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ІнФорУМ

«Сьогодні настав час сказати чесно і відверто: я — ні. Я не кандидат на пост
харківського міського голови! І я навіть не збирався».

Сергiй Притула
шоумен, член партії «Голос»

■ ЩЕПЛЕННЯ

■ НА ФРОНТІ

Як посилити
природний
імунітет

А запасного виходу немає

У МОЗ запевняють, що
людям, які перехворіли
на коронавірус, все одно
потрібно вакцинуватися
Катерина БАЧИНСЬКА
Майже пів мільйона доз вакцини
Pfizer прибудуть в Україну до кінця травня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у фейсбуцi. За його словами, препарати надійдуть
у межах глобальної ініціативи COVAX.
Вакцинуватимуть у першу чергу освітян.
«До кінця травня в Україну мають прибути понад 473 тисячі доз вакцини Pfizer у
межах ініціативи COVAX. Її отримають
працівники закладів освіти», — зазначив
очільник уряду. Також, за словами Дениса Шмигаля, здійснюється підготовка
до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через застосунок «Дія». Він наголосив, що Міністерство охорони здоров’я готує до відкриття
на вихідних відповідні вакцинальні центри. Перші такі пункти щеплення мають
запрацювати у великих містах.
Україна готова запустити COVID-паспорти вже з 1 липня. Про це повідомив
журналістам головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він розповів, що Україна бере участь у двох робочих групах
щодо запровадження COVID-сертифікатів — від Всесвітньої організації охорони здоров’я та від Європейського Союзу. Ляшко запевнив: якщо запровадять
ВООЗ і ЄС, те саме зроблять і в Україні.
Однак наша країна залишається другою
в Європі за добовою смертністю від коронавірусу. Про це свідчать дані сайту
Worldometers. Попередньої доби в нашій
країні від ускладнень померло 133 людини. Проте за кількістю нових інфікувань
ми серед країн Європи — на шостому місці.
Людям, які перехворіли на коронавірус, все одно потрібно вакцинуватися від ковід-19 та забезпечити кращий імунітет. Про це повідомили у
Міністерстві охорони здоров’я України. «Якщо ви перехворіли на COVID-19
у безсимптомній, легкій чи важкій формі, ваш організм уже познайомився з коронавірусом SARS-CoV-2 та виробив до
нього імунітет. Імунітет, вироблений у
такий спосіб, називається набутим природним. Але такий імунітет після перенесеного COVID-19 не гарантує того, що
ви не захворієте знову на цю інфекцію»,
— пояснили у МОЗ. Також у міністерстві зазначили, що після вакцинації вірогідність захворіти на коронавірус дуже
невисока і сама хвороба минає набагато
легше, з меншою кількістю ускладнень.
Натомість якщо людина перехворіла на
COVID-19, повторне зараження може
також мати важкий перебіг. «Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл та Т-клітин,
які знешкоджують вірус», — розповіли
медики. У МОЗ зауважили, що після перенесеної хвороби вакцинацію можна
відкласти на шість місяців, протягом
цього періоду рідко повідомляється про
повторні випадки COVID-19. Але якщо
вакцини у медичному закладі є в достатній кількості, людина, яка перехворіла
на коронавірус, може вакцинуватися через чотири тижні після перших симптомів хвороби. Окремо наголошується, що
робити тест на антитіла до COVID-19 перед щепленням не потрібно. ■

Більшість гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано окупантами
Тарас ЗДОРОВИЛО
На фронті російські окупанти та їхнi найманці 17
травня дев’ять разів гатили по українських захисниках: поблизу населеного пункту Новолуганське — двічі
з мінометів 120-го та 82-го
калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів i стрілецької
зброї, біля Пісків — двічі з
мінометів 120-го калібру,
стрілецької зброї, автоматичних станкових та підствольних гранатометів. Неподалік
населеного пункту Зайцеве противник вів обстріли з
мінометів 120-го калібру, а
біля селища Опитне — ще й
iз великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї.
У передмісті селища Новотошківське найманці з
країни-агресора відкривали вогонь iз підствольних
гранатометів та стрілецької
зброї, поблизу Причепилівки — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів i стрілецької
зброї, а в напрямку Авдіївки

— зі стрілецької зброї.
Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення.
Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу,
де йому надається необхідна медична допомога. Стан
здоров’я захисника задовільний. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.
Українська
сторона
СЦКК повідомляє про використання окупантами практики ведення провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на
тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, ввечері 17 травня найманцями було здійснено обстріл позицій Збройних
сил України біля населеного пункту Піски з мінометів
калібру 82 та 120 мм просто з житлових кварталів Донецька. Як місця вогневих
позицій мінометів окупанти
обрали майданчики у житловій забудові у безпосередній близькості від Міської

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Понад тиждень тому в Харкові
з’явилися бігборди з зображенням
члена партії «Голос» Сергія Притули, які натякають на його можливу
участь в осінніх виборах мера. Принаймні напис «Нам тут жити» і фото
«чортового колеса» з міського парку імені Горького, що прикрашають
рекламний борд, викликали саме такі
припущення.
Харківські однопартійці відомого
шоумена одразу ж відхрестилися від
таємничої піар-кампанії, повідомивши, що жодним чином до неї не причетні. Сам же герой інформаційного
шуму тримав інтригу скільки міг, а
потім таки виступив iз публічною заявою. «Сьогодні настав час сказати
чесно і відверто: я — ні. Я не кандидат
на пост харківського міського голови!
І я навіть не збирався, — сказав він. —
Я переконаний, що міським головою
Харкова повинен бути той, хто живе
в Харкові. Я, Сергій Притула, живу в
Києві. Я тут живу! І в мене зовсім інші
плани».
Утiм диму без вогню не буває.
Якщо бігборди з’явилися, отже, це
комусь таки вигідно. Сергій каже,
що вперше такі чутки поширилися у
квітні. Потім наприкінці місяця новину розповсюдили кілька «ватних»
телеграм-каналів і мережа «сайтів-помийниць». «Потім хтось вклав «бабла» і розвісив по Харкову кілька бігбордів iз моїм іменем, аби їх «пофоткати» і розігнати по другому колу, —
проаналізував ситуацію пан Притула.
— Ще пізніше, під з’їзд партійців «Голосу», який ми проводили 15 травня в
Києві, хтось пригнав бабусь із плакатами і «нарваних» блогерів».
У Харкові рекламні борди теж наробили галасу. Аналітики сайту з гучною назвою «Первый свободный»,
який пов’язують із кандидатом у мери
Михайлом Добкіним, припустили, що
відомий телеведучий зголосився бути
джокером у передвиборчій кампанії
Ігоря Терехова. Той, як відомо, наразі
виконує функції покійного Геннадія

клінічної лікарні №21. Метою дій росіян було провокування підрозділів Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь.
Традиційно
обстріли
з боку окупантів супроводжувалися інтенсивними інформаційними «вкидами».
Українська сторона СЦКК
зафіксувала ці грубі порушення та поінформувала
представників СММ ОБСЄ.
Станом на 7-му годину
ранку 18 травня порушення
режиму припинення вогню
не зафіксовано.
Додамо, що, згідно з рішенням Командувача операції Об’єднаних сил, у районі
проведення ООС усі КПВВ
відкриті для пропуску через
лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують
щоденно з 08.00 до 16.00, однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів
заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.
Зокрема, з семи відкритих у районі проведення ООС
КПВВ повноцінний пропуск

здійснюється лише в «Станиці Луганській». Навпроти КПВВ «Новотроїцьке»
окупанти розблоковують рух
двічі на тиждень — у понеділок та п’ятницю. У порівнянні з минулим тижнем у контрольному пункті «Станиця
Луганська» пасажиропотік
збільшився майже на 30%.
Загалом за минулий тиждень
через цей дорожній коридор
на тимчасово окуповану територію України пройшло 4
тис. 348 осіб, а на контрольовану територію — 5 тис. 275
осіб. На іншому КПВВ «Новотроїцьке» лінію розмежування перетнули 239 осіб та
55 транспортних засобів до
тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас
246 осіб та 52 транспортні
засоби проїхали на підконтрольну українській владі територію.
Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію
України 23 особи, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану
територію. ■

■ ІНТРИГА

Навіщо ПРИТУЛився?
Шоумен Сергій Притула вже спростував чутки про
свою участь у виборах мера Харкова, але питання
залишилися

❙ Хто «повiсив» Притулу?
❙ Фото з сайта focus.ua.
Кернеса і теж братиме участь в осінніх перегонах. «Рiч у тiм, що це дуже
вигідно з точки зору політтехнології
для в. о. мера Ігоря Терехова в його
теперішньому протистоянні з Михайлом Добкіним, коли потужним тараном проти останнього з ідеологічних
позицій виступатиме якраз ультрапатріотичний Притула, — пишуть на
згаданому сайті. — Крім цього, Притула може виступити противагою
Юлії Світличній (ексголова ХОДА. —
Ред.), якщо вона таки вирішить піти
на вибори і буде, без сумніву, критикувати Терехова».
Хоч як дивно, але харківський

«хайп» певною мірою зіграв на руку
і «Голосу», що поступово вже почав
втрачати електоральну підтримку.
Принаймні про партію знову заговорили, що, мабуть, краще, аніж повне
забуття. Водночас підготовка до жовтневих виборів у Харкові йде повним
ходом. Як і раніше, фаворитами гонки
залишаються дві тіні Геннадія Кернеса — Ігор Терехов i Михайло Добкін.
Поки що нічого не чути про спільного
кандидата від патріотично-демократичних сил, а також партій, які ідеологічно близькі до проросійського вектора. Правда, останню нішу можуть
успішно заповнити згадані «тіні». ■
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«Вишиванка — це наша
зброя»

Жага
сусідської
уваги

У четвер долучаймося до
святкування Дня вишиванки

Володимир Зеленський
прагне зустрітися
з Владіміром Путіним
і таки зазирнути
йому в очі

Ліна ТЕСЛЕНКО
20 травня Україна вп’ятнадцяте відзначить День вишиванки. Свято, яке
було започатковане 2006 року, швидко
прижилося і полюбилося українцям. Тож
у четвер вулиці наших міст і сіл замайорять яскравими кольорами української
вишивки — одягу, який носили наші бабусі й дідусі та, сподіваюся, носитимуть
онуки і правнуки.
Київська писанкарка Ольга Сахно
має у своєму гардеробі чотири вишиванки і завжди з задоволенням одягає
їх. А носити народний стрій майстрині
доводиться часто — для участі в різних
заходах, святах, ярмарках, для проведення майстер-класів. «Для мене вишиванка — це найрідніший, найсвятіший
і найзручніший одяг, — каже пані Ольга. — А якщо говорити ширше, то вишиванка — це символ України, це наш
внутрішній світ, берегиня всього українського, це той ланцюг, який зв’язує
українців у всьому світі. Вишиванка інформує, об’єднує, ідентифікує. Пригадую, як у молодших класах ходила до
школи у вишитій сорочечці (пані Ольга родом із села Квітки на Черкащині.
— Авт.). Тим часом у великих містах
вдягнути вишиванку — це був виклик,
за це карали і били. Адже це було свідченням того, що ти маєш оту генетичну
пам’ять, яку ніяк не може знищити система, хоч як старається. Сьогодні вишиванка — це наша зброя, бо, вдягаючи її,
ми можемо показати, що ми об’єднана
нація, яка шанує себе, свої традиції і
пам’ятає своє минуле»..
Пані Ольга слушно додає: «Коли я
зустрічаю людину у вишиванці — я бачу
близьку споріднену душу. Навіть якщо
ця людина говорить російською, що мені
дуже болить, бо чужа мова вбиває нас,
я все одно розумію: якщо людина вдягла вишиту сорочку, значить, є вже в ній
ота іскра свідомості, яка повертає людину до витоків. Звісно, одягнути вишиван-

Катерина БАЧИНСЬКА

❙ Ольга Сахно: «Коли я зустрічаю людину у вишиванці — я бачу близьку споріднену душу».
ку легше, ніж переламати себе і заговорити українською, але немає сумнівів: ця
людина вже не безнадійна, вона — на правильному шляху».
У нинішньому році Всесвітній день
вишиванки присвячується українській
народній музиці та проблемам вирубки лісів, висихання річок і забруднення
довкілля пластиком, нагадують у громадській організації «Всесвітній день вишиванки». Що спільного між культурною
спадщиною та екологією? Насправді багато, бо коли певна територія стає непридатною для життя, з часом зникає і вся
місцева культура, яка століттями створювалася предками. І такий сумний приклад ми сьогодні бачимо у Чорнобильській зоні.
Цього року День вишиванки відбуватиметься у форматі Дня вуличної етномузики. Щоб уникнути масових скупчень,
на величезній кількості локацій (площі,
парки, пішохідні вулиці) гратимуть традиційні музики (кобзарі, лірники, сопілкарі, трембітарі, дримбарі, цимбалісти
тощо).
Симолічно, що саме в цей день у Києві
відбудеться відкриття пам’ятника видат-

ному громадсько-військовому діячеві,
австрійському архікнязю з українським
корінням Василю Вишиваному (Вільгельму фон Габсбургу), доля якого тісно
пов’язана з україським національно-визвольним рухом. Погруддя буде встановлено у сквері по вулиці Іллєнка, 39 (біля
станцiї метро «Лук’янівська»).
Свято вишиванки спонукало небайдужих і до інших патріотичних акцій. Так,
у Чернівцях провели фотосесію мам, які
втратили своїх синів на сході України. 18
бiгбордів iз 18 портретами жінок, у яких
війна забрала найдорожче, прикрашатимуть вулиці Чернівців. На кожному з
портретів напис «Любов’ю квітнуть вишиванки, омиті росами війни...»
А в Житомирі українськими узорами
розмалювали «зебру» на пішохідному переході на розі Старого бульвару та вулиці Пушкінської. Містянам так сподобалася нова розмітка в червоно-білих кольорах, що дорожні служби тепер думають
про те, аби прикрасити в такий спосіб й
інші вулиці.
Словом, День вишиванки — свято
розмаїте — як символи-обереги на нашій
традиційній українській сорочці. ■

■ НАЇЗД

Дверi переплутали?
Силовики провели обшуки в будинку,
де живе Вiталiй Кличко
Інф. «УМ»
Вранці у вівторок стало відомо, що в будинок, де живе
мер Києва Віталій Кличко, прийшли з обшуком силовики.
При цьому в СБУ і Департаменті стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіціі
повідомляли журналістам,
що їхнi співробітники не
беруть участі в обшуках у
Кличка. Мовляв, у багатоповерховому будинку, де живе
Кличко, проводять слідчі дії
в рамках кримінального провадження, яке не стосується
мера столиці.
За словами Кличка, в квартирі, куди прийшли силовики, живуть колишні співробітники театру. А правоохоронці йому сказали, що квартиру здають.
«Начебто ця квартира

здається і в них питання до
орендарів. Але... Камера, встановлена на моєму поверсі, зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали в двері моєї
квартири. Помилка? Я не думаю», — написав мер Києва у
фейсбуцi.
За його словами, слідчі з’явилися у під’їзді одразу
після того, як о 7-й ранку Віталій Кличко пішов на тренування. Мер Києва додає, що
такого тиску на столичну владу не було навіть за часів Януковича.
Нагадаємо, що правоохоронці провели серію обшуків
на київських комунальних
підприємствах та у соратників
мера столиці Віталія Кличка.
Тільки за останні два дні обшуки відбулися в «Київзеленбуді», в КП «Спецжит-

❙ Кличко запевнив, що за такі дії доведеться відповідати і
❙ організаторам, і виконавцям.
❙ Фото з сайту pravda.com.ua.
лофонд», в «Киїавтодорі», в
Київському інституті земельних відносин, «Київміськсвітлі», а також у департаментах
земельних ресурсів і соціальної політики.
Також правоохоронці побували вдома й у глави виконавчого комітету політичної
партії УДАР, близького соратника мера Києва Віталія
Кличка — Артура Палатного.

Сам Кличко назвав обшуки тиском на столичну владу й особисто на нього, а також придушенням місцевого
самоврядування. Мер переконаний, що обшуки пов’язані
з тим, що Київ вивчає питання про введення виконкомів,
«коли суспільство і управління містом не залежить від
вказівок і волі Банкової». ■

Ескалація стихає, і Росія не піде
на повномасштабну війну. Таку заяву зробив президент України. Він
підтвердив, що Кремль майже не
відводить війська на східному кордоні України, та, попри це, гарант
вважає, що ситуація поліпшилася.
«Ми розуміємо, що десь 3,5 тис. людей військового контингенту пішло назад, але це лише ті, хто був у
тимчасово окупованому Криму. Що
стосується контингенту і техніки
на кордонах України і Росії — ми
зменшення там не фіксуємо. Збільшення також не фіксуємо. Дуже
повільно вони відходять назад, але
дуже-дуже повільно», — наголосив
Володимир Зеленський. Та попри
такі заяви, вогонь на лінії зіткнення жодного дня не стихав. За останні дні російські незаконні збройні
формування кількадесят разів порушували режим тиші. Водночас
газета «Нью-Йорк Таймз», посилаючись на джерела у Пентагоні,
пише, що на кордоні з Україною
перебуває 80 тисяч російських військових — це рекорд iз часів 2014
року. Керівники Збройних сил України також називають безпекову ситуацію тривожною. Кажуть :
лише в ОРДЛО Кремль стягнув 28
тисяч військових, до того ж постійно посилює свою обороноздатність на кордоні. «Слід зазначити,
що починаючи з березня кількість
обстрілів і застосування противником важкого озброєння зросла.
Російські окупаційні війська продовжують підвищувати рівень боєздатності завдяки бойовим навчанням в єдиній системі військ Російської Федерації. З метою своєчасного реагування противник тримає в
бойовій готовності чергові підрозділи артилерії, систематично проводить тренування підрозділів і приводить їх у вищу ступінь бойової готовності», — зазначив Сергій Наєв,
заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.
Глухий кут і на дипломатичному фронті. Тристороння контактна група так і не змогла домовитися про «пасхальне перемир’я», яке
так довго анонсували на Банковій.
Керівник офісу президента Андрій Єрмак напередодні заявив, що
«затяжна стагнація» простежується і в переговорах радників лідерів
«нормандського формату». Тому
українська влада покладає надії
на зустріч Зеленського і Путіна
тет-а-тет. Також Єрмак додав, що однією з тем ймовірної зустрічі може
стати виконання домовленостей Паризького саміту «нормандської четвірки». Та водночас у Кремлі чітко
дають зрозуміти : Путін говоритиме
винятково про двосторонні відносини, а тему Донбасу навіть не буде
порушувати. В Росії вимагають, аби
Київ вів прямий діалог iз ватажками так званих «Л/ДНР». Та, попри це, Зеленський заявив, що зустріч таки має відбутися, а офіс президента її активно готує. Поки ані місце, ані дата не відомі. ■
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З речами на вихід

«Велике переселення»
від Зеленського

Учора Верховна Рада голосувала за відставку трьох міністрів

Що насправді проглядається за дорученням
президента провести аудит державних дач
у Кончi-Заспі та Пущi-Водиці
Іван БОЙКО

