андрія Алтуєва.
А рік тому Оленка почала співати псалми зі сцени, — повідала
спадкоємиця роду Алтуєвих. —
У 1943—1945 роках Андрій Аврамович був настоятелем СпасоПреображенського кафедрального собору Полтави й міським благочинним. Згаданий кам’яний
шестикупольний храм був окрасою площі Новий Базар (на жаль,
у 1961—1962 роках його закрили
й розібрали). Згідно з даними особової справи, у 1945 році прадід
звільнений зі штату через хворобу. А вже в 1947 році відряджений для тимчасового виконання
пастирських обов’язків до Хрестовоздвиженського жіночого монастиря. Живучи в миру, прадід
вів праведне, богоугодне життя.
Це справило на мене таке незгладиме враження, що я докорінно
переглянула своє ставлення до
релігії, почала відвідувати церкву».

Дім, що зберігає багато
таємниць
Цікаво, що в Полтаві на вулиці Покровській (колишня вулиця Войкова) досі збереглося родинне гніздо Алтуєвих — будинок на пагорбі з восьми кімнат,
причому в тому вигляді, яким
він був тоді, коли в ньому лишилася одна-єдина представниця
роду — онука Андрія Аврамовича й Анни Миколаївни Юлія Коновалова. Люди, які купили ветхий дім, за багато років так нічого й не спромоглися там зробити. Та, може, це й на краще. «У
будинку лишилися навіть старі
меблі, тож я попросила одного із
власників нікуди їх не дівати, бо
мені дуже хочеться все це зберегти. У прадіда Андрія Аврамовича й прабабусі Анни Миколаївни
було троє синів і донька. А загалом їхній дім ставав притулком
для багатьох Алтуєвих і не тільки, — продовжує свою розповідь
Ольга Володимирівна. — Скажімо, у 1944—1947 роках у будинковій книзі, окрім Андрія Авра-

мовича й Анни Миколаївни, записані донька Марія Андріївна
з онукою Юлією Коноваловою,
один із синів — Анатолій Андрійович, брат Андрія Аврамовича — Митрофан Аврамович, Никон Павлович Алтуєв (ким він
доводиться прадіду, не знаю) та
інші. Сусіди-старожили згадують, що родина прадіда була хлібосольною, гостинною. Хоч самі
господарі жили дуже скромно. Прабабуся Анна Миколаївна була фельдшеркою, тож, згідно з переказами тих же сусідів,
під час війни в домі переховували поранених. Думаю, старий алтуєвський будинок зберігає ще
багато таємниць. Один із синів
прадіда (рідний брат мого діда
Петра) — Анатолій — полюбляв
фотографувати, був завідувачем
фотоательє № 1 у Полтаві. Найімовірніше, це саме він закарбував на знімках обличчя рідних
людей. Тож завдяки йому тепер
маю змогу заглянути в очі своїх
предків. Як бачите, багато хто з
них на світлинах у вишиванках
— і це, завважте, в той суперечливий, неоднозначний час».
До речі, ці світлини, можна сказати, самі знайшли нашу героїню. Сталося так, що до алтуєвського будинку забралися любителі дармової поживи й винесли
звідти фотографії та книги. «На
щастя, якимось дивним чином
вони потрапили до рук професора Полтавського педагогічного університету Леоніда Булави,
до кола наукових інтересів якого входить, зокрема, й краєзнавство, а він, знаючи, що я з роду
Алтуєвих, передав усе це багатство мені, чомусь будучи впевненим у тому, що розпоряджуся
ним належним чином. Оце книга з бібліотеки прадіда, — показує Ольга Володимирівна. — Як
бачите, на виготовленій із картону палітурці викарбувано прізвище Алтуєв. Згідно зі спогадами сусідів, книгами в алтуєвському будинку були обставлені
всі стіни, бо господарі дуже любили читати».

Глибоке коріння роду
Так само до архіву Ольги Гайдар (Алтуєвої) потрапила й датована 1942 роком остання вісточка про її діда Петра Андрійовича,
котрий воював на фронтах Другої світової війни. Якась чужа
жінка на прізвище Ендріксон
повідомляла в поштовій листівці: «У групі полонених, яких
гнали румуни, перебував Петро
Алтуєв, мав кульове поранення
у правий бік, але болю не відчував. Він просив переказати вам
це. Йому вдалося ткнути мені в
руку записку з вашою адресою й
повідомленням такого змісту (я її

зберігаю). Люди подейкують, що
полонених женуть у Румунію».
«Як склалася доля діда, ми
досі так і не знаємо, — зітхає
Ольга Володимирівна. — Виявляється, у 1942 році він іще був
живим… Зберігся один-єдиний
його лист до бабусі Марії Алтуєвої (мій дід називав її Мусею), написаний іще перед війною, коли
він навчався у школі сержантів,
і цей аркушик також дуже дорогий моєму серцю. На превеликий жаль, я втратила маму, коли
мені було сім років. Вона працювала в конструкторському бюро
заводу «Знамя» й трагічно загинула під час суботника через безглуздий збіг обставин: їй на голову впала дошка. Мамі було всього 34 роки. Нас із молодшим братом, якого на честь діда назвали
Петром, у великій любові виростила бабуся Марія — спадкова дворянка Протопопова (прізвище цього роду внесене до алфавітного списку Дворянської
родовідної книги Полтавської
губернії). Вона мала цікаву зовнішність, проте заміж більше так
і не вийшла: все чекала й вірила,
що дідусь повернеться. Дід Петро Андрійович на фотографіях
поряд із моєю бабусею, тож я
його зразу впізнаю. Окрім нього,
з війни не повернувся і його рідний брат Микола Алтуєв».
Оскільки прадід Андрій Аврамович, згідно з відомостями
його особової справи, народився 1877 року в селищі Шишаки
Полтавської губернії, аби сягнути своїх коренів глибше, Ольга
Володимирівна з’їздила й туди.
«У Шишаках я спілкувалася з
місцевим краєзнавцем і шанованою людиною Василем Магдою.
Разом із ним ми побували в церкві під Миргородом, де, згідно
з архівними записами, служив
Харлампій Алтуєв — дід мого
прадіда. До того ж Василь Магда
розповів, що в селі Федунка, яке
виникло на початку ХVI століття, згідно з переказами, проживав Іван Алтуєв — схоже, наш
родоначальник, котрий вів купецьку справу. До речі, у 1912—
1933 роках у тій же Федунці тоді
Миргородського повіту служив
настоятелем Благовіщенської
церкви, дзвони якої було чутно й у сусідніх селах, мій прадід
Андрій Алтуєв. Чесно кажучи, я
не знаю, ким доводяться мені чи
моїм предкам іще багато Алтуєвих, про яких дізнаюся в той чи
інший спосіб. Та мені дуже хотілося б усіх їх поєднати. Адже всі
вони свого часу збиралися разом
на торжества чи похорони, ділили й радість, і горе. Член Полтавського дворянського зібрання Володимир Тарасов, котрий
глибоко вивчає родоводи, вже
займається створенням генеалогічного дерева нашого роду (це
надзвичайно копітка й філігранна праця). Звісно, його більше

цікавлять дворяни, та він усе ж
змирився з тим, що рід Алтуєвих
поєднав священників і дворян».

Цінності, що мають
передаватися від покоління до
покоління
Є в Ольги Володимирівни велика мрія — повернути дім свого
прадіда. «Якщо мені вдасться це
зробити, я б воліла зберегти в ньому оту духовну алтуєвську атмосферу: відновити старі меблі, книги, повісити на стінах портрети
членів нашого славного роду. Ці
цінності мають передаватися від
покоління до покоління, — ділиться жінка. — І хочеться, щоб
у саду біля будинку, де на стільці
з букетом квітів у руках заснула
вічним сном моя прабабуся Анна
Миколаївна, котра трохи не дожила до ста літ, як і за її життя,
збиралися гуртом представники роду Алтуєвих. Та й хто знає,
як складеться життя. Скажімо,
може статися так, що повернуться додому родичі з-за кордону.
Моя двоюрідна сестра Олена Алтуєва проживає з трьома дітьми у
швейцарській Женеві, там дуже
дороге житло, а тут є родове гніздо. Хай там що, на мені тепер лежить колосальна відповідальність зберегти пам’ять про свій
рід. Це багато до чого зобов’язує.
Несказанно рада, що мені відкривається все нова й нова інформація стосовно моїх пращурів, як
нібито цим керує хтось із небес.
І якщо, врешті-решт, складуться
всі пазли історії роду Алтуєвих, я
буду просто щасливою».
Ольга Гайдар (Алтуєва) свого часу закінчила медучилище,
потім у Полтавській аграрній академії освоїла спеціальність «Облік
і аудит», а в 50 років раптом різко
змінила своє життя, захопившись
мануальною терапією. У новий
вид діяльності пірнула з головою,
навіть відкрила в Полтаві школу
масажу. «Масажем захопилася й
сестра Олена (її покійний батько
Георгій Алтуєв очолював кафедру акушерства і гінекології в Українській медичній стоматологічній академії і, мабуть, краще
за нього пологів у Полтаві ніхто
не приймав), у неї теж дуже міцні руки. Якось у розмові я пожартувала, що, схоже, невдовзі школи масажу Алтуєвих з’являться
по всьому світу, — посміхається Ольга Володимирівна. — Маю
надію, що завдяки цій публікації
відгукнеться хтось із наших далеких родичів або ж людей, котрі
володіють якоюсь інформацією
про моїх предків. Тепер я почуваюся Атлантом, який тримає на
своїх плечах історію всього роду.
І, згадуючи, з чого все почалося,
думаю, що це просто доля завела
мене тоді до бібліотеки, аби перечекати дощ. І хіба це не промисел
Божий, що там запропонували
саме ту книгу, яка мала відкрити
мені очі?» ■
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Ганна ВОЛКОВА
Полтавська область
35-річна мешканка Кременчука Ольга Плахотніченко цілий рік шукала захисту в
поліції від чоловіка-тирана, і
лише після того, як виклала в
інтернет відео його знущання
над нею та дітьми, змогла привернути увагу правоохоронців
і громадськості до домашнього
насилля.
Молода й симпатична мама
двох малолітніх хлопчиків
страждала через те, що «не домагалася чоловіка». Колишнього це дратувало, і він бив її на
очах у дітей. А потім просив вибачити.
Моторошні кадри, на яких
зафіксовано сцени домашнього насилля, Ольга опублікувала нещодавно на своїй сторінці
в інстаграмі. На одному відео
видно, як вона збирається вийти з помешкання, але чоловік
затягує її назад, схопивши за
волосся. За зачиненими скляними дверима видно, як він
звалює її на підлогу й починає
душити. На іншому події розгортаються в дитячій спальні.
Чоловік не дозволяє Ользі поспілкуватися з синами і буквально витягує її з кімнати,
намотавши її волосся собі на
руку. У дітей істерика. З криками «тату, не треба!» вони кидаються слідом, намагаючись
заступитися за маму.
Відверті сцени насилля, оприлюднені жінкою, викликали
неоднозначні оцінки в користувачів соцмереж. Одні їй співчувають, пропонують допомогу і
навіть закликають вчинити самосуд над неадекватним супутником життя, інші, навпаки,
засуджують за те, що дозволяла над собою знущатися. Дехто
взагалі вважає зняте на каме-

■ НЕ МОВЧИ!

