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Керівниця Академічної капели 

Українського радіо розповідає, чому 

диригентство — жіноча справа

За даними соціологів, до другого 

туру президентських 

виборів виходять 

Порошенко та Зеленський, 

рейтинги Тимошенко падають
стор. 4» стор. 13»

Молочарі оклигали 

після стресів і 

міркують над 

розширенням 

господарств
стор. 7»

Корів додасться? Юлія Ткач: Не знаю 
більш досконалого 

явища, ніж хоровий спів

Симпатизують одному, вірять 
в іншого

Стрімкий старт посівної.
Фото з сайта media.slovoidilo.ua.
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стор. 3»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,827 грн 

1 € = 30,413 грн

1 рос. руб. = 0,407 грн

Яровина 
на почин

В Україні 
почали сіяти 
ярі зернові 
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«Те, що ми зараз бачимо завдяки рейтингам, — це істерика Юлії Тимошенко. 
Вона подивилася на свої рейтинги і вирішила кидати всі козирі, які тільки можна, 
вдаватися до будь-якого популізму, обіцяти все що завгодно, аби потрапити до 
другого туру».

Олександр Палій
політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина КИРПА

 Шевченківський рай-
суд Києва 4 березня відмо-
вив прокурорам ГПУ в за-
доволенні клопотання про 
зміну запобіжного заходу 
для глави Херсонської обл-
ради Владислава Мангера. 
Таке рішення прийняв суд-
дя Мар’ян Головчак. У прес-
службі Генеральної проку-
ратури підтвердили інфор-
мацію, що ГПУ готує апеля-
ційну скаргу на це рішення.
 Як пояснив адвокат чи-
новника Олександр Шадрін, 
з його підзахисного зні-
муть електронний браслет, 
він отримає право виїжд-

жати за межі України. Про-
те, чиновник зобов’язаний 
з’являтися до слідчого та да-
вати показання. Також досі 
незрозуміло, чи повернуть 
най ближчим часом заставу 
в два з половиною мільйо-
на, які раніше внесли за під-
захисного, позбавивши його 
обтяжливого перебування у 
стінах СІЗО. Владислав Ман-
гер неодноразово заявляв, 
що є політичною жертвою у 
справі про вбивство Катери-
ни Ган дзюк.
 Нагадаємо, голову Хер-
сонської облради підозрю-
ють в організації вбивства 
радника мера Херсона Ка-
терини Гандзюк. Як заявив 

Генпрокурор Юрій Луценко, 
Мангер заплатив 5 тисяч до-
ларів та частково організував 
убивство активістки. Під час 
судового засідання прокура-
тура стверджувала, що Вла-
дислав Мангер здав в орен-
ду одному з підозрюваних у 
вбивстві Гандзюк на сім років 
базу відпочинку за символіч-
ні 500 гривень на місяць. Ад-
вокати всі звинувачення на-
звали брехнею. Однак Вла-
дислава Мангера швидко 
виключили зі складу партії 
«Батьківщина». У ніч на 15 
лютого 2019 року його взяли 
під арешт iз правом внесення 
застави. Після того як гроші 
(2,5 мільйона гривень) були 

сплачені, Владислав Ман-
гер продовжив роботу в Хер-
сонській облраді.
 Одіозний чиновник влас-
ну причетність до вбивства 
Катерини Гандзюк запере-
чує. У коментарі для преси 
Мангер заявив: «Може, у неї 
був зі мною конфлікт, але я 
цього не знав. У мене з нею 
конфлікту не було. Чесно ка-
жучи, покійна Катерина в 
мене навіть була заблокована 
на «Фейсбуцi» з 2014-го або 
2015 року. Я навіть не читав 
постів, про які мені зараз ка-
жуть ... Особисто я лише раз 
iз нею спілкувався у 2015 
році, коли мене приймали у 
партію. Вона встала під час 
засідання та запитала, чи 
був я членом Партії регіонів. 
Я відповів, що не був».
 Сам Владислав Мангер 
звинуватив в організації на-
паду на активістку з Херсона 
генерала СБУ Данила Доцен-
ка та пообіцяв докласти всіх 
зусиль для того, щоб знайти 
справжніх винуватців смер-
ті Гандзюк. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні війська 4 березня 
дев’ять разів відкривали вогонь по позиціях 
наших військ, застосувавши при цьому важ-
ке озброєння. Ворог вів вогонь по українсь-
ких захисниках із танків, артилерійських сис-
тем та мінометів, витративши 108 снарядів і 
мін калібрів 125, 122, 120 та 82 мм. Також об-
стрілювали наші підрозділи з протитанкових 
ракетних комплексів, великокаліберних куле-
метів та стрілецької зброї.
 У смузі відповідальності оперативно-так-
тичного угруповання «Схід» позиції наших 
військ обстріляли п’ять разів: з танків, арти-
лерійських систем калібру 122 мм, мінометів 
калібру 120 мм та протитанкових ракетних 
комплексів — біля населеного пункту Лебе-
динське; двічі, з мінометів 120-го калібру — 
поблизу села Водяне; з артилерійських систем 
калібру 122 мм — у районі населеного пунк-

ту Широкине; з мінометів калібру 82 мм та ве-
ликокаліберних кулеметів — біля селища Піс-
ки.
 У смузі відповідальності оперативно-так-
тичного угруповання «Північ» противник чоти-
ри рази обстріляв наших захисників: із міно-
метів калібру 120 мм поблизу селища міського 
типу Зайцеве; з артилерійських систем каліб-
ру 122 мм — у районі населеного пункту Ново-
тошківське; з мінометів калібру 82 мм — біля 
села Кримське; зі стрілецької зброї — побли-
зу селища міського типу Станиця Луганська.
 Внаслідок ворожих обстрілів загинув 19-
річний захисник, калушанин Богдан Гаврилів. 
Особовий склад обстріляних підрозділів від-
повів на ворожий вогонь застосуванням усіх 
чергових вогневих засобів.
 За даними розвідки, у понеділок чотирь-
ох окупантів знищено та одного поранено.
 Станом на сьому годину ранку 5 березня 
ворог обстріляв позицію українських військ у 