❙ Міністр Степанов: «Чи програна битва? Ні. Все тільки починається».
❙ Фото з сайту pravda.com.
Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Двоє йдуть мирно, третій грюкає
дверима
Понад 48 тисяч людей померло від
COVID-19 за рік в Україні. Ця вражаюча цифра дорівнює населенню невеличкого міста, наприклад, Миргород чи Лубни.
Найвразливішою категорією залишаються
люди віком 65+. А якщо є супутні захворювання, без імунітету шанси на одужання у
випадку зараження на коронавірус знижуються. Проте від початку кампанії з імунізації вакцинуватися змогло лише кілька
відсотків людей, а за кількість щеплених
громадян iз групи ризику годі й говорити.
Тож не дивно, що Україна стрімко б’є
антирекорди за кількістю смертей від коронавірусу, оскільки посідає останні місця за темпами вакцинації.
Максим Степанов очолює МОЗ із березня 2020 року. Його назвали «квітневим» міністром, адже два попередники
були звільнені після місяця роботи. Втім
пан Степанов втримався в своєму кріслі навіть не впродовж квітня, а понад рік. За
цей час неодноразово порушувалося питання щодо його відставки, а перебування
Степанова на посаді запам’яталося відразу кількома скандалами: йому закидали спроби зупинки медичної реформи, неефективність у боротьбі з коронавірусом.
А ще гучна епопея з костюмами для медиків, які замовляли, коли в Україні було 2
тисячі хворих на COVID-19, а отримали,
коли захворіли вже майже 20 тисяч.
Усунути міністра охорони здоров’я від
виконання справ планували ще наприкінці
квітня, однак Рада могла не встигнути справитись iз процедурою до травневих свят, а
залишати МОЗ на кілька тижнів без керівника в «Слузі народу» не наважилися.
Утім 14 травня українців приголомшила новина про можливу відставку одразу трьох міністрів. Володимир Зеленський, зібравши в офісі президента міністра інфраструктури Владислава Криклія,
міністра економіки Ігоря Петрашка та
міністра охорони здоров’я Максима Степанова, запропонував їм скласти повноваження за власним бажанням. Перші двоє
погодилися, їхні заяви вже з’явилися в
парламенті.
А ось очільник МОЗу взяв час, аби подумати, проте, поки він думав, прем’єрміністр підписав подання в парламент на
його звільнення. В понеділок пан Степанов написав у фейсбуці: «Чи програна битва? Ні. Все тільки починається». І додав до
цього допису відеозвернення, де назвав нападки на нього «підкилимною боротьбою
противників змін».
Але, відверто кажучи, прорахунки в
роботі дійсно були. Саме провал вакцинації, постійне перенесення термінів поставок і стали основними причинами, через
які хочуть відправити міністра охорони
здоров’я у відставку. Окрім цього, парламентарії зібрали 150 голосів для винесення
на розгляд цього питання в обов’язковому
порядку Верховною Радою.
У свою чергу глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зазначив, що пози-

тивний результат у переговорах про постачання вакцин в Україну — це успіхи
не Степанова і не МОЗ. Якби не особисте
втручання президента у процес пошуку
препаратів — щеплених в Україні було б
у рази менше.
17 травня під стінами Верховної Ради
відбулася акція протесту проти чинного міністра охорони здоров’я під назвою
«Степанов має піти». Це була перша акція без людей. Замість мітингарів на порожній площі стояли лампадки, що символізували 48 тисяч людей, які померли
від коронавірусу.
— Степанов повинен піти, — каже голова Координаційної ради фонду «100%
життя» Дмитро Шерембей, зазначивши,
що 2020 рік був найгіршим, якщо оцінювати роботу Міністерства охорони здоров’я.—
Тисячі людей померли за рік не через поширення коронавірусу в Україні, а через тотальне бездіяння. Лише карантинами людей не врятувати. У МОЗі були всі важелі
й ресурси, щоб у реанімаційних відділеннях з’явилося обладнання, достатня кількість кисню, щоб було правильно організоване тестування і вакцина ще в лютому потрапила в Україну. Нашому фонду 20 років. І
більш корумпованого й недієздатного міністерства ми, на жаль, не бачили.
Утім піти по-англійськи не вийде. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк запропонувала перед голосуванням за відставку міністрів
заслухати їхній звіт про роботу, витрачені
кошти, аби кожен з них міг пояснити, що
вдалося, а що ні.

Коли спорожніють крісла...
Хто ж може замінити трьох міністрів?
У монобільшості повідомили, що основним
кандидатом на посаду міністра економіки
розглядають голову Державної податкової служби Олексія Любченка. Замінити
Криклія на посаді міністра інфраструктури може очільник Укравтодору Олександр
Кубраков. А міністерське крісло очільника
МОЗу, ймовірно, посяде чинний заступник
Степанова Віктор Ляшко.
Проте профільний комітет Верховної
Ради не підтримав подання Дениса Шмигаля, яким пропонувалося звільнити главу
МОЗу Максима Степанова, відтак рішення
— за народними депутатами.
У свою чергу авторитетні медики України, серед них директор Інституту серця Міністерства охорони здоров’я, кардіохірург Борис Тодуров і провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська, виступили проти відставки Максима Степанова.
Вони записали спільне звернення до народних депутатів Верховної Ради, наголосивши, що в країні поки що немає належної
професійної заміни в медичній сфері.
Питання про відставку трьох міністрів
народні обранці мали розглянути у вівторок на позачерговій сесії, що мала відбутися після 16.00. А заповнити вакантні крісла — в четвер. Якщо ж міністра Степанова таки справді відправлять у відставку,
то він стане вже третім очільником МОЗ,
якого звільнили за каденції президента Зеленського. ■

«Я тут живу і таких сусідів не замовляв», —
саме так можна прочитати поміж рядків нещодавню
обіцянку президента Зеленського провести аудит земель і резиденцій в елітних селищах Кончi-Заспи та
Пущі-Водиці й виселити звідти «незрозумілих осіб»,
тобто колишніх можновладців.
Згідно з дорученням глави держави під час засідання РНБО, треба не лише провести аудит, а й встановити повний перелік осіб, які там проживають, і підстави для їхнього там перебування. «Після цього розпочнеться велике переселення», — пообіцяв президент.
За словами Зеленського, землі та державні дачі
нібито масово роздавали за часів президентства Порошенка, йдеться про майже 400 гектарів заповідної
землі та понад 100 державних будівель і дач.
«Це колишні судді, прокурори, правоохоронці,
митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича — Табачник
і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка Зубко й
навіть директор департаменту корпорації «Богдан»
Олександр Ільїн», — каже глава держави. І додає,
що ці та інші люди отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50 відсотків та за символічну плату могли там проживати.
Експерти та аналітики одразу підмітили певні піар-маніпуляції у цій заяві. По-перше, намагання
до всіх негараздів притягнути прізвище свого попередника — Петра Порошенка. Тоді як бюджетне фінансування держдач було припинено одразу після
Євромайдану прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком
27 березня 2014 року, ще до обрання Порошенка президентом.
Саме Яценюк закликав усіх мешканців елітних селищ самостійно оплачувати охорону і комунальні послуги. Тобто, з 2014 року вони платили за проживання самі, і це сприймалося суспільством як абсолют-

но справедливе рішення. При цьому змінився перелік
мешканців: хтось з’їхав сам, хтось утік слідом за Януковичем, хтось заїхав у спорожнілі будинки і платив
за їх використання, а хтось заборгував.
Наприклад, відсторонений з посади голови КСУ
Олександр Тупицький був виселений за борги, тоді як
ексвіцепрем’єр Геннадій Зубко, чиє прізвище назвав
президент, оприлюднив сплачені платіжки на доволі
значні суми. Справно платив і тричі генпрокурор Святослав Піскун, який також збирає зараз валізи.
При цьому експертів цікавить питання: а кого заселять у спорожнілі дачі? Бува не нинішнє оточення
президента із Зе-команди? Якщо ж влада утримуватиме порожні будинки лише бюджетним коштом, тоді
їй можна закинути марнотратство.
І ще одне: чому з елітними дачниками Зеленський вирішив розібратися лише через два роки президентства? Звісно, народ любить такі рішення влади нинішньої проти колишньої. Мовляв, справедливо ж нібито. І тут важко не погодитися з думкою, що
заявою про «велике переселення» минулої п’ятниці
президент хотів перекрити негативний відгомін від
фіаско влади в суді щодо реального, а не домашнього арешту Медведчука. Тобто «дачі», заселені «незрозумілими особами», стали чудовим інформаційним громовідводом.
І наостанок. Згаданий Зеленським Порошенко
не змовчав і дорікнув наступнику: мовляв, сам Петро Олексійович на державній дачі у Кончi-Заспі ніколи не жив, тоді як Зеленський туди заселився після
ремонту зовсім не в традиціях серіального героя Голобородька.
«Треба мати великі проблеми з совістю, щоб,
будучи мільйонером і володарем цілої низки нерухомості в Україні та за кордоном, доїти державний
бюджет для того, щоб забезпечити собі люксове проживання у державній резиденції. Яка, до того ж, ще
минулого року під переїзд Зеленського була відремонтована коштами державного бюджету», — наголосили в партії «Європейська Солідарність». ■
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Інтернет для всіх —
газета для обраних
«Україна молода» в другому півріччі виходитиме двічі на тиждень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як зi
столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
У складних економічних обставинах, коли багато періодичних видань в Україні припинили вихід, «Україна молода» робить усе можливе, щоб читачі отримували улюблену газету. Через багаторазове подорожчання
за попередні роки газетного паперу, друку та доставки
газети редакція несе збитки, але мінімальні підвищення передплатної вартості ми змушені були робити лише
з причин збільшення відрахувань пошті за її послуги.
Щоб надалі долати фінансові труднощі й не підвищувати передплатну вартість газети, забезпечуючи її постійний вихід, з другого півріччя ми переходимо на дворазовий вихід на тиждень. При збереженні нинішньої
ціни ми тільки наблизимось до самоокупності.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» у нинішньому році або не продовжив передплату на друге півріччя, це можна зробити до 18 червня,
щоб отримувати газету з липня. Оформити передплату
можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних
залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на
сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте передплату i своїм родичам, друзям,
сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на два місяці — 157 грн. 62 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
до кінця року — 472 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на два місяці — 197 грн. 62 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
до кінця року — 592 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 92 коп.,
на два місяці — 59 грн. 84 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
до кінця року —179 грн. 52 коп.
Передплатний індекс — 49497

«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 4 грн., на два-три
місяці — 9 грн., на чотиришість місяців — 11 грн.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ЕКОНОМІКА
Олег ГАНСЬКИЙ

Сектор відновлюваної енергетики у світі швидко розвивається,
навіть
попри
коронавірусну кризу. А профільні експерти навіть змушені стрімко поліпшувати
свої ж недавні прогнози.
Україна, яка ще рік-півтора
тому сама встановлювала
окремі світові рекорди, сьогодні опинилася на узбіччі
процесу і перебуває у стагнації.

Оптимізм зростає
Відновлювана електроенергетика у світі щороку
збільшуватиме власну потужність на 280 ГВт, а відбуватиметься цей процес
три роки поспіль. За даними аналітиків Міжнародного енергетичного агентства
(МЕА) — міжурядової організації, яка була заснована для моніторингу світових
поставок нафти, але в даний
час також відстежує відновлювані джерела енергії, —
за 2020 рік потужність станцій нетрадиційних джерел
енергії зросла на 280 ГВт,
або на 45%, ніж роком раніше. Торік на частку нових
потужностей iз відновлюваних джерел енергії — насамперед сонячної та вітрової —
припала величезна цифра:
90% від усього обсягу зростання енергетичного сектору в світі.
При цьому експерти
агентства прогнозують: відновлювані джерела енергії знову досягнуть 90 відсотків зростання енергетичного сектору також у 2021 і
2022 роках. «Вітрова і сонячна енергія дають нам доволі
багато підстав для оптимізму щодо досягнення наших
кліматичних цілей, адже ця
галузь енергетики встановлює рекорд за рекордом», —
сказав виконавчий директор
МЕА ФатіхБіроль.
Цікаво, що торік світова
галузь відновлюваної енергетики, попри пандемію коронавірусу, росла найвищими
темпами з 1999 року. Реалізація проєктів у галузі відновлюваних джерел енергії
за цей період зросла на 45%.
Зокрема, обсяг електроенергії, вироблений за допомогою
використання сонячної енергії, зріс на 50% у порівнянні
з допандемійним періодом.
Вітрова енергія збільшила
показники вдвічі. Найбільший внесок у збільшення
глобальної потужності відновлюваних джерел енергії зробили країни Європи,
Китай і США. Але не тільки.
Торік частка Китаю вперше
зросла до 50% через поспіх
із завершенням проєктів до
припинення державних субсидій.
Крім того, через пандемію експерти переглянули складений раніше прогноз щодо поновлюваних
джерел енергії на найближчі роки: приблизно на 25%.
Експерти прогнозують, що в
2021-2022 роках на нові відновлювані електростанції
припадатиме близько 90%
усіх нових енергетичних установок в усьому світі.
За даними МЕА, уряди і
компанії закуповували відновлювані джерела енергії за «рекордними» цінами
у минулому році, і їхнi апетити все ще ростуть. Компанія «Амазон» оголосила
себе найбільшим корпора-
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Всупереч тенденціям

Чому
втікають
мільйони?

Українська влада «розвиває» відновлювану енергетику
переважно шляхом популізму та порушенням узятих на себе
зобов’язань
тивним покупцем відновлюваних джерел енергії у світі
у грудні 2020 року, випередивши колишнього рекордсмена — компанію «Гугл».
Тепер «Амазон» має 8,5 ГВт
потужностей iз відновлюваних джерел енергії.
Оцінки експертів щодо
глобального зростання частки відновлюваної електроенергії протягом наступних
двох років стали суттєво оптимістичнішими. Так, станом на сьогоднішній день ці
оцінки на 25% вищі, ніж попередні прогнози, зроблені
всього шість місяців тому.
Тож, на думку Фатіха Бірола, урядам необхідно розвивати існуючі тенденції,
впроваджуючи політику,
яка збільшить інвестиції в
сонячну і вітрову енергію, а
також у додаткову мережеву
інфраструктуру.

Європа і світ: проводиться
системна робота
У минулому році 38 відсотків електроенергії в Євросоюзі було отримано з поновлюваних джерел. За даними
спільної доповіді центрів з
вивчення енергетики і клімату Ember (Великобританія) і
Agora Energiewende (Німеччина), це більше, ніж частка електроенергії, отримана
спалюванням газу і вугілля
(37 відсотків) і за допомогою
атомних електростанцій (25
відсотків). Таким чином, відновлювана енергетика вперше в історії стала головним
джерелом електрики в Євросоюзі.
Наприкінці
минулого
року на засіданні Європейської Комісії ухвалили нову
угоду: до 2030 року зменшити викиди вуглекислого
газу на 55 відсотків у порівнянні з рівнем 1990 року.
Ці зобов’язання жорсткіші,
ніж попередні, затверджені
в 2014 році, — тоді планувалося зменшити викиди всього на 40 відсотків до того
ж терміну. Щоб виконати
зобов’язання, країни Євросоюзу поступово відмовляються від газових і вугільних електростанцій і активно розвивають відновлювану
енергетику.
Минулий рік був для європейської енергетики незвичайним через пандемію
коронавірусу, однак його
вплив виявився слабшим,
ніж можна було очікувати:
загальне споживання електрики в Європі впало всього на 4 відсотки, але вже до
початку зими споживання
повернулося до рівня 2019
року. Розвиток відновлюваної енергетики в Європі теж
продовжився, незважаючи на пандемію: у 2020 році
були введені в експлуатацію
нові сонячні та вітрові електростанції, і вироблення електрики сумарно збільшилася
на 51 терават-годин.
Як наслідок, вітроенергетика сьогодні забезпечує
14 відсотків виробництва
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Зеленський повинен
пояснити фінансовий
тиск на «зелену»
енергетику
Марія ШЕВЧУК
(Інтернет-видання «Обозрєватєль»)

❙ Відновлювана енергетика в Україні розвивається не за сприяння,
❙ а всупереч державним чиновникам.
❙ Фото з сайту epravda.com.ua.
електрики в Європі, а сонячна енергетика — 5 відсотків.
Ще 6 відсотків європейці отримують спалюванням біопалива, а 13 відсотків — від
гідроелектростанцій. Найекологічнішими виявилися
австрійці: вони забезпечують 79 відсотків свого споживання електрики за допомогою відновлюваних джерел. На другому місці перебуває Данія (78 відсотків),
на третьому — Швеція (68
відсотків). Серед аутсайдерів — Болгарія (19 відсотків), Польща (17 відсотків)
і Чехія (12 відсотків).
І навіть Китай, який сьогодні продукує найбільше у світі викидів парникових газів через використання вугільних електростанцій
для задоволення зростання
потреб країни в енергії, погоджується прискорити процес переходу на чисту енергію. Так, президент цієї країни Сі Цзіньпін вже пообіцяв,
що Китай стане вуглецево нейтральною країною до
2060 року, — хоча експерти
попередили, що Пекіну доведеться ще активніше розвивати відновлювану енергетику, щоб у найближчі 10 років
зупинити майже 600 своїх
вугільних електростанцій.

Україна: влада грає на
публіку
«Україна також має значний потенціал «зеленої»
енергетики, який уже почали розкривати. На сьогодні в
країні встановлено 8,7 ГВтпотужностей відновлюваної електроенергетики. Це
проєкти на суму близько 8,2
млрд євро інвестицій. Наразі
важливо забезпечити подальший збалансований розвиток цієї сфери. Ми розробляємо новий Національний
план дій iз відновлюваної
енергетики до 2030 року, а
також механізми підтримки — Net Energу Metering
i гарантії походження енергії», — заявив заступник голови Державного агентства з
енергоефективності та енергозбережння України Юрій
Шафаренко і додав, що «зелена» енергетика в усьому
світі вважається вигідним
шляхом для сталого низьковуглецевого розвитку, для
економічного відновлення,
особливо у складні часи пандемії.