Голос звучить тихо, а розголос — гучно
Тягав жінку за коси й бив на очах дітей, а поліція цілий рік не помічала
домашнього насилля
ру «театром», а Ольгу називає
артисткою. Бо такого, мовляв,
бути не може.
«Зараз я відкрито прошу захисту, — написала Ольга Плахотніченко в пості. — Я боюся з
сином виходити з квартири! Молодший син перебуває з колишнім чоловіком. Людина півтора
року знущалася наді мною. Над
дітьми психологічно. Він бив
мене при дітях багато разів. Він
не жив iз нами. Ніхто не заважав йому жити, як він хотів.
Він зробив благородний вчинок, як твердив — дав нам житло, будинок. Але зараз усі — органи опіки й поліція — говорять, що треба чекати рішення
суду».
Нещодавно, після того, як
чоловік не впустив її до будинку, коли на вулиці було мінус
10, Ольга подала заяву в суд
про врегулювання спору щодо
дітей. Вона сподівається, що
сини залишаться з нею. Точкою
кипіння стало 12 березня. Того
дня чоловік прийшов до будинку й залишився там iз дітьми.
А щоб Ольга не зайшла до нього, виставив збройну охорону й
замінив замки на дверях. Наступного дня, за словами жінки, він не пустив дітей до школи. Згодом подав заяву до суду
про стягнення з неї аліментів.
Із жертвою насилля зв’язалися
журналісти одного зі столичних видань, і вона розповіла
більше.

Як з’ясувалося, стосунки
між нею й батьком їхніх спільних дітей тривають уже сім
років, але у шлюб вони так і не
вступили. Спочатку між ними
складалося все добре: чоловік
був iз нею лагідним і вона його
сильно кохала. Та все змінилося з тих пір, як у його житті
з’явилася інша жінка. Й останні півтора року в родині тривають скандали. Цивільний чоловік Ольги залишив її з двома дітьми у власному будинку,
а сам пішов до коханки. Періодично навідуючись у дім під
приводом зустрічі з дітьми, ображав і принижував їхню матір,
обзивав істеричкою.
—
Уперше
він
побив мене у березні минулого року, потім у травні, — розповідає Ольга. — Щоразу вибачався, просив простити його
й помиритися заради дітей. Говорив, що наші стосунки налагодяться, якщо я буду домагатися його. Спочатку я мовчала,
бо любила його. Але він знову і
знову піднімав руку на мене.
Рік тому жінка наважилася
віднести заяву до поліції. Тоді
побоїв не знімала. Та зазвичай
синців на її тілі й не лишалося
— лише вирване волосся пучками валялося по хаті.
Вiдтодi Ольга заявляла до
поліції про домашнє насильство
регулярно. Там визнають, що
зверталася, бувало, й по два-три
рази на добу. Заяви реєструва-

■ НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО

Щастя на кінчику
пензлика
Вироби з петриківським розписом
прикрашають штаб-квартиру ООН
Костянтин БОБРИЩЕВ
Дніпропетровська область
Тут народжуються диво-вироби з
небаченими в природі рослинами та істотами: із птахами, схожими на квіти,
і квітами, схожими на живих істот. А
ще — кухлі, тацi, скрині, жіночі прикраси й сила-силенна інших виробів...
Усе це не раз полонило серця відвідувачів виставок у Парижі, Лондоні, Вашингтоні, Мілані, Афінах, не кажучи вже про Київ, Львів, Івано-Франківськ, Полтаву... Один із холів штабквартири Організації Об’єднаних
Націй прикрашають вироби, розписані петриківськими майстрами, зокрема народними художниками України Ганною Самарською, Марфою Тимченко та Андрієм Пікушем.
Петриківський декоративний розпис завоював собі широку славу. Отож
сюди, в селище під Дніпром, приїжджають із різних куточків Європи — і
білоруси, і вірмени, і литовці, і естонці. Буває, просто подивитися. Частіше — щоб навчитися унікального розпису. У місцевому професійно-технічному училищі № 79 їм допомагають у
цьому талановиті майстри — уже згаданий Андрій Пікуш, Людмила Горбуля, Людмила Олійник та інші. У кожного майстра свій творчий почерк, своє
розуміння краси й мистецтва. Наприклад, Андрій Пікуш будує орнамен-

тальні форми своїх виробів вільно, широко. У Марфи Тимченко вироби відзначаються образністю й раціональністю. Та в усіх роботах відчувається
одна й та ж школа, чудові народні традиції.
Кожен із нас, сущих, шукає свою
дорогу до Божої істини, до душевної
рівноваги. Петриківським майстрам
же маємо вклонитися за творення особливого естетично-філософського простору, неповторної аури, що належить
завтрашньому дню, який обов’язково
буде щасливим! ■

❙ Юні художниці надихаються роботами відомих майстрів.

ли, але ніхто й не думав захистити жінку з двома дітьми, мотивуючи це банальними сімейними конфліктами.
А чоловік, у свою чергу,
звертався до правоохоронних і
владних органів, скаржився на
Ольгу, котра, мовляв, забрала в
нього дітей.
— Заяв від потерпілої було
дуже багато, — підтверджує
пресофіцер Кременчуцького
міського управління поліції
Анна Васенко. — Практично по дві-три заяви щодня надходило, в тому числі й про нанесення тілесних ушкоджень. Від
іншої сторони конфлікту також
є кілька зустрічних заяв щодо
опіки над дітьми. Ця пара, між
якою існують цивільно-правові
стосунки, то сходилася, то розходилася. Суд поки ще не визначив, iз ким мають бути діти,
тож у батька й у матері є на них
рівні права.
До роботи з неблагополучною родиною залучена служба у справах дітей,
поліцейські. Ситуація перебуває в нас на контролі і за всіма
фактами звернень проводяться
перевірки.
Хто знає, як довго все це
тривало б, якби жінка не наважилася «винести сміття з хати»
й не виклала у вільних доступ
відеозаписи з реальними фактами знущання над нею. «Поки не
опублікувала відео, ніхто пальцем об палець не вдарив. Сподіваюся, тепер безпросвітна для

мене ситуація почне змінюватися», — каже Ольга.
І вона вже почала змінюватися. Після широкого розголосу чоловік уперше за півтора
року нарешті поговорив з Ольгою нормальним тоном.
На цей кричущий випадок
одразу ж відреагувала уповноважена ВРУ з прав людини
Людмила Денісова. Вона вже
скерувала запити до Головного управління Національної
поліції в Полтавській області та
Полтавської обласної державної адміністрації з вимогою
терміново здійснити перевірку
вказаних фактів та вжити відповідних заходів реагування,
передбачених законодавством.
Також направила звернення до
міського голови Кременчука
як керівника органу опіки та
піклування з вимогою вжити
заходів, спрямованих на захист
прав та інтересів дітей, здійснити оцінку їхніх потреб та надати родині соціальний супровід.
Питання додержання прав Ольги Плахотніченко та її дітей на
належний захист від домашнього насильства перебуватиме на
особистому контролі уповноваженої.
До речі, цьогоріч поліція
Полтавщини відкрила 30
кримінальних проваджень за
фактами домашнього насильства. Чого чекала поліція Кременчука у конкретному випадку, незрозуміло. ■
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■ ТОНКІ МАТЕРІЇ

По-своєму щасливі і нещасні
У міжнародному рейтингу українці не потрапили до першої сотні вдоволених оптимістів, пропустивши вперед
навіть жителів країн із нижчим рівнем достатку. Чому?
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Як «УМ» уже повідомляла, цього року Україна у міжнародному рейтингу щастя піднялася на 13 позицій угору, зайнявши 110-те місце серед 149 країн світу. Прогрес,
звісно, радує. Але ситуація, коли, випередивши африканців, ми пропустили вперед
не таких уже й благополучних сусідів iз радянської «комуналки», викликала щонайменше легке сум’яття. Якось не віриться, що тим же узбекам, вірменам чи, наприклад, киргизам живеться набагато краще, ніж нам. Можливо, вічне ниття, яке стало
замалим не фірмовою ознакою українського суспільства, вже потребує негайного
аналізу спеціалістів, об’єднаних в окрему державну структуру? На це запитання у
Харківському пресклубі спробували відповісти фахівці, які професійно оперують
коефіцієнтами «щасливості». Дискусія приємно здивувала розмаїттям думок. Виявляється, у світі не лишилося нічого, чим би не можна було управляти централізовано, але людина розумна завжди знайде спосіб лишитися щасливою по-своєму.