смузі відповідальності оперативно-тактично-
го угруповання «Північ» — з мінометів каліб-
ру 82 мм у районі населеного пункту Кримсь-
ке. Втрат серед наших немає. Об’єднані сили 
надійно контролюють противника на лінії 
зіткнення, дотримуючись при цьому умов при-
пинення вогню.
 Зазначимо, що в лютому воїни Об’єднаних 
сил завдали окупантам, які постійно отриму-
ють з Росії озброєння, значних втрат. Офі-
цер ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц») на-
писав у «Фейсбуці»: «За підсумками люто-
го, в підрозділах російсько-окупаційних вій-
ськ «ЛНР/ДНР» були ліквідовані близько 84 
бойовиків і близько 95 найманців отримали 
поранення різного ступеня тяжкості».
 Небойові втрати — 10 окупантів (пору-
шення заходів безпеки, ДТП, смерть через 
суїцид, вбивство) і 14 отримали поранення. 
Цифра може бути більшою через постійне 
приховування лідерами бойовиків і російсь-
кими військовими втрат. Офіцер додає: «Ку-
ратори з РФ наказують систематично занижу-
вати офіційну кількість загиблих і поранених 
у зв’язку з низьким так званим призовом на 
«військову службу за контрактом» і браком 
бажаючих захищати так звані кордони респуб-
ліки. Більшість бойовиків, які брали участь у 
бо йових діях у перші роки війни, вже розчаро-
вані ідеями «русского мира» і так званої «Но-
воросії» та звільняються з підрозділів росій-
сько-окупаційних військ». ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Симпатизують 
одному, 
вірять 
в іншого
За даними соціологів, 
до другого туру 
президентських виборів 
виходять Петро Порошенко 
та Володимир Зеленський, 
рейтинги Юлії Тимошенко 
падають
Соломія БОНДАРЕНКО

 Соціологічна група «Рейтинг» опублі-
кувала нові дані щодо президентської кам-
панії-2019. Кардинальних змін у трійці 
лідерів не відбулося, проте змінилася ди-
наміка вподобань виборців. За останній 
місяць стабілізувався показник  Володи-
мира Зеленського, найбільше зріс рейтинг 
Петра Порошенка та Юрія Бойка. Змен-
шився ж серед потенційних виборців рі-
вень підтримки Юлії Тимошенко.
 На початок березня виборча таблиця 
виглядає ось так. Лідером президентсько-
го рейтингу є Зеленський, якого підтриму-
ють 25,1% тих, хто визначився та має на-
мір голосувати. Другу позицію займає Пет-
ро Порошенко з 16,6% , а третю — Юлія 
Тимошенко з 16,2%. Юрій Бойко та Ана-
толій Гриценко посідають четверте та п’яте 
місця відповідно.
 Динаміка змінилася в активності гро-
мадян щодо участі у виборах. Наприклад, 
у грудні українців, які зазначили, що 
прийдуть на виборчі дільниці, було 76%, 
а вже у лютому 85% заявили, що точно 
голосуватимуть. Але що цікаво: водно-
час упродовж останнього місяця відчут-
но зросла частка респондентів, які не ви-
значилися з вибором або ж сумнівають-
ся у тому, за кого голосуватимуть. У січ-
ні таких невизначених було 15%, проте, 
за новими даними, їх 25%. Якщо ж тери-
торіально визначати найактивніші час-
тини країни, то це південь та схід Украї-
ни. Соціологи також провели досліджен-
ня стосовно економічного та соціального 
розвитку країни. Дві третини опитаних 
вважають, що справи в Україні йдуть у 
неправильному напрямку, натомість ко-
жен п’ятий заявив, що не погоджується 
з цією тезою і влада робить усе правиль-
но. Ще одна цікава особливість: на питан-
ня соціологів «хто, на вашу думку, буде 
наступним Президентом України?»24% 
опитаних вважають, що Петро Порошен-
ко залишиться на другий термін. У пере-
могу Юлії Тимошенко вірять 19%, а Во-
лодимира Зеленського — 17%. При цьо-
му молодь у своїй більшості вірить у пере-
могу Зеленського, а люди старшого віку 
— у Порошенка і Тимошенко.
 І трохи про парламентські вибори. 
Очолює цей рейтинг партія «Слуга наро-
ду», яку підтримують 21,5% тих, хто ви-
значився та має намір голосувати. «Бать-
ківщину» підтримують — 18,7%, БПП 
«Солідарність» — 14,2%, «Опозиційну 
платформу» — 10,5%, «Громадянську 
позицію» — 6,2%, «Самопоміч» — 5,5%. 
Опитування проводилось 19—28 лютого, 
вибірка репрезентативна за віком, статтю, 
регіонами і типом поселення. Ви біркова 
сукупність: 2500 респондентів. А прово-
дилось опитування у форматі особистого 
формалізованого інтерв’ю. Помилка реп-
резентативності дослідження — не біль-
ше 2%. ■

■ НА ФРОНТІ

«Штірліц» написав...
Офіційну кількість загиблих і поранених окупантів 
занижують російські куратори

■

СПРАВА ГАНДЗЮК

«Жертву» відпустили
Підозрюваному в убивстві Катерини Гандзюк херсонському 
чиновнику повернули закордонні паспорти

■

Оксана СОВА

 Міжнародний боксерсь-
кий турнір Riga Ladies 
Boxing Cup 2019 закінчив-
ся тріумфальною перемо-
гою української команди. 
Участь у змаганнях узяли 
представниці Національ-
ної жіночої збірної Украї-
ни, які показали дійсно 
вражаючий результат: в 
активі наших дівчат чоти-
ри золотi, дві срібні та чоти-
ри бронзові нагороди і в під-
сумку — перше загальноко-
мандне місце. А чемпіонка 
турніру у ваговій категорії 
до 48 кілограмів Юлія 
Дем’яненко ще й отримала 

відзнаку «Найкращого бок-
сера змагань». Персональ-
но переможцями та призер-
ками змагань стали: «золо-
то»: вагова категорія 48 кг 
— Юлія Дем’яненко, вагова 
категорія 64 кг — Ліна Ка-
риченська, вагова категорія 
69 кг — Наталія Мелешко, 
вагова категорія +81 кг — 
Марія Ловчинська. «Сріб-
ло»: вагова категорія 54 кг 
— Інна Статкевич, вагова 
категорія 81 кг — Єлиза-
вета Саюшкіна. «Бронза»: 
вагова категорія 57 кг — 
Олександра Федiс, вагова 
категорія 75 кг — Єлизаве-
та Слюсар, вагова категорія 
60 кг — Олена Медведенко, 

вагова категорія 64 кг — 
Юлія Лясота. Завдяки цим 
дівчатам наша збірна пере-
могла команди з Болгарії, 
Данії, Естонії, Ірландії, 

Латвії, Литви, Нідерлан-
дів, Німеччини, Норвегії, 
Польщі, Росії, Угорщини, 
Фінляндії, Чехії, Чорно-
горії та Швеції. ■

ПРЕСТИЖ КРАЇНИ

Золоті дівчата
Жіноча збірна з боксу завоювала перше 
місце на міжнародному турнірі в Латвії