Українська влада, як відомо, намагається бути в
тренді і демонструвати власну зацікавленість у впровадженні нових проєктів у сфері
відновлюваної енергетики.
При цьому інвестори неодноразово звинувачували наших можновладців у порушенні правил гри на цьому
ринку й вимагають повернути численні борги. Станом
на сьогоднішній день заборгованість «Гарантованого покупця» перед підприємствами відновлюваної енергетики становить понад 17 млрд
грн. При цьому, за словами
голови Української асоціації відновлюваної енергетики Олександра Козакевича,
голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання в сфері енергетики
та комунальних послуг, Валерій Тарасюк відмовляється виконувати зобов’язання
щодо вирішення боргової
кризи в секторі «зеленої»
енергетики і тим самим поглиблює кризу в галузі.
«Ми й очікували після
того, як підписав меморандум голова НКРЕКП Валерій
Тарасюк, що вони погодяться в повному обсязі включати кошти, які необхідні для
забезпечення виплат по «зеленому» тарифу в тариф Укренерго. Але цього ми не побачили», — сказав Козакевич, додавши, що НКРЕКП
не вирішує питання накопичених боргів 2020 року, зокрема в перерозподілі коштів
державних банків не на користь інвесторів у «зелену»
енергетику. Більше того,
створює проблеми з розрахунками у 2021 році.
«Комісія втрутилась у цю
справу і зобов’язала гарантованого покупця розподілити
кошти, отримані як кредитні, порівну між «зеленою»
енергетикою та «Енергоатомом», — пояснив Козакевич.
На думку експерта, інвестори засмучені політикою
держави до «зеленої» енергетики, оскільки самі інвестори добровільно погодилися урізати свої прибутки на
7-15% шляхом зниження
«зелених тарифів», але держава навіть за цих умов не
намагається вирішити кризу
боргів. «Ніякі домовленості
не діють, на жаль», — підсумував Козакевич. ■

Наміри Кабінету Міністрів ввести акцизний збір
на виробництво «зеленої» енергії в Україні — це
шлях до націоналізації активів, які будувалися на
кошти іноземних інвесторів, і президент України Володимир Зеленський зобов’язаний надати пояснення таких дій держави щодо інвесторів.
Про це заявив інвестор у відновлювану енергетику України, інвестбанкір Олег Грамотенко, зазначивши, що інвестори перебувають в повному нерозумінні дій, які здійснює чинна влада.
«Перше, що ми повинні зробити, — це почути
публічну позицію президента України з питання відновлюваної енергетики. На жаль, ви не знайдете жодного його інтерв’ю за останні два роки, де він сказав,
буде «зелена» енергетика в країні чи ні», — сказав
Грамотенко в ефірі каналу «Україна 24».
За його словами, як тільки президент скаже
свою думку про «зелену» енергетику, буде зрозуміло, підтримує Україна проєвпропейський курс чи далі
використовуватиме брудні джерела енергії. При цьому він підкреслив, що в ініціативі Кабміну щодо введення акцизного збору на «зелену» енергію відсутні
будь-які логічні пояснення.
«Економічні моделі, які не надаються при прийнятті подібних рішень, — це перше, що лякає інвесторів. Тому що на базі чого був розрахунок зроблений цього акцизу?» — обурився інвестор. «У нас не
може бути акцизу, бо ми не торгуємо ні зброєю, ні
наркотиками, ми не виробляємо ліки, ми не тютюн,
ми не алкоголь, тому акциз як сама норма, як поняття, непрямий метод оподаткування сюди теж ніяк не
в’яжеться», — додав він.
За його словами, в даних діях інвестори бачать
продовження спроби здійснити переділ ринку «зеленої» енергетики, що триває вже протягом двох років.
«Лякає, що це, можливо, фінальна точка переділу ринку енергетики між групами впливу, які контролювали Укренерго, які контролювали «Гідроенерго», «Енергоатом» тощо. Чому це лякає? Тому що ми
не впевнені, що буде завтра», — пояснив інвестор.
«У нас немає розуміння, де ж фінальна крапка. Це акциз або це повна заборона приватному бізнесу генерувати електроенергію, і тоді у нас держава експропріюватиме ці електростанції. Напевно, це
фінальна точка», — підсумував Грамотенко.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів погодив законопроєкт із поправками до Податкового кодексу,
яким пропонується індексація окремих податкових
ставок, таких як плата за використання води, лісів
і екологічний податок, а також підвищення рентних
платежів за видобуток корисних копалин, підняття
ефективності акцизного податку.
Раніше, під час обговорення проєкту закону, профільні ВДЕ-асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з поновлюваних джерел, є грубим порушенням прав
інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить
залучення коштів у нові екологічні проєкти.
Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія
Modus Energy, яка перебуває у власності громадян
Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов’язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на
зміну правил, які скорочують її доходи.
За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії
Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще
до 10 інвесторів в «зелену» енергетику України.
За інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій»
енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій
в Україну в 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019
році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.
Станом на початок травня рівень розрахунків перед інвесторами становить 22%. З 22,4 млрд гривень
боргу в 2020 році держава заплатила тільки 5 млрд
грн. ■

6

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 19 ТРАВНЯ 2021

В. МИРОНЕНКО
Миколаїв
В «Україні молодій» за 16
лютого 2021 р. було надруковано статтю «Божа війна за уми»,
де йшлося про каплицю-самобуд церкви Московського патріархату, яку незаконно збудували біля Національного
музею історії України. Хочеться вигукнути: що ви знаєте про
Московський патріархат в Україні?!! Це не що інше, як анатомія зрадництва власної душі,
в якої відсутня віра в майбутнє.
МП — не що інше, як війни проти незалежності України. Спробую довести це фактами.
Куди діти справжні дії московських попів, коли вони освячують зброю разом із путінськими бойовиками, благословляють
новобранців і читають їм промови з настановами «З вами Бог»,
«Ви йдете боротися з фашизмом». Такими сепаратистами,
що зачаїлися, є й представники Київської митрополії УПЦ
МП, україноненависники в
рясах, під якими зброя. Центром політправослав’я в Україні є Києво-Печерська лавра,
яку очолює Павло (Лебідь), колишній комуніст. Компартія
і Партія регіонів були спонсорами й ідеологами всіх псевдоправославних організацій, які
спрямовували на інтеграцію з
Російською Федерацією, всіма силами протидіяли автоке-

Я ВАМ ПИШУ...
■ БОЖЕ Ж МІЙ!

УПЦ МП — внутрішній ворог
Де московські попи, там розбрат й українофобія
фалії Української православної
церкви і захищали «канонічне»
православ’я.
Такою організацією, зокрема, був «Союз православних громадян України», яким керував
утікач після Майдану до РФ Валерій Кауров, колишній соратник «прогресивної» соціалістки
Наталії Вітренко та координатор усіх антиукраїнських політичних акцій у православному
середовищі. Яскравою характеристикою цій особі може слугувати заява 10 липня 2008 р.
пресслужби ПСПУ, в якій було
звинувачено Валерія Каурова та
його організацію в брехні щодо
їхньої участі в акціях «антиНАТО» та розкраданні коштів,
виділених РФ, спільно з депутатом Держдуми Росії Костянтином Затуліним та керівником
так званого «українського філіалу Інституту Країн СНД» Володимиром Корніловим (нині
— запеклим українофобом на
федеральних каналах Росії).
Перед цим, у 2007 р., на Каурова був написаний донос від
«соратників по боротьбі» в міні-

стерство закордонних справ РФ
щодо зловживань при розподілі
фінансових вливань із боку РФ
(що свідчить про фінансування
подібних організацій російським урядом).
«Союз православних братерств України», який займається
українофобською
діяльністю, очолює Валентин Лук’яненко. Всеукраїнською громадською організацією «Православний вибір»
керує Юрій Єгоров, він же —
голова православного братства
Олександра Невського. Єгоров діє вкупі з однодумцями
— Лук’яновим, Друзем, Кауровим. Громадську організацію «Собор православних жінок України» очолює Наталія
Вітренко, яка завжди була «рукопожатна» для РПЦ, що дало
їй право бути делегатом від України на Всесвітніх російських соборах, де вона, не соромлячись, проголошувала ідеї
«русского міра». Так, 29 травня 2014-го в залі церковних соборів храму Христа Спасителя
в Москві на 111-му Форумі пра-

вославних жінок Вітренко розповідала про «возрастание роли
женщин в духовно-нравственном и патриотическом воспитании граждан России: прошлое,
настоящее и будущее», розповідала про «жахи» української
дійсності. Це лише одна крапля в морі «служіння» Вітренко
на користь загарбника-Кремля.
Є ще міжнародна громадська
організація «Союз православних юристів в ім’я архістратига
Божого Михаїла», засновником
якої є Майков Гирій Федорович,
він же — керівник адвокатського об’єднання «Київська правозахисна група», він же — ієрей
Київської єпархії УПЦ МП, на
момент заснування організації
— настоятель храму Архістратига Михаїла на Відрадному в
Києві. Сьогодні ця організація
під орудою Майкова займається збором доказів «порушень»
прав віруючих УПЦ МП із боку
держави Україна.
Можна згадати і проросійську діяльність з агітацією за
«русскій мір» Дмитра Сидора

(псевдорусинський громадський діяч, голова «Сойму підкарпатських русинів», священник
Української православної церкви, настоятель Хрестовоздвиженського собору. У 2008 році
проголосив незалежність фейкової «республіки Підкарпатська Русь». — Ред.) на Закарпатті,
який отримував фінансування
з Москви, про що свідчить лист
голови правління фонду «Русскiй мiр» В’ячеслава Ніконова, внука Молотова, де він ясно
вказує, на що мали піти ці гроші
— на підтримку і розвиток русинських і російських недільних шкіл Закарпаття.
Подібних прикладів можна
наводити чимало і в Одеській,
і в Запорізькій, і в багатьох інших областях України. Де існують попи московського патріархату — там відбуваються події,
спрямовані проти незалежності
України. З цього приводу хочу
спитати, де наші органи влади,
яких чимало в країні, обов’язок
яких берегти незалежність України і непорушність її кордонів? ■

■ ВІДЛУННЯ

Гренадерська дивізія «Ваффен
СС» «Галичина»
Міфи та реалії
Ігор ДЕМ’ЯНЧУК,
кандидат технічних наук
Київ
Про дивізію і нині поширені
різні вигадки, склепані ще у
СРСР, на дивізійників російська
пропаганда і ті, хто отруєні нею,
клеять ярлики «есесевців», «фашистів», «нацистів». Підрозділи
«зброї СС», сформовані не з німців, були прикріплені до СС (у
вермахті могли служити лише
громадяни рейху). Але вони не
входили в організацію СС, яка
була спочатку створена як охоронні загони Націонал-соціалістичної робітничої партії; есесівці обов’язково були членами
НСРП, а іноземних бійців у гітлерівську партію не приймали.
Фашистами вояки «Ваффен СС»
теж не були; ними не були навіть члени НСРП: вони були нацистами, а фашисти — це партійці Муссоліні. Безглуздо називати
вояків «Ваффен СС» нацистами:
в НСРП вони бути просто не могли. Дивізійники не мали на комірі знаків СС, на рукаві був «Галицький лев», та це зовнішні
ознаки; головне — їм була абсолютно чужа нацистська ідеологія зверхності германської раси.
Дивізія «Галичина» була
створена у 1943-44 рр., з українського боку нею опікувався очільник УЦК В. Кубійович,
ідею підтримували майже всі українські організації. Провід ОУН
у більшості був проти формування дивізії; було прийнято половинчасте рішення: засудити концепцію дивізії, але не проводити

бойкот набору, для контролю заслати туди оунівців.
У час формування дивізії вже
не було сумнівів у поразці Німеччини. Українці йшли воювати
не за Гітлера, а проти російського більшовизму, це була спроба
захистити себе. Всі пам’ятали
«перші Совєти» — вбивства,
тюрми, депортації; з двох лих
— російського більшовизму та
німецького нацизму — було вибрано менше.
Польський ексміністр фінансів в уряді Пілсудського Ігнацій Матушевський, будучи
в еміграції, у брошурі «Ганьба
чи слава» (Єрусалим, 1945) навів пояснення українців мотиву
вступу до дивізії. «Ми не маємо
іншого вибору. Нас чекає смерть
баранів, яких заріжуть. Воліємо боронитися. Прогноз того,
що чекає українців Галичини,
дає хазяйнування москалів у Радянській Україні. Винищено там
уже перед війною цілком інтелігенцію, а всіх, хто бажав хоча б
культурної автономії, заслано
на Воркуту. Сьогодні поведінка
Совєтів виглядає як нищення самого українського племені. Під
екзекуції підпадають мільйони.
Ми змушені до позірної співпраці з німцями. Перш за все тому,
що, як виявляється, й ви, поляки, попри союз з Англією та Америкою, не маєте можливості перешкодити Совєтам поводитися
на польських землях як найгірші варвари. Отже, не думайте, що співпрацюємо з німцями
для перемоги Німеччини. Просто не хочемо, щоб перемога Англії, Америки та Польщі над Гіт-

лером застала нас у гробах».
Провід українських організацій, окрім спроби призупинити
наступ російського більшовизму
і дочекатися західних союзників, розраховував, що німецька
зброя та вишкіл стануть у пригоді майбутньому українському
війську.
Дивізія була розбита Радянською Армією під Бродами, було
багато вбитих, частина вислизнула з оточення і подалася в ліс до
УПА, дехто потрапив у полон. Із
12 тис. вояків вирвалося 3,5 тис.,
на їхній основі дивізія була сформована вдруге. Дивізія першого
формування билася на своїй землі за свої інтереси. Дивізія другого формування воювала проти
повстанців у Словаччині, партизанів Тіто в Югославії, тобто на
чужій землі з місцевим населенням (хай і з радянськими симпатиками), за це вона гідна осуду.
У самому кінці війни дивізію
було передислоковано до Австрії, там вона прийняла присягу на вірність Україні, її було
оголошено частиною Української армії, командування прийняв П. Шандрук. У такому статусі дивізія здалася англійцям та
американцям.
На Нюрнберзькому процесі
дивізійники не були звинувачені та засуджені, бо не чинили
злочинів за ст. 6 Статуту Трибуналу.
Марші на честь дивізії «Галичина» вважаю недоцільними. Полеглих дивізійників треба вшановувати 8 травня у День
пам’яті та примирення. ■

Весна, так довго змушуючи нас чекати тепла і сонця, нарешті
тішить не лише погожими днями, а й буянням квітів: якось
одночасно зацвіло все й відразу. Найнаочніше це можна
спостерігати, скажімо, в Центральному ботанічному саду Києва.
Інакше, як раєм, і не назвати хвилі бузку, що розходяться схилами
Дніпра, створюючи неймовірні картини, що так і просяться на
полотно митця.

■ ПОЛІТПАРНАС

Не зрікаюсь Тебе,
мій Боже...
Адель СТАНІСЛАВСЬКА
Івано-Франківськ
Не зрікаюсь Тебе, мій Боже...
Лиш себе, що була, колишньої.
Застановить хтось — так не гоже!..
А мені би до віри вишньої...
А мені би до правди щирої...
Хоч і зболена, й покалічена,
бо й птахи повертають із вирію
сивим мітом терпінь помічені.

Бо й життя не стоїть, а крутиться.
Бо й літа не бредуть, а — стрілами...
А мости за спиною вугляться,
світять рухам, що днесь несмілими
пташенятами вгору, д’небу все,
поміж яструбами і круками...
І не вірю, а знаю: д’Тобі се...
Натомилася я розпуками,
і метаннями, і дорогами
в стиглім болі — черлено, вишнями...
Й заборонами, й засторогами...
І... не стало мене колишньої...

СВІТ
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Ігор ВІТОВИЧ
Адміністрація президента США Джо
Байдена схвалила продаж Ізраїлю американської високоточної зброї на суму
$735 млн на тлі жорсткого конфлікту з палестинцями. Про це повідомляє
газета «Вашингтон Пост» iз посиланням на високопоставлені джерела. Адміністрація президента США заявляє,
що Ізраїль має право захищатися від палестинського руху ХАМАС. Уточнюється, що Конгрес був офіційно повідомлений про угоду 5 травня — до того, як
ХАМАС почав завдавати ударів по ізраїльській території.
Тепер же США вказали «конструктивний» спосіб вирішити палестинськоізраїльський конфлікт. Прессекретарка
Білого дому Джен Псакі назвала «тиху
й інтенсивну дипломатію» з партнерами
на Близькому Сході найбільш ефективним способом врегулювання конфлікту
між Ізраїлем і Палестиною, пояснюючи,
чому Вашингтон відмовляється виступити із закликом до припинення вогню, як
це роблять його партнери. Раніше президент Байден заявив, що США продовжать
вести переговори з учасниками конфлікту на Близькому Сході. І при цьому американський представник тричі блокував
ухвалення заяви Ради Безпеки ООН iз закликом до Ізраїлю і палестинського руху
ХАМАС зупинити війну.
Натомість Палестина відмовляється брати участь в мирних переговорах з
Ізраїлем, якщо США стануть у них єдиним
посередником. Про це заявив посол Палестини в РФ Абдель Хафіз Нофаль телеканалу РБК. «Ми не повернемося до двосторонніх переговорів з Ізраїлем, де США
є єдиним посередником. Я хотів би нагадати, що в останні дні адміністрації експрезидента США Барака Обами переговори тривали дев’ять місяців і наприкінці було офіційно заявлено, що вони провалилися», — сказав Нофаль.
А тим часом у Секторі Гази блоковано як
увесь сухопутний периметр, так i підходи
з моря. Гуманітарна ситуація на цій території перебуває на межі катастрофи. Тисячі
біженців, але виходу немає: у Секторі Гази
ситуація для цивільного населення стає де-

■ ГАРЯЧА ТОЧКА

■ БЛОКУВАННЯ

І бомби, і «корона»

Утрьох
по дорозі
до ЄС

У Секторі Гази наростає гуманітарна катастрофа

Україна, Грузія та
Молдова створили
«Асоційоване тріо»
Олег БОРОВСЬКИЙ

❙ У Газі найбільше страждає цивільне населення.
далі драматичнішою. Найбільше страждають мирні люди. За даними палестинської
сторони, близько 40 тисяч мешканців були
змушені залишити свої домівки. Однак, на
відміну від багатьох інших регіонів світу,
де біженці рятуються втечею від бойових
дій, iз Гази не дуже-то й втечеш: контрольно-пропускні пункти можуть бути відкритими тільки за згоди сусідів — Ізраїлю або
Єгипту. Тому густонаселений сектор, територія якого лише 360 квадратних кілометрів, залишається «на замку». Близькосхідна агенція ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA)
терміново переобладнала понад 40 шкіл під
притулки для прийому і розміщення біженців.
У регіоні є проблеми з медикаментами,
електропостачанням та питною водою. Вичерпуються й останні запаси пального, необхідного для роботи карет швидкої допо-

моги та електрогенераторів. Продовольства і води на цьому етапі не бракує, запевнив DW Маттіас Шмале, однак і тут може
виникнути дефіцит, якщо хвиля біженців
наростатиме.
І без того важку ситуацію у Газі ускладнює пандемія коронавірусу. Британський варіант коронавірусу В.1.1.7 лютує
у Газі, тоді як вакцинація просувається
вкрай погано. В Ізраїлі щонайменше одну
дозу вакцини отримали 62 відсотки населення, а на палестинських територіях
досі лише 5 відсотків. До того ж, за даними міжнародної організації «Лікарі без
кордонів», саме на Газу, де вища щільність населення і менша територія, ніж
на Західному березі ріки Йордан, припадає 60 відсотків хворих на ковід на палестинських територіях. Це серйозне додаткове навантаження на слабку медичну
систему в секторі. ■

■ ТОТАЛІТАРИЗМ

Псів режиму виділено в окрему касту
Лукашенко дозволив силовикам застосовувати бойову техніку проти демонстрантів
Ігор ВІТОВИЧ
Білоруський
диктатор
Олександр Лукашенко в понеділок, 17 травня, підписав
документ «Про зміну законів
iз питань забезпечення національної безпеки Республіки
Білорусь». Ним пропонується
зарахувати органи внутрішніх
справ до воєнізованих організацій. Новий закон наділяє органи внутрішніх справ правом

застосовувати зброю, фізичну
силу, бойову і спеціальну техніку «при припиненні масових
заворушень». Згідно з оновленим законом, при цьому співробітники правоохоронних органів звільняються від відповідальності за завдану шкоду,
заподіяну в результаті застосування цієї техніки і спецзасобів.
Крім того, цей закон дає силовикам право при затриман-

ні проводити особистий огляд
громадян, їхніх речей і транспортних засобів. Співробітники МВС також зможуть безкоштовно і без письмової згоди
фізичних осіб отримувати відомості з інформаційних систем, у тому числі персональні
дані.
Силовики також уповноважені забороняти громадянам вести звуко- і відеозапис,
кіно- і фотозйомку на масових

акціях.
Торкнулися зміни і правил
отримання держзахисту: список осіб, які можуть на нього
розраховувати, було розширено. До нього ввійшли судді,
співробітники міліції та оперативно-аналітичного центру при президенті, державної
охорони, військовослужбовці,
а також «інші особи», про загрозу життю і здоров’ю яких
буде повідомлено МВС. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Зустріч Путіна і Байдена пройде
у Швейцарії
Зустріч президента Росії Володимира Путіна i президента Сполучених Штатів Джо Байдена відбудеться
у Швейцарії 15-16 червня, якщо російська сторона висловить згоду, повідомило поінформоване російське видання «Коммєрсант» iз посиланням на джерело в державних структурах Росії. Передбачається, що фінальна дата і час саміту Путіна і Байдена будуть відомі після
переговорів глав МЗС Росії та Держдепартаменту США,
які пройдуть 19-20 травня в столиці Ісландії Рейк’явіку.
«У Москві продовжують зважувати всі «за» і «проти»:
з одного боку, зустріч у верхах може сприяти деескалації у відносинах двох країн, а з іншого — є ризик, що
Вашингтон намагатиметься використовувати її для моральних повчань, у тому числі публічних», — розповіло джерело.