Не в грошах щастя?
Складаючи рейтинг щасливих країн,
соціологічна група World Happiness
Report 2021 аналізувала такі показники, як стабільність, гарантія зайнятості,
доступність медицини, відчуття безпеки
і впевненості у завтрашньому дні, рівень
заможності та громадянських свобод. Актуальність такої відбірки, з об’єктивної
точки зору, ні в кого не викликає сумніву.
Втім якщо врахувати ще й суб’єктивні
фактори, то загальна картина виявиться
не настільки однозначною.
На думку харківських аналітиків, які
брали участь у дискусії, вплив власної заможності на відчуття щастя не такий уже
й однозначний. Для доказу завідувачка
кафедри психології Харківського національного педагогічного університету ім.
Сковороди, доктор психологічних наук
Тамара Хомуленко навела дані психологічного дослідження щодо взаємозв’язку
рівня доходів iз відчуттям вдоволення
своїм життям. Виявляється, якщо людина реально бідна, то її відчуття щастя може бути дійсно напряму пов’язане з
фінансовим забезпеченням. А ось у кого
грошей вистачає на всі первинні потреби,
як-то харчі, «комуналка», можливість
оплатити медичні послуги та навчання
дітей, то цей зв’язок у більшості випадків помітно слабшає, а можливо, й зникає взагалі. Водночас у дуже багатих людей — своя історія. Тут, за словами Тамари Хомуленко, щастя залежить від того,
куди саме витрачаються кошти. Причому найбільше вдоволення і найвище відчуття благополуччя переживають ті, хто
займається меценатством, спонсорством
і благодійною діяльністю. Словом, поділився своїм щастям з іншими — і сам
вщасливився ще більше.
Подібні емоції можуть переживати
не лише доларові мільйонери. «Є дослідження, в рамках якого студентам дали
таке завдання, — каже декан гуманітарно-правового факультету Харківського
національного аерокосмічного університету ім. Жуковського, кандидат психологічних наук Максим Жидко. — У вас
є певна сума грошей. Ви можете витратити її на себе або зробити щось для когось, а після цього опишіть власні емоції. Результати засвідчили, що сильніше суб’єктивне відчуття щастя пережили ті, хто зробив щось для інших. Хоча і
тут є свої нюанси. Багато що залежить від
того, любить себе людина чи ні».

Відносність щастя
А чи можемо ми бути повністю щасливими, досягнувши того фінансового
рівня, який уже не робить нас нещасними? Виявляється, і тут не все однозначно, оскільки, за словами Максима Жидка, тоді починає спрацьовувати такий
фактор, як осмислення життя. І ось на
ці важливі процеси може елементарно
бракувати часу. «До мене як до психотерапевта приходить багато людей, які
дуже добре заробляють, — запевнив експерт. — Але вони не мають часу витрачати ці кошти. Гроші не роблять їх щасливими. Водночас якщо ми будемо тур-

буватися лише про своє внутрішнє щастя, то у нас не буде мотивації виконувати
соціальні функції. Саме тому суспільство
нам постійно нав’язує певну модель щастя. Отож, коли ми досліджуємо цей показник, важливо розуміти, про що саме
йдеться — про щастя, яке є в людини, чи
про той соціальний стандарт, який нам
нав’язали і про який ми думаємо, що він
і складає наше щастя».
Певною мірою таку думку поділяє і
професор ХНУ ім. В. Каразіна, кандидат соціологічних наук Олександр Кизімов. За його словами, українці зараз багато подорожують Європою та Америкою,
тому в них склалася певна модель пристойного життя. І все, що не вписується в цей високий стандарт, породжує відчуття нещасливості. «Зараз існує багато країн, де потужна пропаганда переконує громадян у тому, що вони живуть
добре, і люди справді у це вірять — каже
він. — Але варто їм кудись поїхати й побачити краще життя, ця ілюзія швидко
розвіюється». До речі, саме такі емоції
переживали «найщасливіші у світі» радянські люди, потрапляючи до Європи за
туристичними путівками.
Як показали інші дослідження, рівень вдоволення життям також не залежить стовідсотково від здоров’я. Повністю здорова людина може почуватися
нещасною, так само, як і постійний пацієнт лікарень, здатний досягти такого

❙ Нещасні, бо не вміємо бути щасливими.
Децентралізація і створення ОТГ внесли в цю нездорову практику очевидне
пожвавлення, оскільки члени самостійних громад тепер вчаться самотужки, а
головне — творчо впорядковувати своє
життя, що додає їм оптимізму. Вочевидь,
саме вони найближчі до того, аби збудувати свою маленьку територіальну оазу
щастя. Правда, за умови, що спадково
архаїчна вертикаль не почне за звичкою
вставляти в їхнє буття свої мотивовані
п’ять копійок. «Чому Фінляндія у згаданому рейтингу стабільно посідає першу сходинку? Тому що в них дуже розвинутий горизонтальний рух, — каже

«До мене як до психотерапевта приходить багато людей, які дуже
добре заробляють. Але вони не мають часу витрачати ці кошти.
Гроші не роблять їх щасливими».
рівня філософського осмислення реальності, коли вже саме життя для нього
стає повноцінним щастям. Вік опитуваних у параметрах радості ще відноснiший, оскільки дужий молодик зі своїми
проблемами росту і становлення нерідко почувається менш щасливим, аніж
літній чоловік, який пізнав мудрість
життя.

Що може додати українцям радості?
І все ж, чому ми найменш щасливі
за всіх вихідців з радянського табору?
Можливо, в Україні вже пора створити
таке собі міністерство щастя, яке б опікувалося цією проблемою до тих пір, поки
ввійдемо, за версією World Happiness
Report, хоча б до першої півсотні вдоволених життям? Узбеки ж змогли, а ми
що, гірші?
Цю ідею в ході дискусії впевнено підтримала професорка Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, доктор економічних
наук Наталія Внукова. На її думку, Україна тривалий час була частиною тоталітарної держави з жорсткою вертикаллю
управління. За нас усе вирішували «нагорі», тому найбільшою проблемою і
досі є повна відсутність горизонтальних
зв’язків між членами суспільства. Кожен
виживає як може.

Наталія Внукова. — Нам теж потрібно
налагоджувати подібні взаємодії і створювати умови для їх розвитку. Але цей
процес не буде простим. У нас неминуче
будуть дуже загострюватися суттєві протиріччя в різних групах. Саме тому нам
не завадила б структура, яка б допомагала вирішувати подібні проблеми».
Своєю чергою Олександр Кизімов
каже, що ідея створення міністерства
щастя викликає у нього не надто добрі
асоціації з тоталітарними режимами, де
«нещасність» людини розглядається як
дисидентське невдоволення, а то й відвертий протест. То ж було б добре, якби
вже існуючі міністерства навчилися створювати такі умови в державі, за яких кожен бажаючий мав би гарантовану можливість стати ковалем власного щастя.
А ось Максим Жидко жартома (а може,
й ні) припустив, що міністерство щастя у
нас уже є, і подбали про нього глобальні
корпорації Google та Facebook. Аналізуючи наші цифрові сліди у мережі, вони створюють для нас інформаційні бульбашки,
в яких існувати дуже комфортно. «Для
того, аби ми особливо не напружувалися,
витрачаючи свою інтелектуальну енергію, нам підсовують у формі контекстової
реклами товари, які необхідно придбати,
— каже пан Жидко. — Нам також нагадують, що пора перевірити своє здоров’я,

слідкують за рівнем нашого холестерину і
серцебиттям. Нам пояснюють, чого ми насправді хочемо. Тобто з алгоритмом щастя
там обізнані не взагалі, а в застосуванні до
кожної конкретної людини. Причому ці
знання ще й вигідно продають. Тому вважайте, що міністерство щастя у нас вже є.
Воно має певну ідеологію. І весь фокус полягає лише в тому, що з цією ідеологією
робити».

Концептуальні страждальці
Проаналізувавши ситуацію, учасники дискусії дійшли до висновку, що українців, задоволених життям, насправді
більше, ніж свідчить міжнародний рейтинг «щасливості». Але при цьому ми
дуже стримані в позитивній оцінці власного благополуччя. «Можу на камеру зараз заявити: я — щаслива людина, — запевнив Максим Жидко. — Щасливий
тому, що дожив до свого віку, у мене живі
батьки. У мене є люди, яких я люблю, і
є люди, які люблять мене. У мене є освіта, робота, прісна вода, дах над головою і
плюс-мінус певний заробіток, що дозволяє, окрім їжі, думати ще про щось. Словом, я щасливий, оскільки потрапляю до
дуже невеликої групи людей, у яких також усе це є. Але водночас, якщо порівняю себе з Дональдом Трампом, то буду
дуже нещасним, оскільки я не президент
наддержави і в мене немає мільйонів на
банківському рахунку».
Як не дивно, але «заява на камеру»
пана декана здалася трохи незвичною,
оскільки у нас чомусь не прийнято засвічувати свою «щасливість» на людях. Мовляв, iще позаздрять, потім наврочать, а далі — прощавай, фортуно.
«Давайте говорити відверто, — запропонував Максим Жидко. — Любимо ми
постраждати. У цьому зв’язку Фрейд
говорив про національний мазохізм характеру. І коли я раптом скажу, що я
щаслива людина, то автоматично стану
нелояльним і до свого соціального оточення, і до історії всього народу. От і виходить, що щастя — це продукт не моїх
зусиль, а чогось зовнішнього, про яке
згадував пан соціолог. Водночас я знаю,
що моє власне щастя залежить тільки
від мене. Мені його ніхто не дав, тому
ніхто й не відніме. І у цьому сенсі я не
боюся традиційних зурочень». ■
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КУЛЬТУРА

■ ОСНОВИ

За будь-якої погоди — читай
У книгозбірні з понад 120-річною історією нагадали, що весною
воєнного 1943 року вперше було проведено Тиждень дитячої
та юнацької книги
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Всеукраїнський тиждень дитячого читання, який проводить
Національна бібліотека України для дітей, цьогоріч стартував
у Чернігівській обласній бібліотеці під девізом «Книжки читай
— успіху досягай». У читальній
залі, згідно з карантинними вимогами, стільці розставили на
певній дистанції.
Там оформлено книжкові
виставки «Доля людини в житті
України», «Барвисті квіти Лесі
Українки», «Щире слово наших
земляків». На свято зібралися всі,
хто любить книгу і читання. Гостей та учасників свята привітала
капела бандуристів «Натхнення» міської школи мистецтв, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів.
Ведуча нагадала, що далекої
весни воєнного 1943 року вперше було проведено «Тиждень дитячої та юнацької книги». Народ
переживав надзвичайно тяжкий
час, але дитячу книжку цінував,
бо вона несла святе слово дітям —
майбутнім творцям, винахідникам, ученим.
Не згубилося свято у плині
літ, а з роками набрало більшої
сили. У незалежній Україні воно
здобуло нових висот. Засновниками стали Міністерство культури
України, Національна бібліотека України для дітей, Національна спілка письменників України
та інші державні й громадські установи та організації. Отож щороку, під час весняних канікул, свято крокує всією країною.
До речі, цьогоріч багатотисячну когорту юних читачів, бібліотекарів, письменників, усіх шанувальників книги привітали з
моніторів міністр культури та
інформаційної політики Олександр Ткаченко та заступник
міністра Лариса Петасюк.
Володимир БОНДАРЕНКО,
журналіст-культуролог
Народного художника України Анатолія Василенка всі
знають як талановитого карикатуриста, який багато років плідно працював у таких відомих виданнях, як журнали «Перець»,
«Барвінок», «Малятко», «Піонерія», газета «Сільські вісті»,
KyivPost та інші. Але ж недарма
кажуть, що обдарована людина
талановита в усьому. І таку відому істину ще раз підтвердив цей
геніальний майстер сатиричного
малюнка та пейзажу.
Нещодавно у видавництві
«Український пріоритет» нарешті
вийшла заборонена в часи Януковича книжка Анатолія Василенка «Відьма». Невелике за обсягом
видання з чудовими власними малюнкам автора відразу припало до
душі нашому українському читачеві, тож справа з реалізацією тиражу не забарилася.
Сюжет книги цікавий тим, що
дія відбувається не у якихось надуманих казкових країнах, а у сучасному українському мегаполісі,
і добре змальовує через сатиричну
призму наше сьогодення.
Стара і вже багато в чому немічна бабуся, як і більшість наших громадян, вступає у ті чи

❙ У Чернігівській обласній бібліотеці для дітей — книгозбірні
❙ зі 123-літньою історією.
❙ Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.