■

«Золота» команда української збірної святкує перемогу.❙



3УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 6 БЕРЕЗНЯ 2019ІнФорУМ

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Ми настільки звик-
лися з хамством у гро-
мадському транспорті, 
що часто вже й не опи-
раємося, — хіба доко-
ром нечемі-водію. А от 
86-річний тернополя-
нин-інвалід, учасник 
Другої світової, хамсь-
кого ставлення стерпі-
ти не захотів. Відповів 
діями, які водій і пере-
візник запам’ятають на-
довго, і більше того, вони 
можуть стати хорошим 
прикладом для насліду-
вання іншими. Правда, 
посприяли йому в цьо-
му співробітники Тер-
нопільського регіональ-
ного центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги. 
 У зверненні до згада-
ного центру дідусь роз-
повів, що з ним сталося. 
Зайшовши одного дня 
в тернопільський авто-
бус третього маршруту і 
пред’явивши водію пос-
відчення учасника вій-
ни, він зайняв вільне міс-

це в кінці салону, бо при-
значені для пільговиків 
передні були зайняті. 
Коли автобус наближав-
ся до зупинки, де чолові-
кові треба було сходити, 
виявилося, що на правій 
смузі дорожнього полот-
на ведуться ремонтні ро-
боти, тож громадський 
транспорт вимушений 
був рухатися там лівою. 
Через це одна з пасажи-
рок попросила водія зу-
пинити автобус, не доїж-
джаючи до зупинки, на 
що останній погодився. 
Оскільки дідусь теж зро-
зумів, що дістатися до зу-
пинки на той момент не-
можливо, вирішив вий-
ти і він. Але через свій 
вік і стан здоров’я не 
зумів швидко перейти із 

задньої частини автобуса 
до передніх дверей, тому 
попросив водія хвильку 
почекати. Однак той на 
прохання не відреагував і 
сказав літньому пасажи-
ру, що зупинить автобус 
аж на наступній зупинці 
маршруту, що і зробив. У 
результаті, старенькому 
інваліду довелося з важ-
кими сумками в руках 
пішки долати чималу 
відстань до свого дому. 
 Розібравшись з обста-
винами, співробітники 
Тернопільського регіо-
нального центру з надан-
ня безоплатної вторин-
ної правової допомоги 
дійшли висновку, що в 
даному випадку водій 
громадського транспор-
ту повівся негідно, поз-

нущавшись над особою 
похилого віку, що є учас-
ником війни та інвалідом 
ІІ групи, грубо порушив 
права людини. Адвокат 
системи БПД Ігор Юзь-
вак підготував і напра-
вив до Тернопільсько-
го міськрайонного суду 
позовну заяву з вимогою 
стягнути з юридичної 
особи — перевізника, що 
обслуговує маршрут гро-
мадського транспорту 
№3 в місті Тернополі — 
70 тисяч гривень на ко-
ристь клієнта за мораль-
ні збитки. Суд, правда, 
задовольнив вимоги по-
зивача частково, тож із 
перевізника стягнуто 
15 тисяч гривень. Утім 
у боротьбі із хамством це 
таки велика перемога! ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Південні регіони Украї-
ни вже стартували з весняною 
посівною: станом на 4 березня 
у п’яти областях України роз-
почато посів ранніх ярих зерно-
вих та зернобобових. Перше зер-
но на цю дату, за офіційними да-
ними Мінагрополітики, висіяли 
вже на площі 22,5 тисячі гек-
тарів при загальному прогнозі 
7,2 мільйона гектарів.
 Зокрема, посіяно:
 — ярого ячменю — 11,6 тис. га;
 — пшениці — 0,3 тис. га;

 — вівса — 0,2 тис. га;
 — гороху — 10,4 тис. га.
 Також продовжується під-
живлення озимих культур на 
зерно. Його вже провели на 
площі 3,8 млн. га, або 50 відсо-
тків від прогнозу. У 2018 році 
на цю дату мали підживленими 
1,2 мільйона гектарів. Згідно з 
офіційною статистикою піджив-
лено:

 — озимої пшениці — 3,1 млн. 
га, або 49%;
 — озимого жита — 25,6 тис. 
га, або 22%;
 — озимого ячменю — 606,5 
тис. га, або 60%.
 Крім того, озимий ріпак під-
живили на площі 967,9 тис. га 
або 75 відсотків від належної 
площі, повідомила прес-служ-
ба Мінагрополітики. ■

Оксана СИДОРЕНКО 

 Російські спецслужби вико-
ристовують для провокацій по 
всьому світу осіб з підготовкою 
в терористичних угрупованнях. 
Одну зі схем легалізації в Ук-
раїні таких російських найман-
ців викрили співробітники Де-
партаменту оперативної діяль-
ності Держприкордонслужби. 
 Щоб легалізувати в Ук-
раїні осіб, навчених у таборах 
терористів, що воювали в ла-
вах ІДІЛ у Сирії і незаконних 
збройних формуваннях на 
сході нашої країни, повокато-
ри намагались фальсифікува-
ти паспортні документи цих 
громадян РФ. За повідомлен-
ням прес-служби ДПСУ, бой-
овиків підшукували серед 
вихідців з Північного Кавка-
зу і країн Середньої Азії. Щоб 
завести в Україну такого бойо-
вика, його документи ретель-
но готували, намагаючись за-
здалегідь кілька разів «обката-
ти» за маршрутом майбутньо-
го руху через український 
кордон, як на заході, так і на 
сході. Двох посібників такої 

схеми, громадян Росії і Украї-
ни, правоохоронці затримали 
в Києві в момент, коли ті че-
кали передачу з-за «поребри-
ка» кількох паспортів інозем-
ців. Згодом у паспорти повинні 
були проставляти підроблені 
штампи про перетин держав-
ного кордону України в різних 
пунктах пропуску, аби приспа-
ти пильність прикордонників 
безпосередньо в момент появи 
на кордоні підставної особи, 
— так, ніби він уже неоднора-
зово перетинав українські пун-
кти пропуску.
 Як з’ясували оперативни-
ки Держприкордонслужби, 
один із вилучених паспортів 
оформлено на громадянина 
РФ, який перебуває в міжна-
родному розшуку як бойовик 
ІДІЛ. Деякі інші документи 
також стосувалися осіб, при-
четних до тяжких злочинів. 
Затриманих передали спів-
робітникам Нацполіції за оз-
наками кримінального злочи-
ну, перед баченого статтею 358 
КК. Також їх перевірять на 
причетність до терористичної 
діяльності. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Підприємства «Котлотур-
бопром», Харківській котель-
но-механічний завод і конструк-
торське бюро «Енергопрогрес» 
спільно реалізували проект пере-
ведення блоків українських елек-
тростанцій з антрациту на газо-
ву групу вугілля. Нове обладнан-
ня вже запрацювало на чотирьох 
блоках Зміївської та Трипільської 
ТЕС і на трьох — Придніпровсь-
кої. Монтаж нових котлів тут три-
ватиме і далі. Причому цього року 
у списку об’єктів, що включені до 
згаданої програми, з’явиться та-
кож Криворізька ТЕС, де вже три-
ває підготовка до реконструкції 
першого блоку.