Безкоштовні тести для туристів
у Франції
ПЛР-тести на наявність коронавірусу будуть безкоштовними для туристів, які подорожуватимуть до
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Франції цього літа, заявив у неділю державний секретар з європейських питань Клеман Бон. «Франція — одна з небагатьох європейських країн, яка не
братиме плату за ПЛР», — заявив він французьким
ЗМІ. За словами політика, безкоштовні тести на коронавірус — це спосіб оживити туристичну активність у Франції.

Світ побачив приголомшливий звіт
про тортури на Донбасі
«Ізоляція. Голоси з підземелля» — це документ,
що налічує майже 60 сторінок про злочини, що було задокументовано на основі свідчень полонених. Приголомшливий звіт про тортури український громадян на
Донбасі, що їх чинять росіяни та сепаратисти, створили польська журналістка Моніка Андрушевська та український юрист Віталій Хекало. Рапорт, який було створено за дорученням євродепутатки Анни Фотиґи з групи європейських консерваторів, було опубліковано 17
травня о 14-й годині. Тортури через ураження електричним струмом, підтоплення, забивання голок у нігті,
задушення і катування під час допитів — це все роз-

повіді полонених. У звіті увагу зосереджено на подіях
на території заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку,
який використовують як слідчий ізолятор «Ізоляція»,
оскільки, як написано, рівень порушення прав людини
в цьому місці є немислимий. «Це місце перетворилося
на концтабір», — розповів один із полонених, що перебував там у 2016—2019 роках, без жодного контакту
із зовнішнім світом. Автори звіту сподіваються, що він
сприятиме більшому розголосу злочинів, що чиняться
на Донбасі, та покаранню винних.

Глава ВООЗ заявив про світовий
вакцинний апартеїд
Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що зараз увесь світ перебуває в ситуації «вакцинного апартеїду». За словами Гебрейесуса, країни з високим рівнем доходу становлять 15% населення світу, але мають 45% світових
вакцин. «Країни з низьким і середнім рівнем доходу
становлять майже половину населення світу, але на них
припадає лише 17% вакцин». Глава ВООЗ укотре закликав країни ділитися вакцинами від коронавірусу.

Міністри закордонних справ
України, Грузії та Молдови
Дмитро Кулеба, Давид Залкаліані та Ауреліу Чокой підписали в понеділок, 17 травня,
в Києві тристоронній меморандум про започаткування посиленої співпраці з питань європейської інтеграції «Асоційоване
тріо». «Асоційоване тріо» — це
наше повідомлення про те, що
немає альтернативи європейській інтеграції для наших трьох країн-партнерів і немає альтернативи також і для Європи,
тому що вони мають сприймати
наші три країни як серйозний
проєкт із забезпечення миру і
процвітання в Європі», — сказав Кулеба після підписання.
Глава МЗС України зазначив,
що ця ініціатива допоможе трьом країнам ефективніше разом
просуватися шляхом європейської інтеграції.
«Україна, Грузія, Молдова
мають особливий статус асоційованих партнерів у наших відносинах із ЄС. Ми всі зробили
свій європейський вибір, підписали Угоду про асоціацію, і ми,
звісно, хотіли б стати членами
ЄС у майбутньому. Ми сьогодні погодилися формалізувати
цей статус і разом продовжувати рухатися шляхом до європейської інтеграції», — пояснив Кулеба.
За
його
словами, «Асоційоване тріо» включає три основні елементи: структуризацію консультацій щодо європейської інтеграції між трьома міністерствами закордонних справ,
залучення до діалогу з європейськими інституціями та членами ЄС, а також координацію позицій країн у рамках «Східного
партнерства». Глава МЗС України уточнив, що країни працюватимуть у сфері секторальної співпраці, а також поступової інтеграції у внутрішній ринок ЄС. За
словами Кулеби, «Асоційоване
тріо» також має відіграти важливу роль у тому, щоб підготувати наступну зустріч «Східного
партнерства».
В. о. прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой повідомив,
що підписанням меморандуму
три країни ще раз підтвердили
свої європейські наміри, велику
зацікавленість в амбітних цілях
«Східного партнерства» і готові
для цього зробити свій внесок. А
віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давид
Залкаліані додав, що «наші пріоритети включають розширення
діалогу «Асоційованого тріо» з
Європейською Комісією про співпрацю в цифровій трансформації, «зеленій» економіці, транспортному секторі та досягнення
максимальної інтеграції в ринок
ЄС на базі поглибленої Угоди про
асоціацію, а також поглиблення
нашої співпраці з ЄС у питаннях
безпеки». ■
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■ ПОСТАТЬ
Володимир БАДЯК, професор, доктор
філософії в історичних науках

Ставлення суспільства до праху своїх
пращурів, духовної спадщини значною
мірою характеризує моральний стан його
членів. Воно буває різне, навіть полярне.
Навряд чи знайдеться хтось iз дорослих,
який не був би на цвинтарі, особливо
старому, й не бачив цього контрасту:
збереженої, впорядкованої та занедбаної могили. Причин кілька. Одна з них —
бездержавність упродовж віків українського народу, окупованого чужинцями,
котрі упокорювали його смертними вироками, голодоморами, депортаціями із
заходу й сходу, засланнями на сибірські
мерзлоти або вимушеною еміграцією
для уникнення переслідувань, репресій.
Багато з тих, хто опинилися на чужині,
хотіли спочити в рідній землі.
Далеко не багатьом судилося.
У цьому сенсі до історично значимих
подій віднесемо перепоховання Тараса
Шевченка. Його заповітні слова були почуті, вони ніколи не відійдуть у минуле
в українській національній родині, кожний їх рядок, неначе програмна настанова, визначає не стільки особисте Поета,
скільки суспільне, звернене в майбутнє.
Друзі, земляки виконали його заповіт,
поховали «на Вкраїні милій».

«Не забудьте
Уявімо неймовірне, що прах Тараса Шевченка 160 років тому залишився на
Московщині, як десяткiв інших українських видатних діячів: Петра Калнишевського,
Петра Дорошенка, Олександра Довженка...

Кобзареве ім’я зачаровувало лемків,
бойків, гуцулів
Перенесення в травні 1861 року домовини з покійним Тарасом Шевченком
iз Петербурга в Київ, далі по Дніпру на
місце вічного спочинку на Чернечій (тепер Тарасовій) горі біля Канева описане, відоме. Напрошується лише додати,
що цей меморіальний шлях, який супроводжувався людським потоком, без сумніву, став першим i найвеличнішим виконанням заповіту — «не забудьте».
Уявімо неймовірне, що прах Тараса залишився на Московщині, як десяткiв інших українських видатних діячів
держави, науки, культури (Петро Калнишевський, Петро Дорошенко, Олександр Довженко...), доступ до останків
котрих завжди був спорадичний, проблемний, а тепер, у роки агресивної
путінської Росії, — й поготів!
Шевченкова слава долала кордони,
вона генетично вкорінювалася у свідомість галичан, які усвідомлювали себе
єдиним народом з наддніпрянцями, себто українцями. Показовий факт: у Перемишлі 10 березня 1865 року заключним
концертним номером, присвяченим Тарасові Шевченку, прозвучала мелодія
композитора о. Михайла Вербицького
на вірш «Ще не вмерла України», авторства, як відомо, Павла Чубинського; проте тоді, коли Кобзареве ім’я зачаровувало лемків, бойків, гуцулів, подолян, волинян тощо, вважали, що це слова Шевченка, а проведений захід набув
популярних загальноукраїнських світських «вечерниць у пам’ять Тараса».
Популярність Шевченка як Поета,
Художника, зрештою, Пророка ставала природною, народною, вона виражалася в різних формах i засобах; за нього
боролись справжні патріоти, ним маніпулювали політикани, водночас панівні режими вдавались до жорстких заборон, як це вчинив царизм, відправивши
його в солдати без права «пісать і рісовать». Повторив царизм заборонний захід щодо відзначення 100-річчя від дня
народження Шевченка, чим скористалися більшовики, наголосивши, що «з
точки зору кращої агітації проти уряду»
«і уявити собі не можна», бо після цього
«мільйони й мільйони «обивателів» стали «перетворюватися на свідомих громадян і переконуватися в правильності
того, що Росія є «тюрма народів».
І це правда. Як правда й те, що ці
«ревні вболівальники» за Шевченка,
їхні послідовники стануть такими ж
царськими чорносотенцями, практично доводитимуть, що СССР є та ж «тюрма народів».

Монументальна Шевченкіана
Не протиставляючи різним та іншим формам вшанування Кобзаря, вкажемо на особливу роль засобів монумен-

❙ Тарас Шевченко у Каневі з 22 травня 1861 року.
❙ Фото з сайту rada-gov.com.ua.
тальної пропаганди: пластичним знакам, пам’ятникам, меморіалам. Вони
— творіння для площ, майданів, парків, вулиць — найдоступніші у повсякденному спілкуванні маси людей, водночас недешеві, якщо йдеться про матеріали, творців, гонорари; проте не забуваймо, що вияв всенародної любові до
нього починався з безкорисливих учинків i був найдешевшим, бо фактично починали монументальну Шевченкіану народні умільці, аматори без якихось конкурсів, ухвал художніх рад, на скромні
народні пожертвування тощо.
Маю на увазі ту ж Галичину, де на
честь 100-літнього ювілею Тараса Шевченка в низці місць з’явились такі символи, погруддя (пам’ятники), витесані з
каменю або виліплені з розчину, навіть
глини. Очевидно, вони не претендували
на мистецькі витвори, це були (в доброму значенні) примітивні роботи, проте
місцевий житель, «не розбещений» ви-

висновки значною мірою прислужилися мені у з’ясуванні питання «Монументальна Шевченкіана у Державному
реєстрі об’єктів культурної спадщини та
поза ним», приуроченому 200-літтю уродин нашого Генія (Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 25,
2014, с. 161-174). Відтоді їх кількість
змінилася. У березні цього року відкрито бронзовий пам’ятник в італійській
Флоренції. Романтичну постать молодого Тараса з пером та папером у руках, наснажену на творення чергового шедевру,
віднесемо до вдалої роботи українського скульптора Олега Пінчука. Інформувалося, на сьогодні нараховується 1 тис.
168 пам’ятників Кобзареві, в тому числі
100 — в 44 iнших країнах («УМ», 2021,
12-13 березня).
Це безпрецедентний кількісний світовий рекорд, жодна нація не може похвалитися в цьому подвижництві. Облік
не остаточний, він динамічний.

На сьогодні нараховується 1 тис. 168 пам’ятників Кобзареві, в тому
числі 100 — в 44 iнших країнах.
сокоестетичними смаками, сприймав
їх як святині, пишався, що в селі «маємо Шевченка». Домінувала не форма, а
зміст.
17 таких робіт дійшли до нас із цього
національно-патріотичного зсуву в Галичині; його зупинила російська окупація краю в Першу світову війну, ба більше: старожили оповідали, як її солдатчина вправлялася в прицільності, розстрілюючи з гвинтівок ці мистецькі
невибагливі народні святині.
У пропонованому матеріалі його автор не ставить перед собою завдання висвітлити історію створення пластичних
образів Кобзаря, долю окремих iз них та
художні їхні вартості; поділяє заклики
творити знакові роботи, не уподібнюватися колишньому народному умільцеві, котрий в умовах національного гніту й убогості карбував у камені річ, що
сприймалася громадою як реліквія, тим
паче тепер, коли ця річ уціліла, дійшла
до нас. Їй ціни немає. Часи кардинально
різні й оцінюватися мусять iз позицій історизму.
Тема велика, складна та цікава, не
один дослідник працював над нею, її

Тенденція до «молодого» Шевченка у модерних шатах як європейця приваблювала завжди, найбільшого визнання в цьому сенсі здобули відомі мистці
Леонід Молодожанин (Лео Мол) та Іван
Гончар у 50-60-х роках минулого століття. Новація не оминула й Центральний
банк. Він замінив на стогривневiй купюрі «літнього» Тараса Григоровича в
шапці та кожусі, що викликали алергію в когось з інтелектуалів, на безвусого, молодих років, Поета й Художника.
Як на мене, суть не у віковому цензі особи, навіть коли їй «тринадцятий
минало». Повторимо давнє та завжди
актуальне: громадянський загал чекає
від майстрів пензля і різця мистецьких
творів, психологічно глибоких, змістовних та графічно виразних, реальних.

Як більшовики робили Тараса «своїм»
Більшовизм, що повалив «тюрму народів», вдаючись і до шевченківського
етичного потенціалу, не міг залишати
його поза увагою, пропагандою. Замовчувати всенародну велич Шевченкової
слави було безперспективним, означало шкодити собі. Єдиний спосіб — зро-

бити його «своїм»: революціонером-демократом, поборником дружби з великим російським народом, противником
українських націоналістичних проявів, мрійником жити у «сім’ї вольній,
новій», яким афішувався Совєтський
Союз.
Скільки списано паперу, аби в ці
фальшиві міфи повірив обиватель, від
яких нудить! На моїй книжковій полиці, окрім багатьох інших праць, двотомник «Шевченківський словник» (1976
р., 1977 р., назвати його «Енциклопедією» Москва не дозволила, бо ще не
було відповідної праці про Пушкіна!),
щорічники «В «сім’ї вольній, новій»
(1984—1989 рр.). У них вміщено величезний, цікавий фактаж, написаний відомими й знаючими вченими, діячами
культури (окрім репресованих), але з позицій панівної ідеології та під контролем цензури. Дорікати авторам дописів
не гоже, вони, між іншим, засвідчили,
якою була ситуація в Україні в час так
званого «развітого, зрєлого соціалізма»,
а по правді «застою», — як пролог падіння «імперії зла».
Тоді, після більшовицького перевороту, вийшли декрети режиму,
в котрих передбачено встановлення
«пам’ятників великим людям», серед
них і Т. Г. Шевченку. Активність у цій
справі проявив знаний діяч культури,
художник Іван Кавалерідзе, створивши
в роки українізації в дусі мистецького
новаторства пам’ятники в Ромнах, Полтаві, Сумах.
Очевидно, вони не могли задовольняти режим масштабністю, провінційністю місць, тим паче, політичним навантаженням. Треба було більше «любові»
до поета-борця, наповнити його сутність
класовою ідеологією «більшовика» та
«атеїста».
Ці наміри простежуються у встановлених потужних, бронзових монументах,
особливо в Харкові (1935 р.), а також у
Києві та на Тарасовій горі (1939 р.) —
статичні фігури, без динамічних ознак,
наче ілюструють шевченкові «думи мої,
думи». Усі троє — у «зрілому віці». Їх автор — один із метрів соціалістичного реалізму з Росії Матвій Манізер, він дослухався до замовлень, щоб у творах було
закладено ідейно-естетичне підґрунтя
совєтської монументальної Шевченкіани, котру режим перетворив в офіційну
практику святкування шевченківських
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❙ Село Андріївка у сучасності Роменського району Сумщини, 1917 рік. У центрі —
❙ портрет Шевченка.
❙ Фото з сайту ory.sumy.ua.
ювілеїв на державному рівні, й це на тлі
тодішніх жахливих чисток і Великого терору, що викосив цвіт української інтелігенції.
Чи зворушували ці монументи в Україні? Однозначної відповіді немає. Режим переслідував свої політичні цілі,
визначивши «червоні лінії», за які переступати не вільно; українці розглядали цілі з позицій заклику самого Кобзаря: «Свою Україну любіть, / Любіть її...
Во время люте, / В остатню тяжкую минуту, / За неї Господа моліть».
Практичні справи не забарилися.