❙ Відкриття Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги.
Упродовж тижня в усіх дитячих бібліотеках України, у різних формах, а нині це здебільшого онлайн, відбуваються літературні вікторини, конкурси, майстер-класи, віртуальні подорожі,
ігрові марафони, бібліотечні квести, незабутні зустрічі з письменниками й улюбленими літературними героями.
Чернігівська обласна бібліотека для дітей — одна з найстаріших обласних бібліотек для дітей в Україні. Книгозбірні — 123
роки! «Наша бібліотека за кількістю обслуговування користувачів є лідером в Україні, — розповідає директорка бібліотеки
Тамара Клюй. — Щорічно ми
проводимо багато обласних та
міських конкурсів, проєктів, акцій для читачів. Серед найулюбленіших — «Бібліо-Оскар» «Читаюча родина». «Хай увесь світ
дивують нині діти неньки-України», «Найкращий читач року»,
«Вчимося жити на землі». Діти
області — активні учасники всеукраїнських конкурсів.
Один із напрямів — інклюзивний проєкт «Бібліотека — простір

для всіх, адже наш простір має
бути відкритим для дітей з різними можливостями. Сьогоднішня
карантинна ситуація внесла корективи в роботу книгозбірень.
Бібліотекарям довелося змінити
свої професійні функції, більше
розширити свої канали комунікацій з користувачами, опанувати онлайн-програми».
До послуг читачів Чернігівської обласної дитячої бібліотеки —
чудовий сайт, шість блогів, відвідуваність яких за рік перевищує
мільйон переглядів. Для найменших читачів упродовж року було
створено дванадцять нових онлайн-проєктів на сайті бібліотеки, для дітей-підлітків — сім.
Бібліотекарі в умовах карантину створюють власні інтернетпродукти. Наприклад, «Казки
з бабусею Ягусею» — новий віртуальний казковий проєкт. Авторським є віртуальний проєкт
«Мандруємо Європою разом з бібліотечним котом Кексом». Для
підлітків створили пізнавальні
проєкти «Цікава історія з бібліотекою», «Творці і твори», відеопроєкт «Бібліотечний синоптик.

❙ Юні музиканти — теж читачі.
За будь-якої погоди — читай!»
Урочисто відкрила Всеукраїнський тиждень дитячого читання генеральний директор Національної бібліотеки України
для дітей, заслужений працівник культури України, кандидат культурології, кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня, кавалер міжнародного українськофранцузького «Ордена королеви
Анни «Честь Вітчизни» Алла Гордієнко. Вона констатувала: «Чернігівська земля — особлива земля. При в’їзді в місто нас зустрічає Катерининська церква, яка
благословляє на добро і любов.
Місто приємно вразило чистотою
й золотими банями древніх храмів. У бібліотеці панує особлива
енергетика. Тут працюють пози-

■ КНИЖКОВА ШАФА

Відьми бувають добрими
Вийшла заборонена в часи Януковича книга,
яку вже відзначили премією імені Гоголя
інші конфлікти з реальним буденним існуванням, але, маючи
надприродні можливості та вірних друзів, успішно бореться з
потужним негативом, що заважає нормально жити як їй, так і
іншим людям. Читаючи ці рядки, мимоволі ловиш себе на думці: «Ех, були б у мене такі здібності, я б вчинив так само!» Або:
«Були б такі бабці та й насправді, зразу стільки б проблем швиденько повідпадало!» Але потім
приходить інша, твереза думка:
— На жаль, не вирішуються
наші проблеми помахом чарівної палички, тому необхідно дійсність перетворювати своїми
власними силами, і всіх негідників, які розквітнули завдяки
владі за тридцять років існування держави, засукавши рукави
потрібно наполегливо прибирати
з політичної арени.
Я не збираюся переказува-

ти зміст книжки — людина, яка
візьме її в руки, прочитає все сама
і на одному диханні, а от викласти ще кілька думок на цих сторінках, вважаю буде доречним. Тож
книга потрібна, бо дає змогу подивитися на нас самих із трохи іншого боку, а це інколи буває просто ой як необхідно. Книга принесе справжню насолоду тим, хто
любить читати та цінує справжню літературу. Книга розважить
і врятує читача від такої неприємної речі, як нудьга.
Звісна справа, Анатолій Василенко як автор має і деякі недоліки, головним з яких я вважаю маленький обсяг книги. Гадаю, що
тут варто було би попрацювати ще
та додати на сторінки трохи більше пригод про цю симпатичну та
добру відьму. А втім, це не так і
суттєво, адже є надія, що невдовзі
з’явиться і другий том «Відьми»,
де читач знову зустрінеться з го-

❙ Обкладинка книги «Відьма»
❙ художника А. Василенка.
ловною героїнею та її юною ученицею, яка обіцяє бути зовсім не
гіршою за її вчительку.
Зараз Анатолій Василенко готує до друку серію коміксів «Пригоди домовичка Гуп-Гупика» для

тивні й мудрі люди. Саме тут, у
бібліотеці, ми молодіємо душею і
тілом. Бо маленькі читачі на наших очах змінюють світ на краще. Для читання завжди зелена
зона і формат не має значення.
Я вважаю, що людина, яка в дитинстві не читала казок, не може
творити».
І яке ж то свято книг без письменників?! До бібліотеки завітали місцеві чернігівські письменники Надя Галковська, Олена Конечна, Маргарита Бордонос, Василь Буденний.
Книжковий світ — він особливий і безкінечний. Головне —
просто почати читати. Зробити
це ніколи не пізно. А книжка —
то вірний і надійний друг, джерело мудрості і знань. ■
національного видавництва дитячої літератури «Веселка», яку
очолює Олексій Бондаренко. Анатолій Петрович є гордістю і добрим талісманом саме «Веселки»,
бо загальний тираж проілюстрованих ним книг сягає десятків
мільйонів. Лише його серія коміксів «Пригоди Тимка-звіролова» виходили у світ аж 700-тисячним накладом! Зараз би такі тиражі для дитячої книги — і ми б
і горя не знали із засиллям булінгу та інших проблемних явищ серед діточок.
У «Веселці» він недавно проілюстрував такі чудові книжки,
як «Гарно бути песиком, гарно
бути котиком», «Котики», «Нечиста сила», «Пригоди з Ледведиком», «Чарівні окуляри». А у
видавництві «Абабагаламага» —
ще й дитячого класика Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки» і чудову збірку дитячих
афоризмів «На якому поверсі
небо?».
Приємно, що саме повість
«Відьма» Анатолія Василенка
щойно нагороджена Міжнародною премією імені Миколи Гоголя, вручення якої мало б відбутись у день народження нашого генія — 1 квітня. Але через карантин ця подія переноситься на
постлокдаунний час. ■

ЗДОРОВ’Я
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■ ВИХІД Є!

Із гастритом жарти кепські...
Попередити весняне загострення шлунково-кишкових недуг
допоможе регулярне харчування, спеціальна дієта та своєчасний
візит до фахівця
Юлія КРУК

Навесні часто загострюються
хронічні недуги. У цей період відчутно зростає кількість тих, кому
конче необхідно відвідати фахівця-гастроентеролога: гастрити та
виразки шлунка даються взнаки.
Що є причиною такого загострення і як його уникнути? Яким чином допомогти травній системі
працювати злагоджено?

Не пропускайте сніданок!
«Незрідка люди поспішають
на роботу чи навчання, проігнорувавши сніданок, або замінюють перший прийом їжі чашечкою кави, а то й кількома порціями відразу. І сподіваються
«надолужити» сніданок, коли
з’явиться апетит, — розповідає
столичний лікар-гастроентеролог Олена Кравченко. — Але зазвичай забувають про наміри,
адже робота не передбачає вільного часу на трапези. Отак і виникає прямий шлях до гастриту чи виразки шлунка».
Сніданок дуже важливий
для здоров’я травної системи,
наголошує лікар. Його не можна пропускати. Проте й інші
прийоми їжі не менш важливі.
Харчуватися потрібно мінімум
тричі на день. Якщо ж їсти раз
на добу, та ще й на ходу, до того
ж — шкідливі продукти (страви з фаст-фуду, жирні, смажені
продукти, запивати солодкими
газованими напоями) — виразки чи гастриту не уникнути.