 Зменшити залежність від енер-
гоносіїв, що добуваються на окупо-
ваних територіях, вітчизняні енер-
гетики вирішили ще у 2015 році. 
Але замінити донбаський антрацит 
газовою групою вугілля, яке добу-
вають на Волині та в Дніпровській 
області, — непросте завдання. «Не 
можна просто взяти і завантажити 
до антрацитного блоку породу мар-
ки «Г», — каже директор «Котло-
турбопрому» Олександр Грєхово-
дов. — Це зовсім різні технології. 
З газовим вугіллям потрібно вести 
себе на «ви». Без проведення ре-
конструкції може статися вибух 
чи пожежа».
 Заслуга харківських проекту-
вальників і виробничників якраз 
і полягає в тому, що вони у рекор-
дний термін зуміли створити про-

ект, який дозволяє провести необ-
хідні зміни максимально економ-
но і швидко. Тобто спроектували, 
виготовили, а тепер встановлю-
ють не лише нове технологічне 
обладнання (його вага — тисячі 
тонн металу), а й автоматичні 
системи управління, які мінімі-
зують вплив людського фактора 
при виникненні нештатної ситу-
ації. Усе устаткування — вітчиз-
няного виробництва, що виклю-
чає залежність від імпортних ком-
плектуючих і дозволяє створити 
стовідсотково вітчизняний сер-
віс з обслуговування модернізова-
них блоків. Ідея харків’ян вияви-
лася настільки прогресивною, що 
у них з’явилися наразі й іноземні 
замовники.
 Результати проведеної робо-
ти досить оптимістичні. Як пові-
домив міністр енергетики Ігор На-
салик, за три останні роки Украї-
на зменшила споживання вугілля 
антрацитної групи з 10,5 мільйо-
на тонн на рік до 3,9 мільйона. А 
електростанції, які входять до 
складу найбільшої енергетич-
ної компанії країни ПАТ «Центр-
енерго», цього року взагалі не ма-
ють наміру закуповувати антра-
цит, бо перейдуть винятково на 
вітчизняну сировину. ■

ФАЛЬСИФІКАТОРИ

Ряжені від 
ефесбешників
Росія готує провокації, намагаючись 
видати своїх терористів за українських 
громадян

■

Ірина КИРПА

 Імовірно, трагедія сталася через 
суперечку за права на п’ятирічного 
хлоп чика.
 Бездиханне тіло Ганни Башто-
вий з поліетиленовим пакетом на го-
лові знайшли пожежники, коли гаси-
ли займання у квартирі, розташованій 
на третьому поверсі багатоповерхово-
го будинку. А ось тіло її 44-річного чо-
ловіка Володимира Овсяннікова з дво-
ма вогнепальними пораненнями вия-
вили аж через десять днів у лісосмузі 
між селами Новий Труд та Стокопані. 
Друзі та родичі загиблої жінки ствер-
джують, що протягом року Анну пере-
слідував колишній чоловік, Владислав 
Семенюк. Стверджують, саме він здій-
снив цю холоднокровну розправу з екс-
дружиною, аби ні з ким не ділити спіль-
ного п’ятирічного сина.
 Відомо, що пара розпалася понад 
рік тому, а міський Генічеський суд по-
становив, що хлопчик житиме три дні з 
мамою, а чотири дні — з татком. Це рі-
шення стало початком затяжного скан-
далу між колишніми родичами, який 
закінчився моторошним фіналом із 
подвійним убивством.
 У поліцейських досі не було при-
чин шукати інших підозрюваних, адже 
доказів причетності 28-річного Воло-
димира Семенюка та його матері до 
вбивства — більш ніж достатньо. До-
ведено, що вони обоє перебували на 

момент пожежі у квартирі загиблої 
Ганни Баштовий, але ніякої допомоги 
їй не надали. На даний час версія пра-
воохоронців зводиться до того, що ро-
дичі несподівано серед ночі наскочили 
до квартири, де проживала Анна та її 
новий чоловік, влаштувавши там кри-
ваву драму. План злочину був скла-
дений заздалегідь, але щось пішло 
не так, й син разом зі своєю матір’ю 
леть вибралися з палаючої квартири 
через двері, які заклинило у момент 
пожежі.
 Пізніше мати підозрюваного була 
змушена викликати карету швидкої 
допомоги для сина, який отримав чис-
ленні опіки, втікаючи з місця злочи-
ну. Поліцейським Генічеська не скла-
ло труднощів вирахувати місце та час, 
де саме Володимир Семенюк міг от-
римати такі масштабні опіки, отож він 
швидко опинився у камері поперед-
нього ув’язнення. За фактом подвій-
ного вбивства в місті Генічеськ відкри-
то кримінальне провадження за стат-
тею 115 Кримінального кодексу Украї-
ни «Умисне вбивство».
 На даний час розшукують свідків 
кривавої сімейної драми, які можуть 
пролити більше світла на те, що відбу-
валося тієї моторошної ночі у квартирі 
37-річної Анни Баштовий. У будь-якому 
випадку підсумком кривавої бійні між 
родичами стало дитяче сирітство. Адже 
хлопчик за єдину мить втратив і маму, 
й рідного батька... ■

КРИМІНАЛ

Ненависть 
під личиною 
батьківства?
У Генічеську жорстоко вбили сімейну 
пару та підпалили їхню квартиру

■

ДОБРИЙ ПРИКЛАД

Дідусь — міцний горішок
Тернопільському ветерану вдалося стягнути з 
перевізника за хамство 15 тисяч гривень

■

ОПТИМІЗАЦІЯ

Світло без проблем
Проект харківських підприємств допоможе 
електростанціям відмовитися від антрациту 
з окупованого Донбасу

■

Цьогорічна рання посівна почалася ударними темпами.
Фото з сайта superagronom.com.

❙
❙

ПОСІВНА

Яровина 
на почин
В Україні почали 
сіяти ярі зернові

■
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КРАСИВО ЖИТИ...