Століття Кобзаря й опісля
Критика Микитою Хрущовим культу особи (Сталіна) на партійному з’їзді
(1956 р.), попри її непослідовність та суперечність, сприяла лібералізації режиму, названа «відлигою», пожвавленню
національного життя, появі «шістдесятництва» тощо. Поштовхом у цій справі
були 100-ліття від дня смерті (1961 р.) та
150-ліття від дня народження (1964 р.)
Тараса Шевченка, — проведені помпезно,
масштабно за партійними настановами та
сценаріями. У Києві набував звичай, за
ініціативи активістів Клубу творчої молоді, приходити до пам’ятника, покладати квіти, співати патріотичних пісень,
читати вірші в день перепоховання Кобзаря, тобто 22 травня.
Звичай став традицією, популярним,
він приваблював усе більше людей, що
не могло не турбувати можновладців.
Проведення «першого покосу» у 1965
році — арештів тих, хто противився кадебістському свавіллю, було пов’язано з
ротацією «вождів» у Кремлі — усуненням «волюнтариста і суб’єктивіста» М.
Хрущова, згортанням десталінізації, за
якою наставали «заморозки». Вживались заходи, особливо в навчальних закладах, серед студентства, аби утримувались від демонстративного навідування до пам’ятника Т. Шевченка.
Початок 1972 року розпочався активізацією політичних репресій в совєтській
імперії, відомий як «генеральний погром». Десятки «неблагонадійних» громадян Києва, Львова, Івано-Франківська, Тернополя тощо опинилися в слідчих
ізоляторах, дехто з них: В’ячеслав Чорновіл, Іван Гель, Ірина та Ігор Калинці, Стефанія Шабатура, Михайло Осадчий, Іван Світличний, Євген Сверстюк,
Зіновія Франко, Леонід Плющ, Василь
Стус та інші — у таборах iз тривалим
терміном ув’язнення «за антирадянську
діяльність». Картина з жертвами відома,
досліджена, описана, переповідати в даному разі немає потреби.
Чистки зазнала й вища партійна вер-

хівка УРСР, її перша особа Петро Шелест.
У березні того ж року його та партійний
апарат гостро критикували в центральному комітеті КПРС за «недоліки у справі
інтернаціонального виховання трудящих, примиренське ставлення до проявів
націоналізму». Цей «кримінал» був розкручений, персоніфікований та деталізований 26 травня у Києві, де поставлено крапку в партійній його кар’єрі. Кого
цікавить «кримінал націонал-комуніста» П. Шелеста, рекомендую розгромну
статтю на його працю «Україна наша Радянська» під промовистою назвою «Про
серйозні недоліки та помилки однієї книги» в партійному журналі («Комуніст України». 1973, №4). Розправа Москви над
її автором дає однозначну відповідь на питання суспільної орієнтації П. Шелеста і
яке місце повинно належати йому в історії України.
Про «кінець» П. Шелеста чутки поширювалися до повідомлення в пресі, анонсом стала неофіційна заборона збиратись
біля пам’ятника Тарасові Шевченку 22
травня.
Мені поталанило спостерігати за дійством цього незабутнього дня, достеменніше вечора. Органи влади вжили заходів,
аби жодного вшанування Т. Шевченка
біля пам’ятника не відбулося. Був це понеділок, початок трудового тижня, проте
заняття в Університеті ім. Т. Г. Шевченка
відмінили. Входи у «червоний» та «жовтий» корпуси, а також бібліотеки, що поруч, теж закрили.
Тоді, у першому півріччі (лютий-червень), я перебував на п’ятимісячних курсах в Інституті суспільних наук підвищення кваліфікації при Київському університеті ім. Т. Г. Шевченка, що містився
у «жовтому» корпусі. Тут, у Києві, навчався в аспірантурі мій однокурсник з історичного факультету Львівського університету ім. І. Франка Олександр Андрушко, значно обізнаніший у київських
(і не тільки) справах. Тож запропонував
удвох податися у той день до пам’ятника,
радив бути обачним, спостерігати збоку,
щоб не потрапити в руки міліціянтів. Останні стояли на визначених місцях навколо парку, ліниво переминалися на ногах, радили перехожим обходити парк.
Потрапляли на очі особи в «цивільному»,
які швидко пересувалися, перемовлялися. Хто вони та якi їхні функції — здогадатися не важко.
Пожвавлення почалось, коли засутеніло, закінчився робочий день. Люди
прибували, йшли головною доріжкою
від «червоного» корпусу, їх не перепиняли, абсолютна більшість iз них святково
одягнені, у вишиванках, поодинокі, парами, з дітьми, покладали квіти до поста-

менту пам’ятника, хтось хрестився, промовляв, мабуть, молитву. Фотографи,
наче приліплені до пам’ятника, старанно
фіксували кожного, користуючись «фотоспалахом». Те, що це були «фотоспеци»
— сумніви не виникали.
Частина тих, що вшанували Кобзаря, збиралися в правому затишному затемненому кутку парку. Тоді парк був,
скажемо, «природніший», зберігав елементи свого первородства, згодом «зайві» дерева, кущі прибрали, доріжки розширили, вимостили бруківкою, поставили лавки, освітили, й парк набув сучасного вигляду.
Повернемось до того кутка, де невдовзі залунав «Заповіт», ставав щораз гучнішим, бо приєднувалися нові голоси,
потім «Реве та стогне Дніпр широкий»,
далі ще й ще, репертуар не обмежений,
патріотичний, він чергувався читанням
поезії. Наступного ранку, йдучи на заняття, я заглянув у парк — жодної квіточки
біля постаменту пам’ятника Т. Шевченку
не було.
Переповідали, що згодом під прикриттям темряви правоохоронці спробували
розігнати учасників, когось затягнули у
«воронок», що очікував на свої жертви
поблизу парку; невдовзі «специ» встановили імена низки учасників, карали, навіть когось відрахували з числа студентів
Університету.

Львів, Київ і Канів
Те, що вчиняли репресивні органи у
Львові того ж 1972 року над меморіалами, притягнення до відповідальності їхнiх захисників тощо, заслуговує окремої
мови. Без сумніву, цих карних справ було
б набагато більше, якби в духовній столиці України був пам’ятник Великому Тарасові. Намагання українців встановити
його відмовляв польський окупаційний
режим ще до війни під різними причинами. Головна з них — «немає відповідного місця», тоді як у місті нараховувалося
понад 20 різних пластичних символів, у
тому числі 6 статуй своїм діячам держави, культури.
Керманичі совєтських «освободітєлєй», які прийшли після війни, офіційно запевнили: пам’ятникам Т. Шевченку
та І. Франку, популярність імен яких серед найширших шарів населення міста й
області величезна, — бути! На «Франка»
чекали 20 років, «Шевченка» не дочекалися.
Партійні органи найвищого рівня знали, що можна очікувати в разі встановлення пам’ятника Тарасові Шевченку у завжди ненадійному для них Львові. Лише
зi здобуттям незалежності мрія львів’ян
здійснилася.
Проте центральним у політичному
житті залишався пам’ятник у столиці
України, не беручи до уваги в цій ситуації монумент на Тарасовій горі в Каневі.
Верховні керівники самостійної України крокували до пам’ятника, як зазвичай, рано, першими, без масового супроводу, клали квіти, як завжди, у березні, були «збої» щодо 22 травня. Поведінка окремих iз них виразно свідчила, що
виконують вони цей публічний ритуал,
наче панщину, вимушено, щоб подобатися українському, так званому, електорату.
Їм «конкурували» національно-патріотичні, націоналістичні партії, що збирали під свої прапори численних прихильників. Спроби окремих діячів організувати підхід єдиною урядово-партійною
колоною до пам’ятника Тарасові Шевченку не вдавалися. Пам’ятник не став консолідуючою силою полярних ідей.
Не забувся прикрий випадок, коли під
час акції «Україна без Кучми» його противники знищили покладені ним квіти з
національною символікою до пам’ятника.
Цим вони заявили, що чинний президент
не має морального права вшановувати
ім’я людини, яка є совістю нації. Випадок неоднозначний, спричинив гостру полеміку.
Прихід на владний олімп «нових облич» без ознак ідеологічної орієнтації
підтверджує їхню практичну діяльність
у ставленні до Кобзаря: засоби масової
інформації не зафіксували жодного кроку в напрямку до його пам’ятника в цьогорічні березневі дні, можливо, це буде в
травневі? ■
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■ СТОЛИЦЯ

Спокуси
від
хранителів
спадщини
День музеїв у Києві
продовжується до
суботи
Ангеліна ВЕЛИКА
У рамках щорічної мистецької
акції «Ніч музеїв», приуроченої до
Міжнародного дня музеїв, що святкується у всьому світі 18 травня,
можна кілька днів поспіль потрапляти на особливі події. Музеї Києва радо чекають усіх охочих — хто
у день свята, а окремі заклади перенесли спеціальні заходи на вихідний, 22 травня. Вхід переважно безкоштовний. З огляду на карантинні вимоги діють уже відомі за понад
рік правила обережного перебування в людних місцях.
Національний художній музей
України пропонує розпочати святкування 22 травня об 11.00 з огляду постійної експозиції, де роботи, зокрема, Олександра Мурашка, Івана Труша, Алли Горської,
та тимчасових виставкових проєктів «Дисципліноване бачення»
Лади Наконечної й «Олег Соколов:
колір, музика, слово». Паралельно буде проходити дитячий квест
музейною експозицією. Усіх, хто
шукає пригод, запрошують до адміністративної стійки в холі, де чекатимуть роздруковані QR-коди,
що ведуть до запитань квесту.
Екскурсії в проміжку з 16 до 20
години — за попереднім записом.
«Українське мистецтво від Київської Русі до XIX століття» — проводитиме старша наукова співробітниця відділу науково-просвітницької роботи NAMU Катерина
Мілюкова. Екскурсію «Модернізм
в Україні» представить її колега
Ольга Галян. Художниця, авторка виставкового проєкту Лада Наконечна проведе екскурсію під назвою «Дисципліноване бачення».
Кураторську екскурсію виставкою
«Олег Соколов: колір, музика, слово» представить старша наукова
співробітниця відділу мистецтва
ХХ—ХХІ століть Ганна Алієва.
Щасливчикам у Музей Ханенків уже 18 травня, зокрема, вільно доступний «секретний» дворик з мозаїками, а також виставка
«Спокуси Ієроніма Босха Другого.
Дослідження та реставрація».
У сусідньому Національному
музеї «Київська картинна галерея» цей день розпочинався з екскурсії виставкою «Від сутінок до
світання». Паралельно проводилася інтерактивна гра «Хто такі
Терещенки» для дітей молодшого
віку, а потім екскурсія для підлітків. А ще для дорослих — лекція
«Країни. Музеї. Колекції» та екскурсія художниці Ольги Петрової
виставкою «Венеція. Карнавал.
Фелліні».
Національний музей історії України та Національний заповідник
«Софія Київська» організовували
міжмузейний квест «Хранителі історії». Метою учасників стало уявне повернення втрачених артефактів. Для цього відвідали шість локацій, побували в пам’ятних історичних місцях Києва, побачили
його найкрасивіші краєвиди. Починалася ця захоплива пригода
біля музею «Золоті ворота». ■
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МЕДИЦИНА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 19 ТРАВНЯ 2021

Людмила ЯВОРСЬКА,
кандидат юридичних наук, старший
викладач відділу підготовки прокурорів з
організації роботи в органах прокуратури
та викладання професійної етики інституту
спеціальної підготовки Національної
академії прокуратури України

Планета ще не переживала епідемії такого масштабу, адже вона поширюється на
весь світ, прямо чи опосередковано загрожуючи кожній людині на землі. Ось чому
ми перебуваємо на переломному етапі
світової історії. З цієї причини коронавірус
також є доброю нагодою поглянути на
людське життя з точки зору християнської
віри в її багатовимірних відношеннях. Кожна людина, незалежно від своїх релігійних
переконань, повинна переосмислити цю
глобальну кризу й відкрити для себе її екзистенційне значення. Коронакриза є й залишається апокаліптичною катастрофою,
яку нам усе одно доведеться пережити.
Ситуація дуже напружена. За прогнозами
фахівців, вона триватиме ще довгий час,
поки не будуть винайдені ефективні препарати від вірусних захворювань і вони не
стануть доступними для всіх.

■ СТОП COVID

Щит від коронавірусу
Ізатізоново-амітозиновий захист в оздоровчій системі доктора Анатолія Потопальського
— надійний вітчизняний порятунок нації від епідемій і пандемій

Ліки існують давно
Рік тому, в квітні 2020 року, Анатолій Потопальський повідомив, що
його препарат «Ізатізон», за даними спеціалістів-вірусологів і лікарів, ефективний і перспективний проти коронавірусу. «Ізатізон» розроблений в Україні ще
у далекому 1973 році Анатолієм Потопальським разом з його ученицею, вірусологом, кандидатом біологічних наук,
старшим науковим співробітником
Л. В. Лозюк (Патент України №1786
Противiрусний препарат iзатізон/ автори: Потопальський А. І., Лозюк Л. В.
— 29.10.93 (25.10.95. Бюл. №3). Л. А.
Заїка, та О. І. Болсунова також працювали над вивченням імуномоделюючої
дії препарату «Ізатізон» як імунологи.
В результаті багаторічних досліджень
надрукована монографія «Противірусні, протипухлинні та імуномоделюючі властивості лікувального препарату
«Ізатiзон», авторами якої є Л. А. Заїка,
О. І. Болсунова, А. І. Потопальський (К.:
Колобіг — 2010.), про надзвичайно високу ефективність і перспективність цього
препарату.
Ученi Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБІГ
НАНУ) разом з Анатолієм Потопальським виконали за 44 роки його незмінної роботи в цьому закладі багато державних наукових тем. І зараз у ІМБІГ є
виграна за конкурсом у новій державній
структурі нова тема, яку виконують два
провіднi відділи цього інституту. Керівниками теми є всесвітньо відомі вчені,
зокрема заступник директора з наукової
роботи, лауреат премії НАНУ ім. С. М.
Гершензона, доктор біологічних наук,
професор Л. Л. Лукаш i член-кореспондент НАН України, доктор біологічних
наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки О. І.
Корнелюк. Серед відповідальних виконавців також автор препарату — лікарлікувальник, кандидат медичних наук,
доцент, заслужений винахідник України, професор Європейської академії проблем людини, номінант Нобелівської премії (2004 р.), Людина року в США (1996
р.), лідер нації за версією Української
конфедерації журналістів (2012 р.) Анатолій Потопальський. Вчені працюють
над виконанням і утвердженням всесвітньо відомого препарату «Ізатізон» як вітчизняної розробки.
Дорога до хворих співвітчизників
непроста, але переможна. Це єдиний в
Україні препарат, який був удостоєний
срібної медалі на міжнародній сільськогосподарській виставці «ОМЕК-85» у
Будапешті. Відзначений він також срібними медалями на ВДНГ СРСР та УРСР.
На міжнародному форумі, організованому Міжнародною академією наук і вищої освіти (Лондон) у рамках Глобального міжнародного науково-аналітичного проєкту (GISAP) у 2017 році, матеріал
про Систему доктора Потопальського,
поданий колективом однодумців і колег В. Дроздом, О. Вєдєнєєвою, О. Василенко під назвою «Система доктора А. И.
Потопальского комплексного духовного

❙ Анатолій Потопальський.
❙ Фото з сайту nubip.edu.ua.
и молекулярно-генетического оздоровления, как вариант преодоления медико-биологических проблем обеспечения
оптимальной жизнедеятельности человека и живой природы», здобув 3-тє місце в першості з наукової аналітики.
За даними лабораторії експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського
НАМН України, «Ізатізон» на моделі коронавірусу виявився ефективним препаратом. За висновками дослідників, він

На реєстрацію лікарського засобу
потрібні шалені кошти
За даними Центру громадського
здоров’я, станом на 4 квітня 2021 року
в Україні зафіксовано 13 тис. 738 нових
підтверджених випадків коронавірусної
хвороби COVID-19. Кількість активних
хворих — 364 тис. 183 особи.
Від початку кампанії щеплено 290
тис. 566 оcіб, з них отримали одну дозу
290 тис. 564 особи, завершили вакцинацію (отримали двi дози) 2 особи.
Вакцинація проти COVID-19 в Ук-

Показова ситуація із захистом від цієї недуги за допомогою
«Ізатізону» в окремих родинах: хто вживав препарат — не хворів
або мав легку форму, а хто в тій же родині ним не скористався, мав
важкий перебіг і навіть помирав.
дієво інгібує репродукцію коронавірусу
в експерименті з індексом селекційності
32,25. Це в 15-20 разів вище, ніж встановлений критерій для перспективних
противірусних препаратів.
До складу препарату «Ізатізон» входять метисазон (марборан), диметилсульфоксид та поліетиленгліколь. Провідні вірусологи світу зазначають про те,
що метисазон (марборан) (https://www.
sciencedirect.com/science/article/abs/
pii/S0024320520304008?via%3Dihub)
найефективніший (цитування: «...Along
with these, Methisazone an inhibitor
of protein synthesis, CGP42112A an
angiotensin AT2 receptor agonist and
ABT450 an inhibitor of the non-structural
protein 3-4A might become convenient
treatment option as well against COVID19. Significance. The drug repurposing
approach provide an insight about the
therapeutics that might be helpful in
treating corona virus disease.» в перекладі: «...Поряд з цим, Метисазон — інгібітор синтезу білка, CGP42112A — антагоніст рецептора ангіотензину AT2 та
ABT450 — інгібітор неструктурного білка 3-4 А — може стати зручним варіантом лікування проти COVID-19. Значимість: підхід до перенаправлення лікарських засобів дає уявлення про терапевтичні засоби та їх лікарські форми,
які можуть бути корисними при лікуванні коронавірусу»).
Враховуючи механізм противірусної
дії «Ізатізону», цей препарат буде ефективний і при мутантних формах коронавірусу, поява яких реальна в сучасному і недалекому майбутньому.

раїні розпочалася з препарату Covishield,
який, попри іншу назву, є ідентичним
вакцині Oxford-AstraZeneca AZD1222,
але виробляється за ліцензійною угодою
в Індії. Українська влада наполягає на
його ефективності й безпечності.
Водночас використання вакцини
AstraZeneca вже призупиняли в ЄС через ризик розвитку небезпечного тромбозу головного мозку у деяких щеплених. Після того як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про безпечність препарату, більшість
держав Євросоюзу відновили вакцинацію. Але вже 30 березня в Німеччині це
питання постало знову — федеральне
міністерство охорони здоров’я ФРН вирішило обмежити щеплення препаратом
для осіб, молодших 60 років, саме через
небезпеку утворення тромбозів у цієї категорії пацієнтів.
І ось уже скоро 50 років, як винайдений препарат «Ізатізон» показав
свою ефективність при лікуванні великої кількості захворювань, у тому числі й хворих на коронавірус, але незрозумілою залишається позиція наукової
спільноти, лікарів та керівництва держави в байдужому ставленні до вітчизняних препаратів, які не мають побічної
дії в порівнянні з вакциною. Окрім того,
«Ізатізон» можна застосовувати дітям
від одного року та дорослим незалежно
від віку.
«Ізатізон» має дозвіл на використання у ветеринарії та сільському господарстві і в наш час успішно вивчається в
медицині. Перспективність застосування «Ізатізону» в медицині відома давно

(після застосування на добровольцях),
але в умовах пандемії коронавірусу на
препарат варто звернути особливу увагу.
Препарат «Ізатізон», як і інші препарати, розроблені Анатолієм Потопальським та представниками його наукової школи, що в різний час долучались
до клінічних випробувань, не були зареєстровані з двох причин. Перша причина — на реєстрацію лікарського засобу потрібні шалені кошти (близько 4—5
мільйонів гривень), яких, звісно, у професора Потопальського немає. Друга
причина — вітчизняні та іноземні фармацевтичні компанії не бажають зайвої
конкуренції, вони не хочуть, щоб на ринок вийшли значно дешевші препарати.
«Ізатізон», «Амітозин» і «Амітозиноберамід» як перспективні іноваційні розробки були включені до Державної програми «Ліки України» зi значним орієнтовним фінансуванням на
п’ятирічку (2013—2017 рр.), але грошей на неї так і не було виділено.
І саме зараз, у тяжкі часи світової
вірусної пандемії, почалося нечуване
і небувале донині цькування великого вченого — Анатолія Потопальського
— і його препарату «Ізатізон». Відрізано всі комунікації від його лабораторії
в Інституті молекулярної біології і генетики, знищено експериментальні теплиці, припинено виробництво запатентованих препаратів та унікальних фіточаїв
на Житомирському заводі «Ліктрави»,
який продано іноземцям, створено всілякі інші труднощі для нормальної продуктивної роботи.
Підключили, врешті, і телебачення.
Канал «СТБ» у своїй передачі «Я соромлюсь свого тіла» розпочав паралітичні інсинуації. На телеекран витягнули
бідну хвору сільську жінку з четвертою
стадією онкологічного враження. Яка
не має коштів ні на операцію, ні, тим
більше, на післяопераційну хіміотерапію. Єдине, що їй було доступне з пенсії,
— це підтримуючі препарати з лабораторії Анатолія Потопальського. Прошу
акцентувати: не протираковий навіть
«Амітозин», якого зараз і немає в лабораторії через неможливість виробництва, а лише супутні противірусні ліки.
Більше того, вона зовсім не використовувала систему лікування доктора Потопальського, тобто діяла на свій розсуд.