Копченості, соуси, майонез
— «важка артилерія» для
шлунка
Здоров’ю травної системи
великої школи завдають синтетичні напої — солодкі, газовані,
зафарбовані. І навіть звичайна
газована мінеральна вода. Лі-

карі не радять вживати ці напої взагалі — ні тим, хто дотримується спеціальної дієти, щоб
вилікувати набуте захворювання, ні тим, хто проблем зі шлунком не має. Найбільш шкідливі для травної системи гострі, жирні, смажені, копчені,
консервовані продукти. А також соуси — майонез, кетчуп.
Нерідко загострення шлунково-кишкових хвороб викликають також звичайні — свіжі і,
здавалося б, корисні продукти.
Скажімо, помідори. При виразці шлунка лікарі категорично
не радять додавати їх до меню,
оскільки вони містять щавлевооцтову кислоту. Варто уникати
також винограду, кавунів, динь
— шлунку складно їх перетравлювати, тому тим, хто потерпає
від гастриту та виразкової хвороби, вживати ці продукти слід
обережно — потроху і нечасто.
За словами фахівця, до загострення шлунково-кишкових
недуг може призвести і брак вітаміну В12 або нестача заліза в
організмі. Сприяють недузі також надмірне вживання алкоголю і куріння.
— І виразка, і гастрит часто виникають після прийому нестероїдних протизапальних препаратів — їх зазвичай
вживають при ГРВІ, захворюваннях суглобів. Не здогадуючись, що прийом таких препаратів може негативно позначитися на організмі, вживають
їх без «прикриття» слизової
оболонки шлунка спеціальними препаратами, — розповідає
пані Олена. — Тому слизова запалюється, виникає гастрит,
ерозії чи й виразка. Розвиток
недуги провокує також хелікобактерна інфекція, яка живе в
організмі кожної людини. Але
лише дія негативних чинників

сприяє загостренню шлунковокишкових недуг: неякісне харчування, шкідливі звички, прийом нестероїдних препаратів.
Якщо цю інфекцію знаходять
у хворого, то необхідно здійснити антихелікобактерну терапію. Фахівець призначить схему лікування з антибіотиків та
інших препаратів.

Їжте варене і приготовлене на
пару
Щоб уникнути весняного
загострення шлунково-кишкових хвороб, часом достатньо
виключити причини, які можуть спровокувати такі неприємності. Олена Кравченко радить дотримуватися простої дієти — їсти варене або приготовлене на пару.
— Відварна їжа — найкорисніша. І смачна. У ній зберігаються вітаміни (за умови, що
варитимете недовго). Можна
також запікати. Це значно корисніше, ніж смажити. Обмежте або взагалі відмовтеся від
гострого, жирного, солоного.
Під час загострення шлунковокишкових недуг така їжа особливо небезпечна. Замість газованих синтетичних напоїв краще пити компот із сухофруктів,
зелений або чорний (неміцний)
чай, — зауважує лікар.
Якщо ви змушені лікувати
запалення чи ГРВІ нестероїдними препаратами, подбайте про
спеціальні засоби, які захищатимуть шлунок від подразнення. Це можуть бути аптечні
ліки, але їх має призначити лікар. Із народних засобів може
придатися насіння льону.
— Його краще перемолоти
у кавомолці і готувати з водою
у співвідношенні один до десяти: одна частина льону, десять
частин води. Залити льон во-

❙ Тільки комплексне обстеження і повноцінне лікування під наглядом
❙ фахівця допоможе вирішити серйозні проблеми зі шлунком.
❙ Фото з сайта santalen.com.ua.
дою, поставити на вогонь і дати
прокипіти дві-три хвилини.
Потім вилити рідину у скляну
баночку. Зберігати в холодильнику. Вживати суміш по чверті склянки тричі на день за 30
хвилин до їди 10 днів. Для попередження гастриту і виразки
корисно пити настоянку кореня дев’ясилу або калгану, який
називають українським женьшенем.
Але ні гастрит, ні виразку
чи ерозію самими народними
засобами не вилікуєш. При загостренні недуги, при болю необхідно звернутися до фахівцягастроентеролога, який призначить адекватне лікування.
Лікарі нагадують: небезпечно
чекати, доки біль мине, бо так
можна лише нашкодити організму. Гастрити мають кепську тенденцію переростати у
пухлини, поліпи, спершу доброякісні, але згодом можуть
переродитися у злоякісні. Тому
лікар призначає фіброскопію —
обстеження, яке дозволяє побачити слизову оболонку шлунка
та дванадцятипалої кишки, зафіксувати гастрит, найменші
виразки та ерозії. Фахівець має
також обстежити на хелікобактерну інфекцію. А потім, проаналізувавши результати всіх
обстежень, зможе адекватно
оцінити стан здоров’я пацієн-

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

та, призначити ефективне лікування.
До фахівця важливо звернутися навіть тоді, коли біль
минув після першого прийому знеболювального — і більше
не повертається. Це не повинно
заспокоїти людину. Якщо є проблема — хронічний гастрит, виразка — рецидиви (повторення)
хвороби турбуватимуть і далі. А
жити на знеболювальних препаратах — оманливо і небезпечно. Тож необхідне комплексне
обстеження і повноцінне лікування, під професійним наглядом лікаря. ■

Серед причин судом можуть також
бути:
— нестача води;
— брак заліза і фолієвої кислоти в організмі;
— цукровий діабет;
— перевтома;
— порушення кровообігу в кінцівках;
— фізичне перенапруження;
— переохолодження;
— захворювання щитоподібної залози;
— гормональні зміни в організмі.

Дефіцит магнію, перевтома і цукровий діабет можуть
стати причиною м’язових судом
Несподівані напади різкого болю в
ногах. Так дають про себе знати судоми. Іноді вони стаються вночі, уві сні,
часом — у воді, під час купання, і тоді
це серйозна загроза життю. Розрізняють різні види судом: ті, що трапляються через фізичні навантаження,
через перевтому, від тривалого перебування на ногах.
Поява м’язових спазмів, за словами лікаря-терапевта Надії Шидловської, може свідчити про дефіцит магнію
в організмі. Причиною судом може виявитися також варикозна хвороба.
«Часто судоми трапляються вночі.
Можуть бути одноразовими і хронічними. У першому випадку причиною
м’язового болю може бути незручна
поза під час сну, переохолодження або
сильна втома. Такі нечасті судоми зазвичай сигналізують про початок захво-

Якщо гастрит загострився, спробуйте таке меню.
Сніданок (7.30 — 8.00). Вівсяна
каша і неміцний чай з молоком.
Другий сніданок (11.30). Запечене яблуко, неміцний чай чи натуральна
кава з молоком.
Обід (14.00 — 14.30). Бульйон з
фрикадельками, парова котлета з гречаною, рисовою кашею. Компот.
Вечеря (18.30 — 19.00). Овочеве
пюре, свіжий домашній сир з варенням або свіжими ягодами.
Незадовго до сну (21.00 — 21.30).
Склянка нежирного кефіру чи йогурту,
вівсяна каша і неміцний чай з молоком.

■ ВАРТО ЗНАТИ

Потягніть носок —
і масажуйте ногу
Леся ХОРОЛЬСЬКА

■ ДО РЕЧІ

рювання, — пояснює лікарка. — У такому випадку необхідно якомога швидше звернутися до фахівця і обстежити
організм. Причиною дискомфорту можуть бути старі травми ніг або хребта,
неврологічні захворювання, запальні
процеси. Часом так проявляється початкова стадія цукрового діабету».
Брак магнію в організмі часто буває
під час вагітності, тривалого стресу,
при прийомі медичних препаратів або
при дотриманні білкової дієти. Зарадити ситуації допоможе прийомом вітамінного комплексу і спеціальних препаратів, що містять магній. Лікарі радять додавати в раціон коріандр, петрушку, кріп і базилік. Багаті на магній
авокадо, квасоля і сочевиця. А також
чорний шоколад: у ста грамах цього смачного продукту міститься 200
міліграмів магнію. У вашому раціоні
повинні бути горіхи, висівки, вівсяна
каша, банани, м’ясо, риба.

❙ Незручне взуття також може провокувати
❙ судоми у нижніх кінцівках.
❙ Фото з сайта pokupon.ua.
— Основне призначення магнію —
допомога в засвоєнні організмом кальцію, — наголошує Надія Шидловська.
— Тому приймати магній слід одночасно з кальцієвими препаратами. Магній
впливає на роботу мозку, знижує високий кров’яний тиск і сприяє виведенню каменів із жовчного міхура.
Що ж робити, коли трапляються
судоми ніг? Найперше — розслабити
тіло. Іноді напад судом можна відчути
заздалегідь. У такому разі постарайтеся розпружити ногу. Якщо напад усе ж
таки стався і судоми вже скували кінцівку, постарайтеся потягнути носок
на себе, плавно відпустити його і знову
натягнути. Якщо є можливість — по-

масажуйте ногу, ідеально зробити це,
використовуючи зігріваючу мазь.
Якщо і такі вправи не допомагають,
пощипайте напружений м’яз або легенько уколіть його голкою. Якщо судома трапилася у воді — постарайтеся
потягнути на себе пальці і стопи. Коли
ж судоми припинилися, але біль не
зник, варто щільно забинтувати еластичним бинтом всю ногу: від стопи до
коліна.
Щоб зменшити імовірність виникнення судом, вибирайте зручне взуття
з ортопедичною підошвою. Стежте за
тим, аби не перевантажувати ноги при
ходьбі або тренуванні. Не забувайте
регулярно робити собі контрастні ванночки для ніг і правильно харчуватися. Дуже корисні для профілактики судом ранкова гімнастика і душ, ранкова пробіжка і прогулянки на свіжому
повітрі. ■
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ФУТБОЛ

■ ЗБІРНА

■ ТАБЛО

Халтура після шедевру
На старті відбору на чемпіонат світу українські збірники розписали дві мирові з різними
за силою опонентами
Григорій ХАТА
Недовго тривало ейфорійне захоплення
нічиєю збірної України у матчі проти чинних чемпіонів світу на старті кваліфікації ЧС-2022. Втрата «жовто-синіми» очок
у домашньому матчі з Фінляндією нічого
іншого, окрім глибокого розчарування,
викликати не змогла. Два здобутi очки у
двох стартових матчах — відверто слабкий результат для команди, котра на старті відбору кинула виклик фавориту «пульки» в боротьбі за єдину пряму перепустку
на майбутній «мундіаль».
Після нічиєї з французами на «Стад де
Франс» від команди Андрія Шевченка чекали ще одного футбольного шедевра. Однак поєдинок у Києві проти фінів перетворився на ігрові муки. Із великими труднощами під завісу поєдинку відкривши рахунок у матчі, через короткий проміжок часу
українські збірники дозволили супернику
легко вирівняти становище. Формальною
причиною невдалого результату можна
назвати грубу помилку в захисті молодого
Віталія Миколенка, котрий, привізши на
88-й хвилині пенальті у власні ворота, позбавив свою команду можливості відсвяткувати мінімальну перемогу в матчі.
Утім корінь невдачі — а домашня нічия з фінами за відчуттями більше нагадує поразку — варто шукати десь глибше,
а не звинувачувати у відсутності потрібного результату одного лише Миколенка.
«Або хлопці не почули, або ще щось.
Не дограли п’ять хвилин», — зазначив
Шевченко. Після того, як «синьо-жов-