Кому служив?
Нерухомість по всій Україні, 
валюта, бізнес і елітні авто. 
Екс-глава СБУ Смешко 
показав свої статки

(Сайт «Главком»)

 Колишній глава Служби безпеки Ук-
раїни Ігор Смешко, який заявив про на-
мір балотуватися на президентських ви-
борах, тримає на банківських рахун-
ках $121,8 тис., 112,9 тис. євро, 9,3 тис. 
грн., ще $270 тис. у нього лежить готів-
кою.
 Про це повідомляє «Главком» із по-
силанням на е-декларацію політика за 
2017 рік, яку він подав 24 січня на сайті 
НАЗК.
 Згідно з офіційними даними, Смеш-
ко є власником 14 земельних ділянок за-
гальною площею понад 7 га, житлового 
будинку площею 406,6 кв. м у селі Музи-
чі під Києвом, столичної квартири на 37,7 
«квадратів» та 25% квартири загальною 
площею 317,5 кв. м у Києві.
 Крім цього, на Смешку зареєстроване 
незавершене будівництво двох житлових 
будинків на 143,7 кв. м і 510 кв. м у селі 
Музичі Києво-Святошинського району.
 Має декларант іще одне машиномісце 
у столиці площею 16,3 кв. м.
 Його дружині Юлії належать земель-
ні ділянки площами 551 кв. м (Фонтанка, 
Одеська область) і 8 тис.750 кв. м (Горени-
чі під Києвом), 25% квартири загальною 
площею 317,5 кв. м у Києві, квартира пло-
щею 127,8 кв. м у смт Кореїз (Ялта), не-
житлове приміщення площею 140,3 кв. м 
у Києві, три машиномісця у Києві.
 Ще сім’я Смешка користується базою 
відпочинку площею 2 тис. 269,1 кв.м і 
землею площею 12 тис. 960 кв. м у селі 
Рибаківка Миколаївської області, яке на-
лежить фірмі дружини ТОВ «Бізнес Кон-
салтинг Центр».
 На дружину Смешка записано три ав-
томобіля марок Lexus RX 350, 2011 року 
випуску, Lexus ES 250, 2016 року випус-
ку, Nissan Almera, 2008 року випуску.
 Ігор Смешко є власником ТОВ «Лагу-
на», яке спеціалізується на готельному 
бізнесі.
 За 2017 рік серед доходів Смешка за-
декларована пенсія у розмірі 249,1 тис. 
грн., зарплата за сумісництвом — 12,5 
тис. грн., проценти — 94,9 тис. грн.
 Дохід дружини Юлії складався із дохо-
ду від відчуження рухомого майна (крім 
цінних паперів та корпоративних прав) 
— 288,8 тис. грн. і процентів — 42,9 тис. 
грн.
 На банківських рахунках дружина 
Смешка зберігає $70,6 тис., 3,6 тис. євро 
і 5,5 тис. грн.
 Нагадаємо, що у вересні 2003 року Іго-
ря Смешка призначив главою СБУ тодіш-
ній президент Леонід Кучма. Смешко очо-
лював правоохоронний орган до лютого 
2005 року.
 У 2014 році Смешко став радником 
Президента, а згодом очолив комітет з пи-
тань розвідки при Президенті України. ■

■

«Свій-чужий» Майдан
 Не просто так було згада-
но, що студентський Майдан 
називали «без політики». В 
Україні давно застосовують 
практику контролю вулич-
них протестних дій. Наведе-
мо приклад: коли Банковій 
неугодні ті чи інші хвилю-
вання у країні, вона нама-
гається очолити їх лояльни-
ми до влади громадськими 
активістами або політика-
ми. Покричать, покричать 
i сядуть у результаті за стіл 
переговорів. На тих, хто не 
бажає пливти за течією, на-
вішують ярлик «аполітич-
ності». Їх часто залишають 
без необхідної матеріальної 
підтримки і просто «злива-
ють».
 На цьому й намагалася 
зіграти тоді Банкова, коли 
забажала розколоти Євро-
майдан на дві частини. Сту-
дентський Майдан «без полі-
тики» залишався на майдані 
Незалежності, а «політич-
ний» вибрав для проведення 
мітингів Європейську пло-
щу. Деякі представники Ко-
ординаційної ради Євромай-
дану вирішили об’єднати два 
дружні  табори, але були й 
ті, хто виступив проти. «За» 
висловилися: Тетяна Чор-
новіл, Ігор Луценко, Воло-
димир В’ятрович, а «проти» 
— Руслана Лижичко, Богда-
на Бабич і Олег Рибачук.
 «Я вважав, що таке 
об’єднання є важливим і ба-
жаним. Ситуацію двох Май-
данів активно використову-
вали для підтримки недові-
ри до політиків. Причина 
відмови частини Координа-
цiйної ради від об’єднання, 
на мою думку, — недовіра і 
конкуренція, оскiльки час-
тина активістів уже заявила 
про свої політичні амбіції. 
Об’єктивно це сприяло пла-
нам адміністрації Янукови-
ча максимально розділити 
проукраїнські сили на кіль-
ка ворогуючих груп», — роз-
повідає виконавчий дирек-
тор у Центрі близькосхідних 
досліджень Ігор Семиволос.
 Розмови про об’єднання 
вели 29 листопада. Але заслу-
говують на увагу і «дивні», 
м’яко кажучи, дії представ-
ників Координаційної ради в 
цей день. Партія «Батьківщи-
на» обіцяє завести «звук», ге-
нератори, кухню й організу-
вати охорону для протесту-
вальників. Однак установку 
акустичних систем опози-

ції починає блокувати «Бер-
кут». Дії силовиків підтримує 
Єгор Соболєв. На відео  він го-
ворить, що запросив міліцію 
охороняти учасників протес-
ту (в тому числі й студентів) 
від провокаторів. Коли ж Те-
тяна Чорновіл закликала сту-
дентів допомогти розблокува-
ти апаратуру, то Олег Рибачук 
став кричати, що це «провока-
ція».
 «Олег Рибачук хапає 
мікрофон і починає розпові-
дати, що ось там (махає ру-
кою в бік проїжджої части-
ни) перебувають провокато-
ри. Та не прості, а з депутатсь-
кими значками. Причому від 
однієї з дружніх партій. «Ось 
які, виявляється, у нас союз-
ники. Вони хочуть, щоб діти 
йшли туди. А там «Беркут». 
«Беркут!», — згадує блогер 
під ніком yes1111.
 Цю інформацію підтверд-
жує і журналіст Андрій Дзин-
дзя. «Вони просто не дали за-
вести «озвучку». У мікрофон 
кричали «провокація». Влас-
ною персоною кричав Риба-
чук», — розповідає Дзиндзя.
 Без необхідного матеріаль-
ного забезпечення частина 
активістів розходиться по до-
мівках. Увечері на сцену ви-
ходить боєць «Правого секто-
ру». Він повідомляє студен-
там, що «тiтушки» готують 
напад на них. У цей момент 
мікрофон відключається. 
Студенти викрикують: «Звук! 
Звук!» i «Повтори! Повтори!». 
На відео можна побачити, як 
Рибачук удає, що не розуміє 
прохань натовпу, однак по-
годжується повернути мікро-
фон виступаючому.
 І ось який цікавий мо-
мент. Якщо подивитися 
фільм «Побиття студентів на 
Майдані: хто віддав наказ?», 
то в ньому йдеться про те, що 
першими на студентів повин-
ні були напасти «тiтушки», а 