Валіхновський підтримує
Потопальського
Ростислав Валіхновський і його клініка в Києві з 2012 року є генеральними партнерами й учасниками найпопулярніших
телевізійних проєктів про красу і здоров’я
— «Поверніть мені красу» («1+1»), «Я соромлюсь свого тіла» («СТБ»), «Моє нове
життя» («Україна»).
Відомий спеціаліст Ростислав Валіхновський — Заслужений лікар України,
пластичний і реконструктивний хірург iз
понад 20-річним досвідом роботи. Засновник і керівник Медичного центру «Клініка доктора Валіхновського» в Києві. Віцепрезидент Всеукраїнської асоціації
пластичних реконструктивних естетичних хірургів, кандидат медичних наук,
політичний і громадський діяч.
Ростислав Валіхновський на громадських слуханнях стану реалізації наукових розробок лікаря-новатора і науковця Анатолія Потопальського, автора нового наукового напрямку молекулярного оздоровлення людини і довкілля, що
відбулись 5 лютого 2009 року за ініціативи Громадської ради освітян і науковців України і президента Національної
академії наук України, висловив високу
оцінку діяльності Анатолія Потопальського, як ученого і лікаря, зазначив, що

МЕДИЦИНА
в головній лікарні країни «Феофанія» ліки, зокрема й
«Амітозин», Потопальського давно й успішно використовують. Пообіцяв робити все, що в його силах, на підтримку великої справи Потопальського.
Як священник і богослов, що виступає в авторській
програмі на телеканалі УПЦ «Духовний імунітет»,
Ростислав Валіхновський наголошує на важливості
духовного імунітету та необхідності сповіді та Святого Причастя для людей як найважливіших ліків, про
що зазначено і в давно розробленій системі доктора Потопальського, для комплексного оздоровлення, лікування та профілактики злоякісних і доброякісних пухлин, вірусних й імуноагресивних захворювань, зокрема про духовне та фізичне оздоровлення.
«Ізатізон» входить у визнану світовими світилами
«Систему оздоровлення доктора Потопальського» та рекомендується при:
* масових iнфекцiйних вiрусних захворюваннях
(грип, СНIД, епідемічний енцефаліт та iн.);
* вiрусних гепатитах А, В, С;
* гострих захворюваннях верхнiх дихальних шляхiв
(риніти, ларинготрахеїти, бронхіти, бронхопневмонiї,
гострi респiраторнi iнфекцiї — ГРВI);
* туберкульозi легень, кiсток, статевих органiв;
* хворобах ротової порожнини (глосити, гінгівіти,
стоматити, пародонтити, періодонтоз);
* хворобах шкiри, залоз i слизових (герпес шкiри i
слизових, в тому числi статевих органiв, оперізуючий
лишай, опіки, рожисте запалення, гнійні рани і трофічні виразки, абсцеси, фурункули, карбункули, мастити,
лімфаденіти, псоріаз, грибкові ураження);
* урологічних і гінекологічних захворюваннях (нефрити, ендометрити, сальпінгіти, трихомоніаз, хламідіоз, ерозiї, загострені кондиломи, простатит, аденома простати);
* захворюваннях порожнин (перитоніт, плеврити,
цистити, ендометрити), суглобiв (травми, синовіїти, артрити, в тому числi й вiрусний неспецифiчний iнфекцiйний поліартрит та псоріатичний артрит);
* ураженнях мозку (менінгіти, енцефаліти, дитячий
церебральний параліч, розсiяний склероз);
* передпухлинних i пухлинних захворюваннях (бородавки, папiломи, меланобластоми та ін.);
* невритах i невралгіях, мієзитах;
* алергiчних захворюваннях шкiри (екзема, кропивниця тощо);
* хворобах ЛОР-органів (отитах, мастоїдитах, ангінах, фарингітах, папіломах гортані, поліпах носа);
* геморої.
Серед співробітників, волонтерів і всіх однодумців — юридичних структур: Інституту оздоровлення і
відродження народів України (ІОВНУ), Благодійного
фонду А. І. Потопальського «Небодарний цілитель»;
громадських об’єднань: «Братської оздоровчої громади
України БОГУ — Радість», Благодійного оздоровчого
гурту успіху добродійників амбітного руху-БОГУ ДАР,
які дотримувались умов карантину у всіх сферах життя
та вживали «Ізатізон», не було виявлено жодного важкого випадку захворювання коронавірусом. Особливо
важливо, що не було таких хворих і серед пацієнтів та
спеціалістів-медиків, які контактували з хворими на
коронавірус. Найбільш показова ситуація із захистом
від цієї недуги за допомогою «Ізатізону» в окремих родинах: хто вживав препарат — не хворів або мав легку
форму, а хто в тій же родині ним не скористався — мав
тяжку форму або навіть помирав. Так сталось у кількох
моїх родичів і знайомих. А в Анатолія Потопальського
таких спостережень десятки.
Одна із вдячних пацієнтів лікаря, доктор медичних
наук, професор, активний громадський і політичний
діяч на міжнародній арені пані Людмила Порохняк-Гановська вибрала найперспективніший власний спосіб
пробудження сонно-дрімотного стану нашої втомленої
«любими друзями» зрадниками і її псевдорятівниками системи. Як досвідчений лікар, вона надала ілюстровані фото своїх мук iз невдалим і дорогим офіційним лікуванням знайомої всім герпесної інфекції шкіри обличчя й очей (джерела на сайтах http://www.
potopalsky.kiev.ua/ua/index.html, http://pedtolerant.
com/фото-свідчення-про-дію-ізатізону-людм/). «Ізатізон» за кілька днів не залишив і сліду цього мученицького, на жаль, масового захворювання при правильному і регулярному застосуванні.
Від себе додам: через 35 років після вбивчої планетарної Чорнобильської катастрофи уряд і наш народ
забули винуватців Чорнобильської трагедії, її ліквідаторiв і переселенців iз рідного спаплюженого краю.
А віддалені наслідки Чорнобиля досі діють і назавжди
залишаться незагоєною раною враженої території і населення. Тож пам’ятаймо, не дрімаймо та оздоровлюймось негайно! ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Указом президента України Володимира Зеленського
№194/2021 від 17 травня 2021 року Анатолію Потопальському
призначено довічну державну стипендію. Як ідеться в тексті документа, довічні державні стипендії призначено «видатним діячам науки, які досягли сімдесятирічного віку», серед них — Потопальському Анатолію Івановичу 1938 року народження, кандидатові медичних наук, доцентові, заслуженому винахідникові України.
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■ ПЕРСПЕКТИВА

Свій імунітет чи чужий?
Які шанси налагодити в Україні виробництво власної вакцини
Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

До 1990 року в Україні вітчизняні фармзаводи виробляли низку вакцин. Деякий час Харківська фармкомпанія
виготовляла препарати від кашлюку, дифтерії, правця, а також протитуберкульозну вакцину. Але поступово
цей високотехнологічний напрям був занедбаний. Проте в середині 2000-х одна з приватних компаній спробувала налагодити випуск вакцин: підготувала спеціальну програму, вклала у неї чималі інвестиції та затвердила
її на засіданні РНБО. Однак тоді несподівано держава змінила правила гри, відкорегувавши календар щеплень,
і українські вакцини виявилися нікому не потрібними.
Та пандемія COVID-19 поставила світ «догори дригом», а високий показник захворюваності й дефіцит вакцин
змусив замислитись над налагодженням виробництва цих препаратів в Україні.
Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що необхідно відновити власне виготовлення
вакцин, зокрема від коронавірусу. За його словами, якщо науковці активізуються вже сьогодні, то за три роки
Україна матиме вітчизняний запобіжник COVID-19. То чи можливо в Україні оперативно налагодити виробництво вакцин проти коронавірусу — з’ясовувала «УМ».

З нуля не вийде
У Національній академії медичних наук України кажуть, що налагодження виробництва вакцин
у нашій країні з нуля в найближчі роки з огляду на занедбаність галузі точно не варто очікувати. Оскільки наше технологічне відставання таке, що його за рік-два не
надолужити. І щоб випускати щось
нове, необхідно налагодити виробництво вакцин хоча б за готовими
технологіями. Адже світова медицина для розробки кандидата-вакцини використовує технології, засновані на принципах доказової
медицини, якими користувалися
впродовж багатьох років.
Професорка Вікторія Задорожна, директорка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.
В. Громашевського НАМН України, розповіла, що для виробництва кожної вакцини передбачені
свої технології, а впровадження
в дію — процес складний і тривалий. І щоб її виготовити, перш за
все необхідно розробити сам препарат, провести низку доклінічних та клінічних досліджень, щоб
у ході експериментів визначити найоптимальніше дозування,
спосіб введення, як всмоктується
та метоболізується він в організмі. А ще виявити побічні ефекти,
вплив вакцини на різні групи населення та як вона взаємодіє з іншими лікарськими засобами. А на
це необхідно чимало часу.
— Після апробування в лабораторіях необхідно отримати антиген чи збудник, на який буде вироблятися імунна відповідь. Перш
ніж почнуться дослідження на людях, препарат спочатку випробовують на культурах клітин та тваринах. Коли отримано комплект документації доклінічних досліджень і підтверджено, що вакцина
нетоксична, високоімуногенна та
ефективна, тільки тоді переходять
до трьох наступних стадій клінічних досліджень, — зазначає Вікторія Задорожна.
Науковці кажуть, що перша
стадія в звичайних умовах поза
пандемією триває близько року й
полягає в щепленні дуже обмеженої кількості осіб — приблизно 20
здорових добровольців. На цьому
етапі перевіряють безпеку та імуногенність вакцини. Тобто вивчають, чи формує вона імунну відповідь та які побічні реакції можуть виникати. Якщо на цьому
етапі досягнено успіху, переходять
до другої стадії, коли досліджують
кілька сотень вакцинованих людей та визначають оптимальні схеми вакцинації і, знову ж таки, вивчають безпеку вакцини.
І, нарешті, третя стадія клінічних досліджень вакцини передбачає той самий аналіз безпечності
та ефективності, але вже на тисячах добровольців. Випробування
на третій стадії є достатньо тривалим, щоб виявити рідкісні побіч-

❙ Налагодити виробництво вакцини з нуля — справа не одного року.
❙ Фото з сайту pravda.com.ua.
ні ефекти, які можна пропустити
в дослідженнях з меншою кількістю учасників. Тож цей етап найтриваліший, зазвичай його термін
від 3 до 5 років.
Та в умовах пандемії, аби запобігти інтенсивному поширенню
вірусу COVID-19, нині застосовують вакцини, що ще не закінчили
третю фазу клінічних випробувань
і потребуть спостереження.

Де «українська вакцина»
від президента?
Ще торік у жовтні президент
Зеленський розповідав про «унікальну оригінальну українську вакцину» проти коронавірусу.
Щоправда, в чому її унікальність,
так пояснити і не зміг. Втім відтоді
видимого результату або ж хоча б
повідомлень про прогрес у роботі
над препаратом так і не було.
І якщо науковці зазвичай презентують концепцію свого винаходу, регулярно роблять заяви з цього приводу, друкують дослідження
у наукових журналах, публікують
алгоритм роботи з вакциною тощо,
інформація щодо української протиковідної вакцини була схована
за сімома замками. Дивним було
і те, що про власну розробку повідомляло не наукове співтовариство країни чи автори дослідження, а президент країни. І хоч Зеленський «розсипався» компліментами на адресу нової розробки
і запевняв, що на впровадження її
в дію необхідно 9 місяців, максимум рік, — віз і нині там. Тож уся
історія з українською вакциною
більше схожа на театральну постановку в гонитві за політичним
піаром.
— Створити українську вакцину — незбагненно складніше,
аніж просто записати про це відео
чи дати чергову обіцянку. І між
тим, що показують уряд, президент, міністр, та реальністю — величезна прірва, — каже Олександр
Лінчевський, заступник міністра

охорони здоров’я України в 2016—
2019 рр.
Проте налагодити виробництво
вакцин реально.
— Не існує магії, існує наука.
І якщо одна країна може виготовляти, інша країна — у даному випадку Україна — також може розпочати випуск вакцин. Налагодити наукомістке виробництво не так
просто. Це не означає зібрати усіх
докупи і сказати: «робіть». Бо для
цього потрібні не титуловані, а суперкомпетентні, освічені фахівці.
Не оті, лжепрофесори та академіки, які хочуть видаватися видатними, а насправді їхній внесок у
світову науку нульовий. Необхідні справжні лідери, які знають, що
робити і як робити. А ще обладнання, виробничі потужності та лабораторії. І величезні інвестиції! Це
питання не місяців, а багатьох
років.
Виробництво вакцини з нуля
оцінюється у колосальні суми.
Адже в Україні немає навіть спеціально обладнаних лабораторій,
де науковці могли б тестувати вакцину. А на їх облаштування потрібно щонайменше кілька мільйонів
доларів.
Та під час селекторної наради президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно
побудувати «найсучаснішу лабораторію» для розробки вакцин та
ліків.
І з цією метою урядом закладено у державному бюджеті на 2021
рік 100 мільйонів гривень для того,
аби розпочати біороботу та створити кластер, де за українською програмою розпочнуть виготовлення
вітчизняної сироватки від коронавірусу.
Та й дійсно, час уже зрушити
цей віз із мертвої точки і нарешті
згадати про українську науку, що
впродовж багатьох років не отримувала належного фінансування.
Чи стане пандемія тут чарівним
«пенделем» — час покаже. ■
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Цьогоріч уже вп’ятнадцяте відзначать Всесвітній день вишиванки. Щороку його святкують
третього четверга травня. Тож
20-го числа планета розцвіте
різнобарв’ям сорочок і суконь
в українському стилі. Неформальне народне свято покликане зберегти споконвічні народні
традиції створення та носіння
етнічного вишитого українського одягу.
Про одного з творців вишитих
узорів ця розповідь. Живе майстер у Кременчуці Полтавської
області, а працює директором
навчально-виховного
комплексу в селі Білецьківка, що
прилягає до міста. Звати його
Володимир Кулаженко. Йому
56 років. У творчій колекції
вишивальника близько сотні
робіт. Частина з них нещодавно
демонструвалася у Кременчуцькій міській художній галереї.

ДО СВЯТА
■ ЗАХОПЛЕННЯ

Мільйони хрестиків
Вишивання —
справа чоловіча

❙ Володимир Кулаженко проводить за п’яльцями по три-чотири години щодня.
Довгий час приховував
своє хобі
Мешканці Кременчука не
вперше мають можливість насолоджуватися творчістю свого земляка. Роботи Володимира
Кулаженка експонуються на художніх виставках міста уже протягом двох десятків років. Було
немало і його персональних.
— Практично ніколи не вишивав нічого на продаж, бо що б
я тоді представляв на виставках?
— посміхається в пишні русяві
вуса Володимир Анатолійович.
— Але частенько щось дарую
друзям і просто хорошим людям. Одна з моїх чоловічих сорочок полетіла десь аж у США.
Знайомі, перебираючись туди на
постійне місце проживання, замовили у мене вишиванку. Проте, знаю, господар у неї вже не
влазить...
■ Завжди, дізнаючись про
чоловіків-вишивальників, мені
хочеться у них запитати: як до
такого суто жіночого захоплення ставляться оточуючі?
— А хто вам сказав, що це
жіноча справа? З давніх-давен
професійними вишивальниками були саме чоловіки, а жінки могли гаптувати тільки для
дому та своєї сім’ї. Вишивати
золотом та дорогоцінним камінням, а особливо оздоблювати візерунками парадний одяг високопоставлених осіб довіряли
лишень чоловікам. Це заняття
раніше вважалося досить престижним. Ним захоплювалися
прусський король Фрідріх Великий, король Франції Людовик
XVI, кардинал Рішельє, шведський король Густав V та багато
інших. Відомо, що у вільний час
полюбляє вишивати голлівудський актор Том Круз. А при одній
із львівських військових частин
діє гурток рукодільників, де вояки знімають стрес за допомогою вишивки.
Хоча особисто я не знайомий із
чоловіками-вишивальниками. І

довгий час приховував своє хобі.
А під час навчання на хімікобіологічному факультеті Полтавського педінституту взагалі
не брався за голку з ниткою —
там було ніколи. Згадав про нього, коли одружився. Захотілося
мені подарувати дружині гарну
вишиванку, тож засів за роботу.
Потім мамі вишив, ще комусь на
замовлення, і так пішло-поїхало... Зараз вишиваю переважно
пейзажі.
— У нас вдома справжня художня галерея, — хвалить чоловіка дружина Вікторія. —
Картини, вишиті хрестиком,
оживляють помешкання і створюють затишок. Коли повертаєшся з роботи втомленим і бачиш цю красу, настрій мимоволі
поліпшується. Але все у нашій
міській квартирі не поміщається: частина Володиних робіт
«демонструється» у помешканні
його мами, частина — в школі.
— Коли чоловік захоплюється вишивкою, дружина спокійна, бо він завжди під боком, —
жартує Володимир Анатолійович. — На футбол не ходить, у
генделики з друзями не тікає...
...Уперше голку в руки Володимир узяв підлітком. Батьки
відвозили хлопчика з Кременчука на всі літні канікули до бабусі
— батькової мами — в село Луценки Лохвицького району. Там
його ровесників майже не було,
тож Володя в основному проводив час із бабусею Парасковією
Калістратівною. Та ж від спеки ховалася у прохолодній хаті
й вишивала. А онук крутився
біля неї й спостерігав, як у її руках народжувалися візерунки
на полотняних серветках, рушниках, наволочках, простирадлах, сорочках...
— Бабуся моя була офіцерською вдовою, — розповідає
Володимир Кулаженко. — Одна
виростила мого батька, і я був
у неї єдиним внуком. Не знаю,
може, це гени? Та мені захоплю-

вало дух від її візерунків. Згодом
я намагався їх повторити. Вона
любила «рішельє». Це коли спочатку висмикують із тканини
нитки, а потім вишивають. Загалом бабуся володіла багатьма
техніками. У мами збереглися
деякі її речі. Це і мережки прутиком, і вишивка ромбами й узорами. Переважно вишивала червоними і чорними нитками, що
притаманно Лохвиччині, а також білим по білому, що характерно для Решетилівщини, трохи різними кольорами — як на
Західній Україні.