❙ Форвард збірної Фінляндії Тієму Пуккі знайшов свій момент біля воріт української команди.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
ті» відкрили рахунок у матчі, в їхніх діях
з’явилося багато сумбуру та поспіху. За
словами очільника «синьо-жовтих», підопічні не почули його вимоги про перебудову ігрових редутів, через що не дограли
матч так, як потрібно було.
Від самого початку Андрій Шевченко
запропонував підопічним зіграти проти
фінів за схемою «5-3-2». І якщо на «Стад
де Франс» вона спрацювала ідеально, то на
НСК «Олімпійський» бажаного результату
така розстановка не дала. Вочевидь, головний тренер української команди вирішив,

що успішну тактичну схему змінювати не
варто. Але гра проти фінів вимагала трохи
іншого сценарію. Експерти кажуть, що модель захисного спрямування « 5-3-2» дуже
гнучка й добре трансформується в атакувальну, утім завдання з підриву оборони
суперника в такому разі лягала й на захисників, а вони, слід визнати, подібними питаннями на системному рівні в українському чемпіонаті практично не займаються.
Тож вийшло, що впродовж майже години
ігрового часу потужний український бастіон концентрувався практично на одному-

■ А ІНШІ ЯК?

єдиному футболісті збірної Фінляндії, обмежуючи таким чином атакувальний потенціал своєї команди й додатково виснажуючи свої сили
Освіживши замінами ігровий малюнок, Шевченко досить швидко досяг бажаного.
Проте втомлені українські збірники,
особливо представники задньої лінії, виявилися неготовими до фінального штурму фінської збірної й дозволили 31-річному Тіємі Пуккі реалізувати свій шанс.
Хоча Андрій Шевченко й каже, що
85 хвилин ігрового часу його команда
демонструвала дуже хорошу гру, проте
його емоційна поведінка впродовж усього матчу виказувала внутрішню тривогу
та незадоволення подіями на полі.
«Футболістам УПЛ важко на високому рівні грати два матчі на тиждень», —
наголошував перед матчем другого туру
очільник «синьо-жовтих».
Зрештою, стара хвороба українських
збірників, котрим неймовірно складно
даються два поспіль офіційні поєдинки,
знову дала про себе знати. У матчі проти
фінів українська команда абсолютно нічим не вразила. Спроба Шевченка вибудувати стратегію, акцентуючись на сильних сторонах суперника, забувши таким
чином про козирі власної команди, не
принесла бажаного результату. У середу
ж на українців чекає третє за останні десять днів випробування у відборі на ЧС2022. До Києва завітають футболісти Казахстану, проти котрих «синьо-жовтим»
знову доведеться вирішувати проблему
забитого гола. ■

■ ТАБЛО

Без VAR, але зi скандалами
Ібрагімовіч феєрично повернувся до лав шведської
збірної, а у Роналду і К° «вкрали» перемогу
Олексій ПАВЛИШ
Через велику паузу, пов’язану з пандемією коронавірусу та перенесений чемпіонат Європи, до якого
лишилось менше 100 днів, відбір на майбутній «мундіаль» пройде досить швидко — всі матчі групового
етапу зіграють до кінця осені. Тоді ж визначаться володарі прямих путівок на ЧС (переможці груп) та учасники «плей-оф» (другі місця та переможці Ліги націй).
Зважаючи на такий суворий графік, у березні на
значну частину європейських збірних чекає по три
матчі кваліфікації. І вже у перших іграх не обійшлось
без несподіванок.
Приміром, іспанська «Фурія Роха», до керма якої
повернувся Луїс Енріке, досить несподівано втратила очки з непоступливими греками, нічию яким приніс один-єдиний удар у матчі — з пенальті. Сенсацією
могла завершитись і ще одна гра чемпіонів світу 2010
року, але іспанці таки дотисли на виїзді грузинів.
Варто зауважити, що в матчах кваліфікації на ЧС
не використовуються системи відеоповторів та автоматичної фіксації голів. В УЄФА пояснили, що відклали запровадження VAR у відборі «через вплив пандемії». Відтак збірна Туреччини забила свій перший
м’яч нідерландцям у контратаці після того, як рефері
не призначив пенальті у ворота турків за гру рукою, а
другий — після суперечливого 11-метрового.
Проте справжнім скандалом завершився матч
недавніх суперників нашої національної команди на
Євро-2020 — Сербії і Португалії. Чинні чемпіони Європи у першому таймі зусиллями форварда «Ліверпуля» Діогу Жоти зробили рахунок 2:0, проте серби
після перерви знайшли у собі сили відігратись. Коли
ж до кінця матчу лишились лічені секунди, м’яч після
удару зіркового капітана португальців Кріштіану Роналду повністю перетнув лінію сербських воріт, але
арбітри цього не зафіксували. Як наслідок, нічия.
При цьому Роналду, розчарований таким рішенням рефері, викинув свою капітанську пов’язку та пішов iз поля, навіть не дочекавшись фінального свистка. Не приховував він емоцій і після гри.

Чемпіонат світу. Кваліфікація. Група D.
Україна – Фінляндія – 1:1 (Мораес, 80 – Пуккі,
89 (пен.); вилучення: Миколенко, 88 (У)), Казахстан – Франція – 0:2.
Турнірне становище після двох матчів:
Франція – 4, Фінляндія, Україна – 2, Боснія – 1 (1
матч), Казахстан – 0 (1).

❙ Кріштіану Роналду не приховував емоцій
❙ після того, як не зарахували чистий гол
❙ у ворота сербів.
❙ Фото з сайта footballua.tv.
«Завжди віддавав і буду віддавати всі сили заради
своєї країни, і це ніколи не зміниться. Але бувають
ситуації, з якими важко змиритись, особливо коли ми
всі, як одна нація, відчуваємо себе ошуканими», —
поскаржився форвард «Ювентуса».
Обуреним був і наставник португальців Фернанду
Сантуш.
«Арбітр вибачився за помилку, і я дуже поважаю
його за це. Проте це неприпустимо, щоб на турнірі такого рівня не було ані системи VAR, ані технології автоматичного визначення взяття воріт. М’яч перетнув
лінію воріт на півметра, і не було жодної перешкоди
між голкіпером та лінією воріт. Очевидний гол. Рефері
вибачився переді мною, але це не вирішує проблеми»,
— визнав він.
Ще однією знаковою подією минулого тижня стало повернення до шведської команди 39-річного нападника Златана Ібрагімовіча, який не грав за скандинавську збірну після Євро-2016. Свій камбек Ібра відзначив віковим рекордом (найстарший гравець в історії збірної) та двома результативними передачами,
які допомогли підопічним Янне Андерссона обіграти
Грузію та Косово. ■.

Відбір на Чемпіонат світу-2022. Група А.
1-й тур. Сербія — Ірландія — 3:2 (Влаховіч, 40;
А. Мітровіч, 69, 76 — Браун, 19; Коллінз, 86), Португалія — Азербайджан — 1:0 (Мєдвєдєв, 37 (у
свої ворота).
2-й тур. Сербія — Португалія — 2:2
(А. Мітровіч, 46; Костіч, 60 — Д. Жота, 11, 36), Ірландія — Люксембург — 0:1 (Ж. Родрігес, 85).
Турнірне становище: Сербія, Португалія — 4,
Люксембург (1 матч) — 3, Азербайджан (1 матч), Ірландія — 0.
Група В. 1-й тур. Іспанія — Греція — 1:1 (Мората, 33 — Бакасетас, 57 (пен.)), Швеція — Грузія —
1:0 (Классон, 35).
2-й тур. Грузія — Іспанія — 1:2 (Кварацхелія, 44
— Ф. Торрес, 56; Ольмо, 90+3), Косово — Швеція —
0:3 (Классон, 12; Ісак, 35; С. Ларссон, 70 (пен.)).
Турнірне становище: Швеція — 6, Іспанія — 4,
Греція (1 матч) — 1, Грузія, Косово (1 матч) — 0.
Група С. 1-й тур. Болгарія — Швейцарія — 1:3
(Десподов, 47 — Емболо, 7; Сеферовіч, 10; Цубер, 13),
Італія — Північна Ірландія — 2:0 (Берарді, 14; Іммобіле, 39).
2-й тур. Болгарія — Італія — 0:2 (Белотті, 43
(пен.); Локателлі, 83), Швейцарія — Литва — 1:0
(Шакірі, 2).
Турнірне становище: Італія, Швейцарія — 6,
Литва (1 матч), Північна Ірландія (1 матч), Болгарія
— 0.
Група E. 1-й тур. Бельгія — Уельс — 3:1 (Де
Брюйне, 23; Т. Азар, 28; Р. Лукаку, 72 (пен.) — Х. Уілсон, 11), Естонія — Чехія — 2:6 (Саппінен, 12; Аньєр, 86 — Шик, 18; Барак, 27; Соучек, 32, 43, 48; Янкто,
56).
2-й тур. Білорусь — Естонія — 4:2 (Лісаковіч,
45 (пен.), 84; Кендиш, 64; Савіцький, 81 — Аньєр, 31,
55), Чехія — Бельгія — 1:1 (Провод, 50 — Р. Лукаку,
61).
Турнірне становище: Чехія, Бельгія — 4, Білорусь (1 матч) — 3, Уельс (1 матч), Естонія — 0.
Група F. 1-й тур. Ізраїль — Данія — 0:2 (Брейтвейт, 13; Вінд, 67), Шотландія — Австрія — 2:2 (Хенлі, 71; МакГінн, 85 — Калайджіч, 55, 80), Молдова —
Фарери — 1:1 (Ніколаєску, 9 — М. Ольсен, 83).
2-й тур. Данія — Молдова — 8:0 (Дольберг, 19
(пен.), 48; М. Дамсгор, 22, 29; Й. Ларсен, 35; Йєнсен,
39; Сков, 82; Інгвартсен, 89), Ізраїль — Шотландія —
1:1 (Перец, 44 — Фрейзер, 56), Австрія — Фарери —
3:1 (Драговіч, 30; Баумгартнер, 37; Калайджіч, 44 —
Наттестад, 19).