вже потім «Беркут» узяв би 
ситуацію під контроль і вти-
хомирив сторони конфлік-
ту. Але в ньому не показали 
згадане відео з виступом ак-
тивіста «Правого сектору».
 За чотири години до по-
биття студентів «координа-
ційні порадники» заявля-
ють, що залишать Майдан, 
оскільки в них закінчили-
ся гроші, паливо і дрова. На 
11:34 хвилині відео можна 
почути фразу: «Через три 
години тут нічого вже не 
буде».
 «Це факт, Рибачук почав 
вивозити апаратуру з Май-
дану перед розгоном. Але 
хто такий Рибачук? Навіщо 
йому надавати якусь вагу? 
Є здогад, що він працював 
на Льовочкіна—Фірташа. У 
Майдану не було конкретних 
суб’єктів. Найрізноманітні-
ших людей об’єднувала не-
нависть до влади Янукови-
ча», — вважає політолог Ва-
лентин Гладких. Уночі Єгор 
Соболєв вирішив покликати 
опозицію назад на Майдан, 
яка, звичайно ж, відмовила-
ся від пропозиції після ран-
кових подій.
 «Мені Тетяна Чорновіл 
два роки тому розповідала, 
що Єгор Соболєв уночі те-
лефонував Пашинському 
(який координував установ-
ку «озвучки») і перед самим 
розгоном сказав йому: «Зби-
рай Майдан». Фактично він 
намагався підставити опози-
цію. Я думаю, що була ідея 
зігнати і побити опозицію. 
Тому що просто бити людей 
не мало сенсу», — говорить 
Дзиндзя.
 Першого грудня Андрій 
Дзиндзя запитав в Олега Ри-
бачука: «Чому ви не попере-
дили, що буде напад на сту-
дентів? Де ви були, коли 
били людей?». Але Рибачук 
так і не зміг відповісти на ці 

запитання. Дзиндзя вважає, 
що Олег Рибачук працював 
на адміністрацію Президен-
та Януковича і міг співпра-
цювати з Льовочкіним—
Фірташем. Спроби Рибачука 
підставити опозицію просте-
жувалися саме перед подія-
ми на Майдані. У медіа пові-
домляли: «Минулого тижня 
на сайті громадської органі-
зації Олега Рибачука «Центр 
UA» оприлюднено низку ма-
теріалів, пов’язаних з ініціа-
тивою повернення в Україну 
понад 200 млн. доларів США, 
які вважають вкраденими 
колишніми прем’єр-мініст-
рами України Тимошенко і 
Лазаренко». Ці ж матеріали 
Рибачук передав у ГПУ.

Сірий кардинал Банкової
 На персонi Олега Рибачу-
ка ми зупинилися не просто 
так. Видання ZIK iз посилан-
ням на The Washington Times 
опублікувало в листопаді ми-
нулого року статтю, в якій 
згадувало Олега Рибачука, 
колишнього віце-прем’єр-
міністра і главу адмініст-
рації Президента України 
часів Віктора Ющенка, як 
екс-співробітника радянсь-
ких спецслужб. Він навчався 
в ГРУ, а також був відправ-
лений виконувати спецзав-
дання в Індії як перекладач 
в офісі російської державної 
нафтогазової компанії «За-
рубєжнєфть».
 Пізніше цей офіс очолив 
Микола Токарєв, який був 
начальником Путіна в НДР. 
Рибачук в Індії працював iз 
місцевими політичними пар-
тіями й фінансував їх.
 «У звіті представлено іме-
на людей, які відомі на За-
ході як затяті прихильники 
демократичних цінностей. 
Серед цих імен ми зверну-
ли увагу на Олега Рибачука, 
колишнього віце-прем’єр-
міністра і глави адміністрації 
Президента України, який в 
останні роки активно залу-
чений серед громадянського 
суспільства», — зазначає ви-
дання.
 Також у матеріалі на-
голошується, що «джерело 
виключає можливість, що 
пан Рибачук припинив спів-
працю з державними органа-
ми безпеки РФ, оскільки він, 
як і раніше, володіє надзви-
чайно секретною інформа-
цією про російських агентів 
в Індії, що є дуже важливими 
відомостями для Москви».
 Раніше сам Рибачук зізна-
вався, що працював iз ра-
дянськими спецслужбами. 
Андрій Дзиндзя вважає, що 
Олег Рибачук намагався та-
ким чином зіграти на випе-
редження, розуміючи, що 
про нього випустять матеріа-
ли в негативному ключі. Та-
кож він розповів, що екс-на-
родний депутат Володимир 
Сівкович дав на нього свід-
чення в ГПУ, розповівши про 
роботу Рибачука на Банкову.
 Олег Рибачук, скористав-
шись своїм «конторним» до-
свідом, міг бути тим необхід-
ним інструментом Банко-
вої для «зливу» Євромайда-
ну. Однак необачне рішення 
підставити людей під удар 
не тільки не припинило про-
тести, а й посилило їх. Вихо-
дить, що замість залякуван-
ня тільки розлютили.
 Однак чому Рибачук досi 
не дав свідчень iз приводу 
Євромайдану силовим струк-
турам України після Рево-
люції гiдностi? Залишається 
тільки гадати. ■

ВІДЛУННЯ

Хто «зливав» студентський 
Майдан 2013 року
Олег Рибачук — один iз координаторів студентського Майдану, 
який може бути причетний до руйнування протестного руху 
зсередини і роботи на Льовочкіна—Фірташа

■

Олег Рибачук.
Фото з сайта informator.news.

❙
❙

Колишній керівник СБУ Ігор Смешко.
Фото з сайта glavcom.ua.

❙
❙

(https://informator.news/kto-slyval-studencheskyy-maydan-2013-hoda/)

Цього року українці відзначали п’яту річницю Євромайдану. 21 листопада 2013 року сотні 
людей вийшли на майдан Незалежності, щоб висловити свій протест проти скасування ко-
лишньою владою підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Наступного дня 
кількість протестувальникiв збільшилася до кількох тисяч людей, тоді й відбулися перші 
сутички з міліцією через спроби встановити намети. Вже 24 листопада на народному вічі  
зібралося близько 100 тисяч учасників. А 26 листопада до мітингувальників приєднали-
ся студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Києво-Моги-
лянської академії. Студентське «крило» Євромайдану називали «Майдан без політики».
Саме воно постраждало від нелюдських дій «Беркута» 30 листопада, які запустили низку ге-
роїчних і трагічних подій, що змінили історію України назавжди. Однак гострі питання «Хто 
дав наказ бити беззахисних студентів у ту фатальну ніч? Хто підставив протестувальникiв 
під удар силовиків?» досі залишаються відкритими. На них ми й постараємося відповісти.
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Ігор ВІТОВИЧ