«У моїх картинах щонайменше
80 кольорів»
Володимир Анатолійович
за давністю літ уже не пригадує, яку річ він вишив уперше.
Швидше за все, то була серветка. Тоді, ще школярем, пробував вишивати й гладдю, але зрозумів, що то не його.
А ось про особливості вишивки хрестиком директор навчального закладу знає всі нюанси.
— Я рідко вишиваю у три
нитки — тоді хрестики виходять грубуватими, — розповідає
Володимир Анатолійович. — В
одну нитку не годиться — негарно. Найоптимальніше — у дві. І
чим більше хрестиків в узорі,
тим краща якість. Ось нещодавно закінчив картину «Захід на
Дніпрі». У ній близько ста тисяч хрестиків. А картина з пейзажем гори Пивихи налічує ще
більше — 110 тисяч!
■ Як їх узагалі можна було
порахувати?
—
Існує
спеціальна
комп’ютерна програма, яка це
робить, — дивує мене, бо я вперше чую про це, мій співрозмовник. — Хочеш — задаєш програму на 400 хрестиків, а хочеш — на сотні тисяч. Так само
і з кольорами. Програма видає
креслення, і по ньому вишиваєш. До речі, я не програмую
менше, ніж 80 кольорів.
■ А де берете малюнки?
— Зазвичай це фотографії.
Бачу гарну світлину — відкладаю, і вона чекає свого часу. Ще
в мене друг робить чудові пейзажні знімки. «Захід на Дніпрі»
— це зроблено з його світлини.
В ній переважають фіолетоворожеві тони. Дуже гарна, як на
мене, картина вийшла.
■ От ви сказали про 80 кольо-

❙ Вишиті картини й сорочки.
❙ Фото інтернет-видання «Кременуцький ТелеграфЪ».
рів. Я навіть не можу уявити такої кількості...
— Нитки муліне французького виробництва, якими я користуюся, мають близько пів
тисячі (!) кольорів. Так що є з
чого вибрати.
■ Певно, це дорого?
— Будь-яке хобі — задоволення не з дешевих. Скажу лише, що один моток ниток
коштує 15 гривень. А на одну
картину їх треба до сотні, а то й
більше. Тому всі друзі й близькі знають, що муліне — найкращий подарунок для мене.
Зазвичай Віктор Кулаженко
проводить за п’яльцями по тричотири години у вільний від роботи час. Частіше восени і взимку. Працює напівлежачи на диванчику при спеціальній лампі.
Останніми роками зір став по-

гіршуватися, то вишиває через
канву. Каже, заняття заспокоює. Але про те, що це все-таки
напружена праця, говорять набиті роками мозолі на пальцях
майстра. До речі, він працює без
наперстка і звичайними голками. На те, щоб вишити картину,
йому потрібно від кількох місяців до року.
Автор працює у техніці безвузлової двосторонньої вишивки. Це означає, що його роботи мають практично однаковий
вигляд що з лицьового боку, що
з вивороту.
Картини Віктора Кулаженка
нагадують роботу художника.
Здалеку взагалі не скажеш, що
вони не намальовані фарбами. І
тільки підійшовши ближче, помічаєш, як маленький хрестик
лягає до хрестика... ■

КУЛЬТУРА
■ КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Коли
доторкаються
душі...
Поет не втратив сердечності у похмурій
шкаралупі буднів
Микола СЛАВИНСЬКИЙ, лауреат
Міжнародної премії імені
Володимира Винниченка
Леонід Закордонець за
життєвим вибором і фахом —
лікар-кардіолог, а за покликанням — поет. Зайвий раз
не наголошує на цьому. Таким уже народився 11 травня 1941 року. Скромність,
безперечно, цінується в аристократичному товаристві, а
ось покровителька лірики
Евтерпа, молода вродливиця з вінком живих квітів, не
квапиться вшановувати трояндами тих, хто не пробивається до неї, а з року в рік
працює поза літературною
суєтою суєт, обстоює віршування для широкого кола шанувальників поезії, зокрема
й тих, хто, можливо, не знає,
що біля ніг Евтерпи, доньки
самого Зевса, винахідниці
флейти, лежить загадковий
сувій. Чистий він чи помережаний знаками та символами? А може, там увічнено
єдине слово: «Творіть!»?
Ще ніхто не пізнав таємниць божественного сувою.
Не прагнув розшифрувати їх
і Леонід Закордонець, а просто нотував навіяні вітрами
рядки. І тоді, коли навчався
в медучилищах, працював
фельдшером, відбував армійську службу, і тоді, коли
став студентом, опановував
тонкощі клінічної ординатури, відтак упродовж 56 років
допомагав пацієнтам долати
різні хвороби...
Спершу, надто ж в армії,
писав мініатюри мовби для
себе — просто, щиро, відверто: щоб не було соромно прочитати рядки ровесникам.
Так і повелося, склалося, а
згодом, суголосно зі внутрішньою потребою, утвердилося, визначило сутність творчої робітні, в якій поет і раніше, і нині сповідує мистецтво
інтелектуальної та образної
рівноваги, вибагливих, класичних основ традиційного віршування, протистоїть
новочасній моді на розшарпаність художніх форм і хаотичність, сум’яття думок.
І все ж таки... Як засвідчує найновіша збірка «Доторкнімося душами» (2021),
уже й зрілість переступила
поріг ошатної позастоличної оселі автора, вже й марнота марнот давно пішла до
молодших, та в самому єстві
лірика, як і в юності, — життєвий і творчий неспокій.
Знову й знову пригадуються шістдесяті роки, коли називали солдатським поетом,
зринають у пам’яті зустрічі
з незабутніми метрами українського красного письменства, від яких успадкував незмінне переконання:

література — храм, у якому
не торгують золотом слова,
не вивітрюється бажання говорити з читачами, як із рідними, близькими людьми.
Говорити відверто, совісно,
шляхетно...
Читаєш цілісну, без поділу на розділи, збірку «Доторкнімося душами» й за
кожним твором бачиш автора, ба навіть нерідко здається, що він розмовляє саме з
тобою — очі в очі. Саме так:
не десь, зі сцени, не за спиною, а віч-на-віч. Невидима
зустріч поглядами, суголосність чи зіткнення суджень,
переконань, смаків — свідчення того, що вірші книжки живі, що вони дихають,
випромінюють світло, зігрівають теплом, озиваються
до тебе не лише звуками, а й
барвами.
Кожна мініатюра (таки
кожна!) мовби припадає до
твоєї душі, йде тобі назустріч, не відводить зору, не ховається в хащах химерного
словоплетення, не соромиться за своїх дітей — вибагливих і воднораз скромних метафор, непретензійних порівнянь, некрикливих епітетів...
Їхня природність, часто-густо
мовби фольклорна, народнопісенна, приваблює, а простота віддзеркалює уміння автора ясними словами витлумачувати складні поняття.
Отож немає так званого поетичного туману, але немає й
прямолінійності, одновимірності. Виважені думки пульсують, міркування розгортаються чітко, яскраво й водночас образно, без ефектного, але пустоіго штукарства.
«На одному з побачень»,
«У цьому парку я щодня бував», «Світанковий диптих»
та інші вірші засвідчують, що
Леонід Закордонець не втратив сердечності у похмурій
шкаралупі буднів, не замкнувся в собі, як деякі його
ровесники. Невеселі думки
примножує карантин (уже й
про нього є згадки: «Карантин і цей переживеш»), та
поет ділиться з читачами не
лише самотністю, гіркими
роздумами, а й радістю від
почутої й побаченої «зеленої
тиші», тихим щастям, яке
щедро сіють хвилини спілкування чи то з малечею, чи
то з улюбленим садом. І вловлюється наївна, омита ранковою росою, сонячна мрія: бодай у світлиці віршів побачити себе молодим, весняним,
закоханим...
Леонід Закордонець згадує попередню книжку «У
світі відкритих дверей»
(2020) і зізнається, що знову
й знову хотілося писати вірші, коли чув про збірку теплі відгуки читачів, коли одна
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з шанувальниць його доробку (в мініатюрі «Незабутнє
колишнє» названо її прізвище та ім’я ) продовжила твір
своїми рядками... Автор подає їх і радіє: таки й сьогодні
поезія відлунює в серцях багатьох українців, народжує
бажання творити, шукати
добровісне слово.
У книжці «Доторкнімося
душами» відчутне тяжіння
до публіцистичного, нерідко
піднесеного чи й урочистого
ладу мовлення. Ось його типовий приклад: «В житті завжди я вибираю правду». Не
цурається автор звернень до
себе й інших: «Щодня очищайся. //Бо є від чого». А
ще не раз і не двічі формулює
своє творче кредо: «До Бога
точне слово вимовляти», «Я
пишу те, що хочу писати»...
Добірні зерна римованих і
не римованих мініатюр Леоніда Закордонця проростають на
родючій ниві традиційності,
яка — поза роздоріжжями
новочасної зашифрованості
сенсів, розхристаності недбалого віршування, кострубатості рядків, надуманої претензійності, коли читачі змушені докладати неабияких
зусиль для розкодування текстів, ставати заповзятливими ловцями натяків і недомовок.
А що ж маємо у збірці
«Доторкнімося душами»?
Короткомовність, ясність і
виразність письма, стисле
формулювання вагомих думок. Лаконічність — давня й незмінна прикмета лірики Леоніда Закордонця.
Його лапідарні судження,
викристалізовані
вислови, огранені речення легко запам’ятовуються, спонукають замислитися над,
здавалося б, очевидними істинами.
Чи трапляються в книжці прямолінійні міркування,
громохкі тиради? На жаль,
так. Але вони — на узбіччі магістральної лінії збірки, яка щирістю, нелукавством, дитячою безпосередністю зворушує навіть черству
душу літературного критика. І життєві небосхили розсуваються, розпрозорюються, бо один вірш пахне літом,
другий несе тебе на крилах
у майбуття, третій, хоча й
осінній, бринить срібною павутинкою, четвертий щедро
ділиться сонцем, додає весняного оптимізму, коли хочеться хоч мигцем зустрітися зі щастям, яке блукає десь
далеко, можливо, навіть на
рідних обріях...
А що ж іще вміє старший
колега? Усміхнутися до птаха в небесах, вловити відсвіт
зірки у вечірній траві, знайти перший квіт рясту, обережно зняти з руки заблукалу бджолу, припросити життєрадісних горобчиків до
щойно посіяних лагідною рукою крихт житняка, почути,
як суха трава «про вічність
шелестить»... Укотре хочеться запитати: «А ще?» Може
піти «назустріч сонцю, без
бажань вертатись», захопитися подиву гідним спостереженням маленької Маринки:
за вікнами дитсадка «спатки
ляжуть чудеса». Приклади
можна примножувати й урізноманітнювати. Вони — на
кожній сторінці збірки «Доторкнімося душами». Книжки, яка рятує від життєвої темряви рівним, тихим, зоряним світінням надійного поетичного вогника. ■
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■ ПРОКАТ

Раптова зустріч
Фільм Романа Балаяна покажуть у липні
Людмила КОХАН
Мелодрама «Ми
є. Ми поруч» від метра кінематографа Романа Балаяна, показ
якої планувався ще на
осінь минулого року,
вийде в український
прокат 8 липня. Це
перший фільм кінорежисера, який у квітні
відсвяткував 80-лiтнiй ювілей, після майже 12-річної творчої
перерви, а також його
перша українськомовна стрічка.
Картина розповідає про раптову зустріч хірурга, що в розпачі від професійної
помилки, та загадкової дівчини, яка перевертає життя обох
та наповнює їх глибокими почуттями.
Вони стають сенсом
один для одного та готові боротися за своє
щастя проти всього
світу. Головні ролі у
стрічці виконали Ахтем Сеітаблаєв («Додому») та Катерина
Молчанова («Гуцулка Ксеня», «Моя бабуся Фані Каплан»).
Прем’єра фільму

❙ Ахтем Сеітаблаєв i Катерина Молчанова.
❙ Фото з сайту cinema.in.ua.
відбулася на Київському міжнародному
кінофестивалі «Молодість»
минулого
року. Стрічка також
представляла Україну в основному Міжнародному конкурсі
Варшавського кінофестивалю-2020.
Творець славнозвісних фільмів «Польоти уві сні та наяву» (1982), «Бірюк»
(1978) та «Райські
птахи» (2008) Роман
Балаян — народний
артист України, член
Національної академії мистецтв України.
У 2020 році митець отримав нагороду «Золотий Дюк» Одесько-

го міжнародного кінофестивалю за внесок у кіномистецтво.
Також за внесок у
розвиток українського кінематографа Роман Балаян буде нагороджений «Золотою
дзиґою» у 2021 році.
Продюсерка фільму — Іванна Дядюра. Виробництво компанії «Ідас Інтернешнл Філм» за підтримки Міністерства
культури та інформаційної політики України. У прокат стрічку випускає компанія
«Артхаус Трафік» за
підтримки Державного агентства України з питань кіно. ■

■ ПРЕМ’ЄРА

На схилах Дніпра
Уперше представили твір композитора
Федора Якименка
Валентина ГРИГОРЕНКО
Народжений поблизу Харкова 1876
року Федір Якименко
викладав композицію
Ігорю Стравинському. Листувався з Миколою Римським-Корсаковим і робив зауваження щодо його творчості. Мало знаний в
Україні композитор,
піаніст i педагог із
1928 року й до останніх днів у 1945-му жив
у Франції. У своїх листах iз теплотою згадував Україну й сумував
за Батьківщиною.
Сучасний український диригент Кирило
Карабиць — нині головний диригент Борнмутського симфонічного оркестру (Велика
Британія) — в Паризькому муніципальному
архіві віднайшов ноти
композиції Балет «На
схилах Дніпра» з восьми частин і представив
світову прем’єру твору
в Києві до Дня Європи
15-16 травня. На спеціально облаштованій
сцені на Михайлівській площі, біля колон
Міністерства закордонних справ, почути концерт мали змогу всі бажаючі.

❙ Федір Якименко й одна з його книжок.
❙ Фото з Вікіпедії.
Композитор Федір
Якименко — один iз
визначних представників неоромантичної течії в музиці ХХ
століття з помітним
впливом імпресіонізму, а також модерністичного напряму. Роботи його нетривалого
празького і паризького періодів творчості
позначені великим інтересом до українських тем і сюжетів. Він
створив низку інструментальних п’єс, романси, квартет, тріо,
фортепіанні п’єси на
теми українських пісень.
Також став авто-

ром численних солоспівів (серед яких —
на слова Олександра Олеся), церковних творів (зокрема,
«Отче наш», «Херувимська») та хорових
обробок українських
народних пісень. Чимало творів композитора побачили світ у
німецьких, французьких, російських та українських видавництвах. Значна частина з них зберігається
у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Національної бібліотеки
Франції (BNF). ■
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РЕГІОНИ

■ КРАСА

Медитація на «сільські вишні»
Ось уже другий тиждень найпопулярнішим місцем для селфі й фотозйомок у Полтаві є вулиця Раїси Кириченко,
де навпроти редакції газети квітнуть сакури
Ганна ВОЛКОВА
Цьогоріч весна видалася прохолодною,
тож декоративні японські вишні викинули
свій цвіт дивовижної краси днів на десять
пізніше, ніж зазвичай. Здається, помилуватися ним не йде й не їде сюди лише лінивий.
До розлогих деревець шикуються черги.
— Це неймовірно! — захоплено говорить молода білявка з довгим волоссям,
яка позує перед об’єктивом подруги у різних ракурсах. — У дитинстві ми з батьками їздили милуватися цими чудо-деревами в Ужгород, де росте найбільша в Європі
алея сакур уздовж річки Уж. Мені малою
здавалося, що там знаходиться рай. Тепер
він перемістився до Полтави!
— Я рідко ходжу вулицею Раїси Кириченко і лише недавно дізналася, що тут
ростуть японські вишні, — радісно ділиться своїми емоціями пенсіонерка Ганна Петрівна. — Такої краси в житті не бачила. Які
ж ніжні рожеві пелюстки мають ці дерева!
Квіти схожі на троянди.
— А ми щовесни з сином робимо знімки на тлі сакур, — каже Катерина, молода мама. — Моєму хлопчикові вже п’ять
років, і по фотографіях із сакурами можна
бачити, як він підростає. Кілька днів тому в
інтернеті з’явилася інформація, що дерева
розцвіли, і тепер щодня навідуємося сюди,
щоб помилуватися цим дивом природи.
Чоловіки також не приховують свого
захоплення і як діти радіють можливості
притулитися до м’яких рожевих квітів.
Мою увагу привернула велика компанія
смаглявих чоловіків, які під’їхали до «фотозони» на двох автомобілях. Виявилося,
азербайджанці, які торгують неподалік,
на Центральному ринку. Тепер це в них
ритуал: щодня після роботи прогулюватися біля квітучих сакур.
Найвідомішим полтавським японським вишням уже 13 років. А ідею поса-

❙ Ой під вишнею...
❙ Фото автора.
дити їх на рідній землі головний редактор
«Вечірньої Полтави» Володимир Марченко виношував понад пів століття.
— Уперше про сакуру я дізнався з пісні
«Веточка вишни», яку мій старший товариш, затятий меломан, крутив на платівці
в нашому сільському клубі в Кулажинцях
Гребінківського району, — розповідає Володимир Петрович. — Мені тоді було років
10-11. Згодом, коли вже з’явилися кольорові телевізори, я побачив, як вона цвіте, і,
звісно, почав мріяти про поїздку в Японію.
Та життя закрутило, і я навіть у Закарпаття не вибрався під час цвітіння сакури. А то
одного разу колега Ольга Правденко дізналася, що в Лубенському лісовому технікумі з нагоди його ювілею висадили алею
японських вишень, подарованих ужгородськими лісівниками. Я загорівся своєю дитячою мрією посадити сакуру і вийшов на
директора технікуму з проханням допо-

могти мені в цьому. А через деякий час (це
було восени 2011 року) отримав з Ужгорода
п’ять невеличких трирічних деревець із засохлими корінцями. Був дуже розчарований, бо розумів, що вони не приживуться.
Та все ж порадився з відомим у Полтаві біологом, доцентом аграрної академії Віктором Самородовим. Він порекомендував замочити корінці на кілька днів у розведеній
водою глині, наполовину перемішаній з перегноєм. Сакури були врятовані!
А квітувати японські вишні почали через рік. Спочатку гілки викинули де-не-де
по парi квіточок, а тоді зарясніли цвітом.
Найбільше головний редактор «Вечірки» боявся, щоб деревця не покрали. Та
любителі дармового, побачивши, що
японські вишні — це не черешні, втратили до них інтерес.
— До речі, дрібні плоди декоративних
дерев на смак гіркі чи кислуваті — залеж-

но від сорту. А їх існує 16 видів і 400 підвидів, — продовжує Володимир Марченко.
— У Японії росте найбільша кількість сортів у світі — дев’ять. Серед них і цей, що у й
нас, який називається «Канзан», або «сільська вишня».
Період цвітіння сакури — в середньому
два тижні. За цей час любителі природи так
витовчуть землю біля дерев, що вона перетворюється на «асфальт». У редакції газети порахували, що минулого року п’ять
японських вишень зацікавили близько 5
тисяч полтавців. Та буває, дехто ламає віття, щоб поставити дома у вазу. Але особливість «сільської вишні» у відсутності запаху й швидкому в’яненні — квіти, навіть
опущені у воду, залишаються свіжими не
більше години.
— Одного разу натовп на проїжджій частині вулиці мене злякав, — усміхається мій
співрозмовник. — На ній зібралося з півтори сотні людей. Я подумав спочатку, що
сталася якась аварія... Але ні, люди чекали
своєї черги, щоб підійти до квітучих дерев.
Володимир Марченко виношує ще одну
мрію — засадити сакурами всю вулицю
Раїси Кириченко, щоб Полтава мала свій
«земний рай». Щоб мешканці й гості міста приходили сюди, як японці, з килимками, всідалися під кронами квітучих дерев і насолоджувалися життям. (До речі,
одне з найпопулярніших неофіційних свят
у Японії отримало назву Ханамі й означає
ритуал споглядання квітів сакури й прогулянку між квітучих дерев). Тому звертатиметься до влади з проханням засадити вільні місця на узбіччях вулиці японськими вишнями.
Тим часом у Полтаві підростають молоді деревця сакури біля приміщення
СБУ, у Сонячному парку, біля пам’ятника
Іванові Мазепі, на території аграрного університету. ■