Турнірне становище: Данія — 6, Австрія — 4,
Шотландія — 2, Фарери, Ізраїль, Молдова — 1.
Група G. 1-й тур. Туреччина — Нідерланди —
4:2 (Б. Їлмаз, 15, 35 (пен.), 81; Чалханоглу, 46 — Классен, 75; де Йонг, 76), Латвія — Чорногорія — 1:2 (Ікаунекс, 40 — Йоветіч, 41, 83), Гібралтар — Норвегія
— 0:3 (Серлот, 43; Торстведт, 45; Ю. Свенссон, 57).
2-й тур. Чорногорія — Гібралтар — 4:1
(Бечірай, 26; Сіміч, 44; Томашевіч, 53; Йоветіч, 80 —
Стач, 30 (пен.)), Норвегія — Туреччина — 0:3 (Туфан, 4, 59; Сеюнджю, 28), Нідерланди — Латвія —
2:0 (Бергхейс, 32; Л. де Йонг, 69).
Турнірне становище: Туреччина, Чорногорія —
6, Нідерланди, Норвегія — 3, Латвія, Гібралтар — 0.
Група H. 1-й тур. Словенія — Хорватія — 1:0
(Ловріч, 15), Кіпр — Словаччина — 0:0, Мальта —
Росія — 1:3 (Мбонг, 56 — Дзюба, 23; М. Фернандес,
36; Соболєв, 90).
2-й тур. Росія — Словенія — 2:1 (Дзюба, 26,
35 — Ілічіч, 36), Хорватія — Кіпр — 1:0 (Пашаліч,
40), Словаччина — Мальта — 2:2 (Стрелец, 49;
Шкрініар, 53 — Гембін, 16; Сатаріано, 20).
Турнірне становище: Росія — 6, Словенія, Хорватія — 3, Словаччина — 2, Кіпр, Мальта — 1.
Група I. 1-й тур. Угорщина — Польща — 3:3
(Шаллаї, 6; Салаї, 53; Орбан, 78 — Пйонтек, 60; Южвяк, 61; Р. Левандовський, 83), Андорра — Албанія
— 0:1 (Леньяні, 41), Англія — Сан-Марино — 5:0
(Уорд-Праус, 14; Калверт-Льюїн, 21, 53; Р. Стерлінг,
31; Уоткінс, 83).
2-й тур. Албанія — Англія — 0:2 (Г. Кейн,
38; Маунт, 63), Польща — Андорра — 3:0 (Р. Левандовський, 30, 55; Свідерскі, 88), Сан-Марино —
Угорщина — 0:3 (Салаї, 12 (пен.); Шаллаї, 71; Ніколіч,
88 (пен.)).
Турнірне становище: Англія — 6, Польща,
Угорщина — 4, Албанія — 3, Андорра, Сан-Марино
— 0.
Група J. 1-й тур. Німеччина — Ісландія — 3:0
(Горецка, 3; Хаверц, 7; Гюндоган, 56), Румунія — Північна Македонія — 3:2 (Ф. Тенасе, 28; Міхейле, 50;
Хаджи, 86 — Адемі, 82; Трайковскі, 83), Ліхтенштейн
— Вірменія — 0:1 (Фроммельт, 84 (у свої ворота)).
2-й тур. Вірменія — Ісландія — 2:0 (Барсегян, 53;
Байрамян, 74), Румунія — Німеччина — 0:1 (Гнабрі,
17), Північна Македонія — Ліхтенштейн — 5:0 (Барді, 7; Трайковскі, 51, 54; Елмаз, 62; Несторовскі, 82).
Турнірне становище: Німеччина, Вірменія — 6,
Північна Македонія, Румунія — 3, Ісландія, Ліхтенштейн — 0.

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 30 БЕРЕЗНЯ 2021

СПОРТ
Олег Шафаренко
головний тренер ХК «Сокіл» (Київ)
Валерія ЗАПОЛЬСЬКА
Хоча у світі досі панує коронавірусна пандемія, вона не
стала на заваді відкриттю нового спортивного сезону «Формули-1». На відміну від минулого року, коли перші десять етапів чемпіонату довелося відмінити чи перенести, цьогорічний
старт відбувся вчасно. Щоправда, раніше прописаний першим
у календарі 2021 року етап в
Австралії перенесли аж на кінцівку чемпіонату. Відтак стартовий Гран-прі відбувся в Бахрейні на Міжнародному автодромі в пустелі Сахір.
Королівство Бахрейн розпочало приймати «формулічні команди» за два тижні до
офіційного старту сезону, коли
там провели передсезонні тести, котрі завершилися досить
несподіваними результатами.
«Мерседес», який незмінно
тріумфував у світовому чемпіонаті впродовж останніх років,
бахрейнські тести завершив
непереконливо. А натхненний
тестовими результатами своїх
болідів очільник «Ред булла»
Крістіан Хорнер заявив, що очікує від своєї «стайні» переможного початку сезону.
Підтвердженням його слів
став успіх першого пілота «биків» Макса Ферстаппена у суботній кваліфікації на Гранпрі Бахрейну. Для 23-річного
нідерландця то був уже четвертий «поул» у кар’єрі, проте зрозуміло, що перевагу свого боліда над чемпіонським «Мерсом»
Ферстаппену потрібно було доводити безпосередньо в гонці.
Здавати ж свої чемпіонські позиції в плани чинного чемпіона
світу Льюїса Хемілтона не входило. Перед британцем узагалі
стоїть амбітна мета на сезон —
перевершити за кількістю чемпіонських трофеїв рекорд легендарного Шумахера.
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«На нас очікують складні матчі у півфіналі. «Кременчук» — досвідчена
команда. У них підібраний непоганий колектив. Однак ми будемо
старатися грати й боротися».

■ «ФОРМУЛА-1»

Суперництво на двох
У новому сезоні в королівських перегонах очікується запекла дуель між «биками» та
«срібними стрілами»
А для переможного початку ЧС-2021 «Мерседесу» потрібно було йти на ризик. Таким
нестандартним ходом німецької
команди став достатньо ранній
другий піт-стоп, який дозволив
Хемілтону захопити лідерство
в гонці. Щоправда, за п’ять кіл
до фінішу переваги Льюїса над
Ферстаппеном уже не було. Здавалося, що на більш свіжій гумі
швидкий «Ред булл» легко випередить «Мерседес» Хемілтона.
На 53-му колі Макс навіть
обігнав супротивника, однак
виїхавши всіма колесами за
межі траси, був змушений повернути Льюїсу позицію. У підсумку британець зберіг лідерство й виграв свою 96-ту гонку в
кар’єрі. «Ми змагаємося з «Мерседесом», і це чудово», — такими словами означив свій фініш
за спиною Хемілтона Ферстаппен.
Власне, у «Формулі-1» вже
давно не було настільки запеклої суперечки між різними командами, й «уїк-енд» у Бахрейні подарував уболівальникам надію на гостру боротьбу за
чемпіонство. У «Мерседесі» кажуть, що не мають жодної переваги над «биками», самі ж представники «Ред булл» обіцяють
продовжити прогресувати, аби
й надалі на рівних конкурувати з найсильнішою командою
останніх сезонів. Відзначимо,
що другого пілота «Ред бул-

Григорій ХАТА
У вітчизняному хокейному чемпіонаті організатори готуються до півфінальних баталій. На відміну від нетривалої чвертьфінальної серії, де для перемоги одній із команд достатньо було
виграти лише два матчі, стадія 1/2 фіналу розрахована на серію до трьох перемог. Починаючи з вівторка, «Донбас»
з «Дніпром», а також «Кременчук» та
«Сокіл» розпочнуть боротьбу за місце у
«золотому» фіналі.
Не виключено, що, як і минулого року,
у вирішальному протистоянні знову гратимуть «Донбас» та «Кременчук». Утім абсолютної впевненості в успішному проходженні двох найсильніших команд «регулярки» півфінального марафону немає.
Нинішній сезон переповнений цілою
низкою несподіваних результатів, тож
поспішати з анонсом пари фіналістів не
варто.
Приміром, у протистоянні «Краматорська» та «Дніпра» теж був рейтингфаворит. Окрім вищого номера посіву,
була у команди з Донецької області й
перевага домашнього майданчика у вирішальному матчі протистояння. Утім
факт гостьового матчу зовсім не знітив
команду Олега Тимченка. Якщо перший
у «плей-оф» приїзд херсонського клубу
до Краматорська завершився впевненою
перемогою господарів, то вдруге здолати
«дніпрян» амбітній команді Павла Микульчика не вдалося. «У нас було багато моментів, але ми їх не реалізували»,
— сказав після вильоту з розіграшу білоруський наставник «Краматорська».
Не виключено, що пробитися до півфіналу чемпіонату новачку УХЛ завадив
брак досвіду. А доленосним для всього

❙ У нинішньому сезоні «Мерседес» та «Ред булл» обіцяють уболівальникам запеклу суперечку впродовж
❙ усього чемпіонату.
❙ Фото з сайта autoreview.ru.
ла» Серхіо Переса вболівальники назвали головним героєм
гонки. Проводячи свій перший
Гран-прі у складі нової команди, мексиканець спромігся прорватися з останнього на п’яте
місце в пелотоні.
Окремої уваги заслуговує
маневр наприкінці перегонів
другого пілота «Мерседеса»

Вальтері Боттаса. За кілька кіл
до фінішу фінський гонщик утретє в гонці завернув до боксів
на перевзування. Не втративши
своєї третьої позиції, на свіжій
гумі він встановив кращий час
на колі й, згідно з правилами,
котрі діють в останніх сезонах,
отримав додаткове очко за встановлений часовий рекорд.

■ ХОКЕЙ

■ ТАБЛО

«Далі буде тяжче»
Чинний чемпіон країни найшвидше поміж інших
подолав чвертьфінальний бар’єр «плей-оф»

❙ Навіть чужі стіни не завадили «Дніпру» подолати «Краматорськ» на шляху до півфіналу ЧУ.
❙ Фото з сайта uhl.ua.
протистояння певною мірою став підсумок другого матчу серії, в якому «Дніпро» на жилах, в третьому овертаймі, на
власному льоду дотиснув команду Микульчика. Загалом, той знаковий матч
у Херсоні тривав 112 хвилин. По суті,
«Дніпро» та «Краматорськ» провели ще
один додатковий поєдинок.