 Німеччина завершила минулий рік 
із найвищим після возз’єднання краї-
ни у 1989 році профіцитом бюджету (пе-
ревищенням надходжень над видатка-
ми) розміром 58 мільярдів євро, повідо-
мило Федеральне статистичне відомс-
тво Destatis. Зокрема, надходження, 
отримані урядом — на федеральному, 
регіональному та комунальному рів-
нях, — склали 1,543 трильйона євро. 
Водночас розмір видатків склав 1,485 
трильйона євро. 
 Рекордний профіцит бюджету спос-
терігається у ФРН п’ятий рік поспіль, 
повідомив Destatis. Загальний обсяг 
надходжень до бюджету країни виріс у 
порівнянні з 2017 роком на 4,7 відсотка, 
а загальний обсяг витрат зростав дещо 
повільніше — на 3,2 відсотка. 
 Статистичне відомство пов’язує 
зростання доходів бюджету з розвит-
ком ринку праці і, як наслідок, збіль-
шенням бази платників податків, а та-
кож з оподаткуванням приросту капі-
талу в поєднанні зі зростанням на 4,3 
відсотка внесків до фондів соціального 
забезпечення, зроблених спільно пра-
цівниками та роботодавцями. 
 Статистичне відомство не згадує про 
ще один чинник, який посприяв еконо-
мічному та фінансовому благополуч-
чю Німеччини. Але про нього йдеть-
ся в іншому звіті, який був оприлюд-
нений кількома днями раніше звіту 

Destatis. Згідно з дослідженням Цен-
тру європейської політики, розташо-
ваного в німецькому місті Фрайбург, 
якби Німеччина не запровадила 1999 
року спільну європейську валюту євро 
замість німецької марки, то її ВВП у 
2017 році був би на 1,9 трильйона євро 
меншим. Цей звіт підготовлено до 20-ї 
річниці запровадження євро та створен-
ня єврозони, до якої тепер входять 19 
країн. 
 Європейські політики постій-
но стверджують, що запроваджен-
ня спільної європейської валюти було 
вигідне всім. Але експерти Центру єв-
ропейської політики вивчили вплив за-
провадження євро на економіку та фі-
нанси восьми провідних країн євро-
зони (Бельгії, Німеччини, Греції, Іс-
панії, Італії, Нідерландів, Португалії 
та Франції) та 19 країн єврозони зага-
лом і зробили висновок, що це не зов-
сім так. Найбільше від запровадження 
євро виграли громадяни Німеччини та 
Нідерландів, а найвiдчутнiших втрат 

зазнали французи та італійці. 
 Дослідження показало, що з 1999 
року найбільший приріст благополуч-
чя був у Німеччині (23,1 тис. євро на 
одну людину і 1,9 трлн. євро загалом 
по країні) та в Нідерландах (21 тис. на 
одну особу і 346 млрд. євро загалом по 
країні). А ось французи за останні 20 
років недорахувались 56 тис. євро на 
одну людину, або 3,6 трлн. євро загалом 
по країні. Ще гірше євро відбилось на 
італійцях — втрати в 73,6 тис. євро на 
одну людину і 4,3 трлн. євро загалом на 
країну. Португалія втратила за 20 років 
424 млрд. євро. 
 Як не дивно, але ще однією країною, 
яка отримала вигоду від входження до 
зони євро, виявилась Греція. Незважа-
ючи на затяжну кризу, в якій країна пе-
ребувала з 2011 року, за 20 років кожен 
грек зміг покращити своє благополуччя 
завдяки запровадженню спільної євро-
пейської валюти на 190 євро (два міль-
ярди євро в сукупності по всій країні). 
Греки позбулися своєї постійно деваль-

вуючої та нестабільної драхми і вигра-
ли на запровадженні стабільного євро. 
 А ще «виграшні» німці досі не обмі-
няли на євро  понад 10 млрд. старих ні-
мецьких марок. Німецька марка була 
дуже ходовою валютою. В багатьох ін-
ших країнах світу, передусім у колиш-
ній Югославії та в Східній Європі. Тож 
у світі надалі на руках зберігається 
близько 4% старої грошової маси в ні-
мецьких марках. Хоча й зараз можна 
безпроблемно обміняти дойч марки на 
євро в банках Німеччини. 
 Євро запровадили 1 січня 1999 року 
для безготівкових розрахунків усере-
дині країн єврозони. На початковому 
етапі паралельно з євро в обігу перебу-
вали і національні валюти. В 2002 році 
були введені в обіг монети і банкно-
ти євро, які замінили місцеві валюти. 
На сьогоднi євро перебуває в обігу в 25 
країнах світу та трьох заморських тери-
торіях. Але до самої зони євро входять 
лише 19 країн. 
 Надалі не поспішають переходи-
ти на євро деякі країни ЄС, які за ста-
ном економічного розвитку та фінансо-
вої системи давно вже готові до такого 
кроку. Йдеться передусім про Чехію, 
Польщу та Угорщину. 
 Уже після оприлюднення зві-
ту Центру європейської політики 
прем’єр-міністр Польщі Матеуш Мо-
равецький, не називаючи його, але 
ніби коментуючи висновки, заявив в 
інтерв’ю Польському радіо: «Нашим 
постулатом не є, щоб Польща при-
йняла євро, а зовсім навпаки, ми вва-
жаємо, що наш злотий краще дбає про 
добробут поляків». І навів приклад 
сусідньої Литви: «Я наведу результа-
ти проведеного в Литві дослідження 
стосовно цін на 40 товарів першої не-
обхідності, таких як харчові продук-
ти, одяг чи побутова техніка. Вияви-
лось, що серед цих 40 товарів 12 є у 
нас найдешевшими в усьому Європей-
ському Союзі, а ці ж товари кошту-
ють у Литві вище середньої європей-
ської ціни». Вагомий аргумент для 
пересічного споживача. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Колишній державний 
секретар США Хілларі 
Клінтон заявила, що не 
братиме участі у виборах 
президента 2020 року. 
«Я не йтиму [в президен-
ти], але збираюся про-
довжувати працювати, 
говорити та відстоюва-
ти те, в що вірю», — ска-
зала Клінтон в інтерв’ю 
американському телека-
налу News 12.
 Клінтон була канди-
датом у президенти від 
Демократичної партії 
двічі. Вона вперше взяла 
участь у президентській 
гонці 2008 року, але тоді 
не змогла пройти відбір 
на праймеріз (внутріш-
ньопартійних виборах), 
програвши Бараку Оба-
мі. 2016 року вона посту-
пилася на виборах чинно-
му президенту Дональду 
Трампу. І хоча виграла в 
нього за абсолютною кіль-
кістю голосів (за неї про-
голосували на три мільйо-
ни більше американців, 
ніж за Трампа), але про-
грала йому за кількістю 
голосів у колегії виборни-
ків. До речі, сам Трамп, 
який під час виборчої 