■ ПОДОРОЖУЮЧИМ НА ЗАМІТКУ

■ СТОЛИЦЯ

«Залити» враження

Друге життя дерев

На заправках можна дізнатися про туристичні
місця краю

У центрі Києва з’явилася арт-інсталяція «Усьому свій час»

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

Незвичайна інсталяція,
яка з’явилася в центрі столиці, потішить око киян та
гостей міста: її зроблено у
формі лави, на яку можна
сміливо сідати, викладеної
з книг. Арт-об’єкт розташований у Сквері інтелігентів
на вулиці Олеся Гончара,
9 — це місце свого часу активісти врятували від забудовників.
Про появу інсталяції
повідомив у фейсбуці блогер Олександр Барабошко.
Він також розповів, що на
ідею цієї лави надихнула зустріч з людиною, яка
шукала натхнення для написання своєї першої книги. «І тепер у неї та містян
буде місце сили, де можна
знайти ресурс, щоб зробити
важливі кроки до своєї мрії.
Зробити їх саме тоді, коли
прийде час, адже «Усьому
свій час», — зазначив пан
Олександр.
Інсталяцію запроєктував та створив архітектор
Роман Литвин, який вбачає
в цьому об’єкті прекрасне
місце для зустрічей, після
яких з’являєтимуться нові

На Черкащині діджиталізовують туристичні місця. І перший
крок у цьому напрямку вже зроблено — в області вийшов у світ спеціальний буклет про туристичні об’єкти Шевченкового краю. Ці
паперові дороговкази
вже можна знайти на
автозаправках.
«Швидше, простіше, зручніше, доступніше. Саме таким має
бути доступ до інформації про туристичні магніти нашої області», —
розповідає голова Черкаської ОДА Олександр
Скічко. За його словами, головне, аби туристи не займалися пошуком інформації, а щоб
вона сама їх знаходила.
Тож так виникла ідея
розробити спеціальні
буклети про туристичні об’єкти Черкащини.
«Усе — в радіусі максимум 50 кілометрів. І

❙ На Черкащині діджиталізовують туристичні місця.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.
кожен з автолюбителів,
хто має час, може по дорозі заїхати в нове для
себе й цікаве місце. Від
нас — уся необхідна інформація: назва й зображення туристичного
об’єкта, а також QR-код
із переходом на Googleкарту, щоб відразу прокласти маршрут і не витрачати час на пошук. Від
вас — час і бажання від-

кривати нові #місця_
сили», — наголошує пан
Скічко.
Партнером проєкту
виступила WOG. Тож
відтепер на всіх її автозаправках у Черкаській
області можна заправитися не тільки пальним та їжею, а й туристичними враженнями,
підсумовує голова Черкаської ОДА. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

❙ Ось тут можна зручно вмоститися і добре поміркувати.
книги життя, написані разом.
«Читайте книжки, поважайте дерева, які ними
стали. Дерева від впливу
людини помирають, наша
задача продовжити їм життя у місті, щоб вони встигли сказати людям усе, що
думають про них», — зазначив Роман Литвин.
Автори проєкту зауважили: «Лави навмисно виготовлені з дерев різних

порід, віку та походження
(модрина, дуб, клен-явір).
У кожного дерева своя історія. Усі вони у звичних умовах роботи лісгоспів призначені за своєю
«якістю» на дрова, тому
що хворі, криві, трухляві.
Наше завдання — врятувати їх від спалення і продовжити їм життя у місті, щоб
передати людям накопичену вікову мудрість і зупинити для роздумів».■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 19 ТРАВНЯ 2021

СПОРТ
Олександр Ярославський
український бізнесмен, колишній власник ФК «Металіст» (Харків)
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«Метал» — спеціальний проєкт, який був створений півтора
року тому задля повернення «Металіста».

■ ВОДНІ ВИДИ

«Золото» олімпійського спрямування
Акватичний чемпіонат Європи в Будапешті
українські синхроністки завершили
з рекордним медальним доробком
Григорій ХАТА
Чемпіонат Європи з водних
видів спорту, котрий триває у
Будапешті, вийшов на фінішну
пряму. Після змагальних баталій в артистичному плаванні та стрибках у воду боротьбу
за медалі розпочали майстри та
майстрині плавання.
І на блакитних доріжках
«Дунай Арени», як і в перших
двох видах, українська збірна
також розраховує на призові
місця. Головні ж медальні сподівання синьо-жовтої плавецької команди, звісно, пов’язані
з титулованим стаєром Михайлом Романчуком, який у столиці Угорщини захищатиме чемпіонські титули одразу на двох
дистанціях — 400 та 800 метрів
вільним стилем.
Водночас вітчизняні команди синхроністок та стрибунів у
воду вже підбивають підсумки
європейського водного форуму.
Для української збірної з артистичного плавання ЧЄ-2021
у Будапешті став найуспішнiшим за всю її історію. Підопічні
Світлани Саїдової здобули чотири золоті та чотири срібні комплекти нагород.
Узяти артистичну вершину Європи українським «русалкам» вдалося в технічному соло, довільній комбінації
та групі, а також «хайлайті».
Срібні ж нагороди українкам
принесли виступи в довільному
соло, технічній групі, технічно-

му та довільному дуетах.
Натхненні таким виступом
на єврофорумі, вітчизняні синхроністки тепер iз нетерпінням
чекають Олімпіади. «Ні про
що інше, ніж олімпійська медаль, ми навіть не думаємо», —
заявила після будапештського фурору лідерка «синьо-жовтих» Марта Федіна.
Під час коронавірусного локдауну, котрий призвів до перенесення Олімпіади, наставниця
української збірної з артистичного плавання Світлана Саїдова
наголошувала, що активно працює над покращенням моральних та психологічних якостей
своїх підопічних. Без сумніву,
успішний виступ у Будапешті
має додати українським «русалкам» упевненості в своїх силах. А на Іграх у Токіо вони матимуть можливість поборотися
за медалі в змаганнях дуетів та
груп.
Із надією на медальний успіх на Олімпіаду завжди їде
українська збірна зі стрибків у воду. І хоча її багаторічний лідер Ілля Кваша нещодавно завершив кар’єру, потенціал для високих звершень в
українських водних акробатів
є. Угорський чемпіонат Європи вітчизняні стрибуни у воду
завершили з трьома нагородами. При цьому всі вони були
виграні в змаганнях дуетів.
Ксенія Байло та Сергій Середа виграли «мікст» на 10метровій платформі. На тій же

❙ Чемпіонат Європи з водних видів спорту українська збірна зі стрибків у воду завершила
❙ з трьома «синхронними» медалями.
❙ Фото з сайту xsport.ua.
вишці в компанії з Софією Лискун 16-річна Байло стала третьою. Іще одну «бронзу» в українську скарбничку за підсумками стрибків iз триметрового
трампліна поклали досвідчені
Олександр Горшковозов та Олег
Колодій.
Вочевидь не слід залишати
без уваги й четверте місце 19річної Лискун на вишці. Володарці третьої позиції вона програла менше п’яти балів. Цікаво, що до фінального раунду Софія потрапила з першим
кваліфікаційним результатом,
утім у найвідповідальнiший мо-

мент утриматися в когорті лідерів не змогла, хоча й додала
до свого попереднього результату близько 25 балів.
Запам’ятається виступ української команди в Будапешті
й п’ятим місцем Анни Письменської та Вікторії Кесар у
синхронних стрибках iз триметрового трампліна, а також
шостою позицією Олексія Середи на вишці. Два роки тому, на
домашньому чемпіонаті Європи
зі стрибків у воду, зовсім юний
Середа (у віці 13 років) став наймолодшим в історії чемпіоном
континенту. Під куполом «Ду-

най Арени» Олексію протистояли заряджені на Олімпіаду
головні зірки Старого світу,
котрих у 2019 році в Києві не
було. Серед них і колишній український збірник, який нині
виступає за РФ, Олександр Бондар. Саме його стрибки й зібрали найбільшу суму суддівських
балів.
Ну а омолоджена українська
команда стрибунів у воду в Будапешті отримала неймовірно
важливий змагальний досвід,
який, можна сподіватися, допоможе їй дострибнути до олімпійського п’єдесталу в Токіо. ■

■ ФУТБОЛ

Двоє на одному полі
У Харкові активно готуються до відродження «Металіста»
та повернення цього бренду до його старого власника
Григорій ХАТА
Переживши найбільш скрутні часи,
елітний футбольний дивізіон готується
повернутися до свого класичного формату. Із наступного сезону в Українській прем’єр-лізі знову гратимуть 16 команд.
А до кінця травня в Першій лізі має
завершитися формування трійки команд, яка поповнить когорту найсильніших клубів країни. За чотири тури до завершення першості найбільше шансів на
підвищення в класі мають чотири клуби. Найближче до еліти наразі перебуває «Верес». Маючи в порівнянні з конкурентами в запасі на одну гру більше,
колектив із Рівного виглядає головним
претендентом на перемогу в турнірі. У
комфортному становищі на фініші змагань перебуває й «Чорноморець», який
навряд чи випаде з призової трійки. А от
«Металіст-1925» та «Агробізнес» ведуть
запеклу боротьбу за третю сходинку в
протоколі. Перевага в два очки, котрою
володіє харківська команда, може розчинитися впродовж одного дня, особливо зважаючи на те, що в 28-му турі на

«металістів» чекає принциповий поєдинок з одеськими «моряками».
Утім у контексті останніх заяв, зроблених відомим харківським бізнесменом Олександром Ярославським та місцевою владою про швидше відродження
«Металіста», залишається незрозумілим майбутнє «Металіста-1925».
Друголіговий «Метал», на базі котрого Ярославський обіцяє заново відродити легендарний харківський клуб, в наступному сезоні гратиме в Першій лізі,
й думається, що за рік уже матиме путівку до еліти. Уже зараз за «Метал» грають футболісти з досвідом виступів у
Лізі чемпіонів. Коли ж Ярославський
офіційно оголосить про своє повернення у великий футбол, потенціал цієї команди зросте ще більше.
До слова, за 20 матчів, проведених у
Другій лізі, «Метал» втратив лише чотири очки, двічі зігравши внічию з конкурентами. При цьому команда Олександра Кучера 60 разів уразила ворота суперників, котрі у відповідь сумарно забили
лише чотири голи. Без сумніву, надалі
ажіотаж навколо «Металу» лише зростатиме. А сам Ярославський не приховує,

❙ Харківський «Метал» неймовірно легко виграв свою підгрупу в першості Другої ліги.
❙ Фото з сайту fcmetal.com.ua.
що активно працює над тим, аби повернути собі права на бренд «Металіст». Не
виключено, що в наступному сезоні команда саме з такою назвою боротиметься за чільну позицію в Першій лізі.
Із огляду на це, важко зрозуміти, навіщо Харкову одразу дві ідентичні за назвою команди в прем’єр-лізі. Тож зовсім
не факт, що, виборовши путівку до еліти,
«Металіст-1925» захоче там грати.
В одному зі своїх інтерв’ю голова
спостережної ради «Металіста 1925»
Сергій Стороженко говорив, що однією
з основних місій цього молодого клубу
було повернення харків’янам футболу.

У такому разі свою ключову місію «Металіст-1925» вже виконав. Подальша ж
доля цього народного, як називав його
Сергій Стороженко, клубу залежатиме
від уваги спонсорів. Ну а сумнівів, що в
Харкові більшість зацікавлених осіб перейматимуться справами саме «Металу», — бути не повинно. Минулого «уїкенду» на матчі за участі «Металу» було
встановлено рекорд відвідуваності сезону 2020/2021 в усіх футбольних чемпіонатах країни. На гру харків’ян з «Балканами», котра відбулася на стадіоні «Металіст», завітало понад 12 тисяч глядачів... ■

Читайте
в наступному
номері:
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Королі бензоколонок
Ціни на пальне, стій! Раз, два

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 19 ТРАВНЯ 2021

■ БЕБІ-БУМ

На одну щасливу дитину
стане більше
Зіркова пара Лайвлі—Рейнольдс
вирішила вдочерити немовля
Незважаючи на пандемію коронавірусу, економічну нестабільність, воєнні конфлікти,
життя продовжується і на світ
з’являються сотні й тисячі малюків щодня. Правда, не всім щастить народитися в благополучних
і заможних сім’ях чи просто набути родину після народження, адже
багатьох дітей неповнолітні матусі
чи ті, які не мають змогу доглядати на немовлям, залишають у притулках. Проте іноді й таким обездоленим малюках усміхається доля,
коли їх усиновлюють (чи вдочеряють) зіркові сім’ї, адже на Заході серед селебріті (і не тільки) — це поширена практика: маючи власних,
біологічних, дітей, узяти на виховання одного чи навіть кількох прийомних. Цій дуже хорошій і благородній традиції вирішило наслідувати і подружжя 33-річної Блейк
Лайвлі та 44-річного Раяна Рейнолдса. Маючи трьох донечок — 7-річВарка ВОНСОВИЧ
За сім років, упродовж яких агресивний
сусід України не дає спокійно жити і рухатися в бік Європи, громадяни нашої країни вже
настільки звикли до витівок російської пропаганди, що вже й не звертають уваги на такі
дурниці, як «распятые мальчики», «уничтоженные снегири», «изнасилованные бабушки» і тому подібну маячню. Проте днями відомий український журналіст і блогер звернув увагу на матеріал, розміщений на одній
із російських пропагандистських помийок,
у якому оприлюднили фейк, нібито під Києвом готують інструкторів, які перетворюватимуть українських дітей на нацистів. Звісно, подібний матеріал вийшов у відповідь
на всі кпини над росіянами, які наряджають
своїх дітей у гімнастерки й пілотки, змушують їх марширувати 9 травня на «малишо-

ну Джеймс, 4-річну Інес
та 2-річну Бетті, зіркова пара міркує над тим,
щоб удочерити дитину. Вони навіть обдумали, з якої неблагополучної країни має
бути малюк, і вирішили, що це буде Гондурас.
Це не спонтанне рiшення зіркової пари,
адже Блейк i Раян давно
відомі своїми благодійними вчинками. Так, позаминулого року подружжя
перерахувало 2 мільйони на
рахунок Організації з прав
людини (причому зробили це
анонімно, а вже сама організація оприлюднила цей
факт). Минулого року актори перерахували мільйон
Блейк Лайвлі.
доларів на боротьбу з ковідом. Також подружжя співпрацює не стала чимось незвичним для тих,
з Центром прав дітей іммігрантів, хто знає це подружжя не з чуток, а
тож новина про прийомну дитину за їхніми ділами. ■

❙

■ СЛОВО І ДІЛО

Готують бандерівців?
Вкажіть адресу, будь ласка
вих» парадах, перетворюють дитячі візочки на картонні танки та літаки, таким чином
змалечку воєнізовуючи своїх дітей. От і вирішили відповісти на це брехливими вигадками про «підготовку молодого покоління
нацистів в Україні до війни».
Та, мабуть, не такого результату очікували фейкомети, адже під постом українського журналіста відразу посипалися саркастичні коментарі, на кшталт: «А де готують?
Я своїх хочу записати»; «Пфф, українські

діти відразу нацисти, а з 6-го класу — карателі»; «Бандерівські традиції? Вибачте, це
що? Відчуваю себе відсталим від прогресу.
А де можна про них дізнатися? Хочу бути
в тренді!»; «Де саме готують? Хочу віддати двох маленьких нациків для підвищення
кваліфікації» тощо. Причому більшість коментарів написані російською мовою. Приємно, що в Україні виявилося так багато
російськомовних бандерівців. Та ще й з таким відмінним почуттям гумору. ■

■ ПОГОДА

По горизонталі:
1. Столиця Перу. 3. Транспортний засіб для перевезення труни з
покійником. 9. Головна французька в’язниця, падіння якої стало початком Великої Французької революції. 10. Гори в Південній Америці.
12. Мистецький стиль, який оспівує
оголене тіло. 13. Місце на обличчі,
куди кріпиться пенсне. 16. Оповідання Михайла Коцюбинського про
маленьку дівчинку, яка хотіла допомогти хворій мамі. 17. Довгий час
не орана земля, яку «піднімали» в
Радянському Союзі. 19. Загальноприйняті правила, норми поведінки, звичаї, що склалися традиційно, але доцільність яких не завжди
виправдана. 20. Давньоєгипетський
бог сонця. 23. «... який — мереживо казкове! ... який — ні краю ні кінця! Зорі й трави, мрево світанкове,
магія коханого лиця» (Василь Симоненко). 24. Дуже калорійне чорне
вугілля найвищої якості. 26. Жіноча
довга сукня спеціального крою для
їзди верхи, популярна у ХІХ столітті.
27. Відомий скіфський цар.
По вертикалі:
1. Німецький революціонер початку ХХ століття, один із засновників Комуністичної партії Німеччини. 2. Американський винахідник
і бізнесмен, який мріє колонізувати Марс. 4. Повна маячня. 5. Одна
сота гектара. 6. Людина, яка запе-

речує можливість пізнання світу.
7. Острів, на якому жив Мінотавр.
8. Керівне розпорядження від вищої інстанції підлеглим. 11. Картина
невеликого розміру чи коротенький
музичний або поетичний твір. 14.
Найдовший у світі музичний інструмент. 15. У башкирів і татар — народне свято з нагоди закінчення весняних польових робіт. 18. Український патріот, що за радянських часів
спалив себе на Тарасовій горі в Каневі, протестуючи проти зросійщення. 21. Засік для худоби, куди закладається сіно чи трава. 22. Природна
кислота, що широко застосовується
в кулінарії. 25. Старовинна китайська настільна гра. ■
Кросворд №47
від 18 травня

■ ПРИКОЛИ

20 травня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, часом дощ, мiсцями гроза. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi
+10...+12, удень +16...+18.
Миргород: часом дощ. Уночi +9...+11, удень +17...+19.
Вiнниця: часом дощ. Уночi +10...+12, удень +14...+16.
Одеса: часом дощ. Уночi +11...+13, удень +15...+17.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+8…+13
+14…+19

+6…+11
+13…+18
Схід

хмарно

Центр

18 травня температура води в Чорному та Азовському
морях становила 15-20 градусiв, у Днiпрi — 15.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, часом дощ.
Трускавець: уночi +6...+8, удень +13...+15. Моршин: уночi
+7...+9, удень +14...+16.
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+8…+13
+15…+20

+8…+13
+20…+25

дощ
сніг

Південь +8…+13
+18…+23
дощ,
гроза
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Лікар-косметолог зробив пацієнтці грецький профіль, розгладив зморшки, видалив подвійне підборіддя, зменшив рот.
— Чого ще бажаєте?
— А мені можна зробити великі виразні очі?
— Звичайно, погляньте на рахунок.
***
Мотивуючи свою дівчину до
схуднення, плачу їй за кожен скинутий кілограм по 100 євро! Таких
цін на сало навіть у Монте-Карло немає.

***
Розмова двох подруг:
— Я вчора купила ваги. Стала
на них, а вони показали чийсь номер
телефону.
***
Допомога психолога, звичайно,
добре, але просто покричати матом
набагато дешевше.
***
— Шановні сусіди, якщо вам
подобається пісня, вдарте по батареї один раз, якщо не подобається — два рази, наступний трек —
вдарте тричi.
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