А найбільш пам’ятним
Гран-прі Бахрейну буде все ж
для сина семиразового чемпіона «Ф-1» Міхаеля Шумахера
— Міка. Як і його легендарний
батько, у 22 роки він провів свій
дебютний Гран-прі у королівських перегонах, завершивши
його за кермом боліда «Хаас»
на 16-й позиції. ■

Зрештою, «дніпрянам», які були віцечемпіонами країни сезону-2018/2019
років, не звикати до таких матчів. І,
звісно, вони добре пам’ятають поразку «Донбасу» у фінальній серії тієї першості.
Історія протистоянь «на виліт» між
«Кременчуком» та «Соколом» відсут-

Чемпіонат України. Чвертьфінальна
серія (до двох перемог).
«Білий барс» — «Кременчук» — 1:4 (рахунок у серії — 0:2).
«Сокіл» — «Маріуполь» — 0:3, 4:0 (2:1),
«Краматорськ» — «Дніпро» — 0:2, 1:2 ОТ (1:2).
ня. Проте молоді хокеїсти нещодавно
відродженого київського клубу добре
пам’ятають неприємну поразку чинному чемпіону в останньому матчі «регулярки». Поєдинок, який мав визначити володаря другого місця в регулярному чемпіонаті, команда з Полтавщини
виграла з принизливим для суперника
рахунком — 8:1.
Зрозуміло, що до півфінальної серії
«соколята» підійдуть трохи з іншим настроєм. Без сумніву, впевненості в своїх
силах їм додало успішне чвертьфінальне протистояння з «Маріуполем». Хоча
молода команда з Приазов’я лише починає своє становлення й навіть наявність
на її тренерському містку екснаставника «Донбасу» Сергія Вітера не дозволила їй стрибнути вище своєї голови.
Утім у рідних стінах «Сокіл» хокеїсти «Маріуполя» все ж переграли, загостривши до максимуму інтригу в чвертьфіналі. «Шкода, що наш виступ у чемпіонаті завершився», — відзначив після
другої поразки в Києві Сергій Вітер.
А очільник «Сокола» Олег Шафаренко готує своїх підопічних до важких матчів з «Кременчуком», якому знадобилося найменше матчів для виходу
до півфіналу. При цьому нагадаємо, що
«Донбас» як переможець «регулярки»
автоматично потрапив до «топ-4». ■

Читайте
в наступному
номері:

16

Живий «мрець»
Костянтин Джеджеря з Полтащини, якого «поховали» більше року тому, намагається довести,
що він не покійник

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 30 БЕРЕЗНЯ 2021

■ РІВНОПРАВНІСТЬ

Удар по колишньому
який після їхнього розставання довго
й жорстко вимагав опіки над дитиною
(швидше за все, щоб мати привід вимагати аліменти). Доходило навіть до фізичних сутичок, бійок, настільки
непростим було протистояння. І
толерантний суд виніс вердикт:
окрім оплати навчання дівчинки в приватній школі, а також
виплат на медичне страхування, Холлі зобов’язали щомісячно «видавати» Габріелю утримання в розмірі 16 тисяч доларів (оскільки слуги Феміди
присудили спільну опіку над
дитиною).
Та нещодавно Беррі відсудила в колишнього половину суми аліментів, називаючи їх «вимаганням», і
відтепер колишній манекенник пан Обрі буде отримувати вдвічі менше
— 8 тис. доларів. ■

Дара ГАВАРРА
Ну що ж, любі феміністки, здається, рівноправності досягнуто — раніше жінки сиділи в
декреті, виховували дітей, а в разі розлучення
отримували від чоловіка аліменти, а тепер часто-густо все помінялося місцями: чоловіки беруть декретну відпустку, виховують дітей, а ще
— вимагають аліментів при розлученні. Маскулінність, як і гідність, відходять у небуття?
Відома голлівудська зірка, 54-річна Холлі
Беррі викликала шквал обговорень у соцмережі, де виклала свій пост зі словами «Жінки вам чорта лисого винні». «Потрібно чимало сил кожен день, щоб платити. До речі, це
неправильно, і це — вимагання!» — написала
зірка. Звісно, всім обізнаним стало зрозуміло,
кого актриса мала на увазі під цим «вам» —
колишнього коханого і батька її доньки, нині
вже 13-річної Нали, 44-річного Габріеля Обрі,

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №31
По горизонталі:
1. Елемент військового однострою, який дозволяє відрізнити лейтенанта від полковника. 4. Комаха, що
дала назву стилю ушу та кунг-фу. 8.
Незначний потік води. 9. Друкарська
технологія. 10. Вусата прісноводна
риба. 11. Ударний музичний інструмент. 13. Перший чоловік. 15. Фірмовий одяг лакеїв. 18. Рослина, корінь
якої називають «козацьким женьшенем». 21. Ім’я Бога в християнстві. 22.
Німецький фізик, який презентував
світу радіоактивне випромінювання
і став першим володарем Нобелівської премії. 26. Система американської протиракетної оборони. 27. Пристрій, призначений лише для прослуховування музики чи перегляду відео,
без функції запису. 28. Ім’я українського письменника епохи «Розстріляного Відродження», автора роману «Місто». 30. Посада в уряді. 31. Ім’я зброєносця Дон Кіхота.
По вертикалі:
1. Баскервільське чудовисько
з повісті Артура Конан Дойля. 2. Радянський актор, який став прообразом пам’ятника Паніковському в Києві
на Прорізній. 3. Спосіб розширення
площі берега за рахунок піднятого з
дна водойми піску. 4. Судно, призначене для перетягування барж та інших суден та зняття їх із мілини. 5.
Український громадсько-політичний і
науково-літературний збірник, що видавався у Женеві Михайлом Драгомановим. 6. Дикий кінь, нащадок приве-

❙ Холлі Беррі.

■ ФАУНА

Пернатий розбишака
Білий лебідь тримає у «заручниках» жителів
британського містечка
Варка ВОНСОВИЧ
Років із двадцять тому в Нортгемптоні, що у Великій Британії, викопали ставок, який входив у дренажну систему. І,
звісно ж, на плесі водойми поселилося різне птаство, в тому
числі й білі лебеді. Та вже кілька років жителів містечка просто-таки тероризує один із них — великий, сильний красеньлебідь, якого місцеві мешканці назвали Седріком. Альфа-самець (у якого є постійна подруга, з якою він «у шлюбі» вже
років із вісім) підходить до будинків, які розташовані неподалік ставка, і довбе своїм потужним дзьобом у двері, по металевих вічках поштових скриньок, стоїть годинами перед
склом вікон чи дверей.
Мешканець Нортгемптона 70-річний Стівен Легг особливо потерпає від Седріка, адже той облюбував його будинок і приходить
мало не щодня, щоб «гратися» металевим вічком поштової скриньки. За цим заняттям він може гаяти й по три години, проте що при

цьому відчуває власник оселі, звісно ж, птаха
мало турбує. За це лебедя прозвали ASBO, що
означає орден на антигромадську поведінку.
Так називають цивільний наказ, що видають
у Британії проти людини, яка, за свідченнями
очевидців, проявляє антисоціальну поведінку.
Пан Легг навіть звертався до спеціалістів,
аби ті пояснили таку поведінку птаха. Ті відповіли, що лебідь таким чином намагається з металевих чи скляних поверхонь зішкребти комах. Проте, як стверджує сам Стівен, птаха ніяким чином не
потребує зайвого корму, адже жителі міста постійно
підгодовують лебедів на ставку. Він навіть установив прилад із ультразвуком, який мав би відлякувати пернатих, проте не подіяло — навпаки, лебідь
зі ще більшим завзяттям почав довбати двері.
То, може, Седрік і справді «соціопат»? ■

■ ПОГОДА
31 березня за прогнозами синоптиків

Північ

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славське: вночi +2...+4, удень +14...+15. Яремче: +1...+3, удень
+11...+13. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +13...+15. Рахiв:
уночi +4...+6, удень +14...+16.

мінлива
хмарність

+1…+6
+10…+15

■ ПРИКОЛИ

+3…+8
+13…+18
Схід

хмарно

29 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич
— немає, Стрий — немає, Славське — 1 см, Плай — 89
см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 1 см,
Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия
— немає, Пожежевська — 96 см.
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Південь +1…+6
+10…+15
дощ,
гроза

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

Редактор Михайло Дорошенко
Засновник i видавець —
ПП «Україна молода»
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Кросворд №29
від 24 березня

У зв’язку з карантинними обмеженнями майже по всій Україні
цього і наступного тижня «Україна молода» виходитиме по двічі
на тиждень — у вівторок і п’ятницю—суботу

сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +3...+5, удень +12...+14.

зених до Америки коней конкістадорів.
7. Захисні обладунки середньовічного лицаря. 11. Слов’янське божество кохання. 12. Болотяна пахуча трава, якою встеляють долівку на Трійцю.
14. Радянський письменник та сценарист, автор сценарію фільмів «Одного
разу двадцять років по тому» та «Самотнім надається гуртожиток». 16.
Фільм про ковбоїв та дикий-дикий Захід. 17. Швидкий потяг, який їде з мінімумом зупинок. 19. Литовська національна грошова одиниця. 20. Давній
пивовар. 23. Ім’я хлопчика з казкової
повісті Сельми Лагерлеф, що літав у
вирій із дикими гусами. 24. Боягуз і
зрадник із поеми Михайла Лєрмонтова «Втікач». 25. Рекламна інформація, яка масово надходить на електронну пошту, заважаючи роботі. 29.
Ім’я головного героя культового фільму «Матриця», роль якого зіграв Кіану Ривз. ■

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Моню, радий тебе бачити, а
де твоя Сара?
— Розумієте, ми з нею тягнули
жереб, кому йти до вас у гості.
— І ти виграв.
— Ні, я програв.
***
Вовочка кричить iз ванної:
— Мамо, ти мені яку сорочку
попрасувала? З короткими рукава-

ми чи з довгими?
— З короткими, а чому ти питаєш?
— Щоб знати, доки руки
мити.
***
Порада старого Зями:
— Хочеш одружитися з розумною, красивою і багатою, доведеться одружуватися тричi.
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