кампанії і після її закін-
чення обзивав суперницю 
найбридкішими словами, 
тепер заявив, що хотів би 
бачити її своїм суперни-
ком у 2020 році. 
 Тож Хілларі Клін-
тон вирішила не встрява-
ти втретє у бруд виборчої 
кампанії, а натомість на-
солоджуватися життям 
письменниці, громадсь-
кого діяча та просто ба-
бусі. Відомо, що в родині 
Клінтонів очікують на по-
повнення: Челсі Клінтон, 
єдина донька 42-го прези-
дента США Білла Клінто-
на та його дружини Хіл-
ларі, втретє вагітна. 
 Про можливі пла-

ни Клінтон знову взяти 
участь у виборчій кам-
панії у Вашингтоні актив-
но заговорили наприкін-
ці минулого року. Але, 
як бачимо тепер, чутки 
та прогнози виявилися 
перебільшеними. Одним 
iз негативних факторів, 
який вплинув на рішен-
ня Клінтон відмовитися 
від участі у виборах, став 
стан її здоров’я та вік — 
на початок виборчих пе-
регонів 2020 року їй буде 
вже 73 роки. 
 Тим часом наразі вже 
12 політиків оголоси-
ли про свій намір бра-
ти участь у президентсь-
ких перегонах 2020 року. 

Від Демократичної партії 
це, зокрема, колишній 
член адміністрації Бара-
ка Обами Джуліан Каст-
ро, екс-конгресмен Бето 
О’ Рурк, діючий конгре-
смен від штату Гаваї 37-
річна Тулсі Габбард. Але 
після відмови Хілларі 
Клінтон найбільша увага 
прикута до її внутрішнь-
опартійного суперника, 
представника лівого, со-
ціалістичного крила Де-
мократичної партії Берні 
Сандерса. Цей політик-
важковаговик заявив у 
минулі вихідні на мітин-
гу своїх прихильників, 
що йде на вибори-2020. 
«Наша кампанія полягає 
не лише в тому, щоб пере-
могти Дональда Трампа, 
найнебезпечнiшого пре-
зидента в сучасній історії 
США, а й у тому, щоб пе-
ребудувати нашу країну і 
створити уряд, заснова-
ний на економічній, ра-
совій соціальній та еколо-
гічній справедливості», -
— заявив політик-со-
ціаліст Сандерс. 
 Серед найсерйознi-
ших потенційних претен-
дентів на посаду прези-
дента також називають 
колишнього віце-прези-
дента США Джо Байдена 
та екс-мера Нью-Йорка 
Майкла Блумберга. Міль-
ярдер Блумберг готовий 
виступити як незалеж-
ний кандидат і виділити 
на виборчу кампанію що-
найменше півмільярда 
доларів із власних кош-
тів. Про своє рішення ба-
лотуватися в президенти 
він має оголосити у най-
ближчі 2-3 тижні. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Трамп продовжив санкції проти Росії 
через Україну
 Президент США Дональд Трамп 4 березня ще на рік продов-
жив санкції проти Росії через її дії в Україні. Як зазначається в 
оприлюдненому на сайті Білого дому листі Трампа до голів обох 
палат Конгресу США, він направив до  «Федерального реєст-
ру» для публікації повідомлення, в якому йдеться, що надзви-
чайне розпорядження від 6 березня 2014 року у зв’язку з Ук-
раїною продовжить діяти і після 6 березня 2019 року. Також на 
сайті опубліковано і текст самого повідомлення. Як зазначаєть-
ся в документі, санкції триватимуть через «дії та політику осіб, 
які підривають демократичні процеси й інститути в Україні, за-
грожують миру в Україні, її стабільності, суверенітету і тери-
торіальнiй цілісності, сприяють незаконному привласненню її 
активів», а також дії Російської Федерації, включаючи анексію 
Криму і застосування сили в Україні, що «продовжують стано-
вити підвищену загрозу національній безпеці та зовнішній полі-
тиці США».

Янукович та його оточення й далі 
під санкціями ЄС 
 Європейський Союз на рік продовжив санкції проти екс-пре-
зидента Віктора Януковича та 11 його соратників. Про це пові-
домляється на офіційному сайті Ради ЄС, передає «Українська 
правда». «Рада продовжила до 6 березня 2020 року заморожу-
вання активів 12 осіб, визнаних відповідальними за привлас-
нення українських державних коштів або зловживання службо-
вим становищем, що призвело до втрати українських громад-
ських коштів. Обмежувальні заходи щодо однієї особи не були 
продовжені», — йдеться у повідомленні. Як відомо, посли ЄС 
раніше вирішили виключити із санкційного списку екс-очільни-
ка адміністрації Президента Януковича Андрія Клюєва. Доку-
мент опублікований в офіційному журналі ЄС 5 березня. У лис-
топаді минулого року Європейський суд у Люксембурзі ухвалив 
рішення про скасування санкцій ЄС, запроваджених Радою Єв-
росоюзу проти Андрія Клюєва в березні 2017 року.

Китай обороняється 
 Китай збирається у 2019 році збільшити витрати на обо-
рону на 7,5% до 177 мільярдів доларів, свідчить бюджетний 
звіт країни. При цьому експерти та дипломати вважають, що 
Китай приховує свої справжні витрати на армію, де проводять 
модернізацію за президентства Сі Цзиньпіна. Відсутність про-
зорості породила звинувачення на адресу Пекіна в тому, що він 
розпалює напругу в регіоні. Китай інвестує в нові технології на 
кшталт винищувачів із системами зниження помітності, субма-
рин i протисупутникових ракет. Згідно з бюджетним звітом, у 
2019 році економіка Китаю має зростати на рівні 6-6,5%.

■

ГРОШІ

Курс євро 
Хто в Європі виграв, 
а хто програв від 
запровадження спільної 
валюти

■

Не всі країни залишились «у плюсі» від запровадження євро.
Фото з сайта korrespondent.net.

❙
❙

Клінтон йде на заслужений відпочинок.❙

ПРЕТЕНДЕНТИ

Хто проти Трампа?
Хілларі Клінтон заявила, що не братиме участi у виборах 
президента США

■



Олег ГАНСЬКИЙ

Світ продовжує переходити на 
відновлювані джерела енер-
гії, — у цьому хорі щодня чути 
більше і більше голосів. До 
країн Західної Європи, які наза-
гал готуються повністю перей-
ти на природні джерела енер-
гопостачання до 2035 чи 2050 
року, додається «нафтовий» 
Азербайджан чи, скажімо, одна 
з найбільш енерговитратних 
економік у світі — Китай. Нові 
завдання, втім, вимагають но-
вих технічних рішень. 

Німецько-португальське 
сонце і британський вітер
 Іспанія планує перейти на 
електроенергію, вироблену 
виключно з відновлюваних дже-
рел, до 2035 року. Іберійська де-
ржава планує при цьому закри-
ти всі сім атомних електростан-
цій. Міністр енергетики Іспанії 
Тереза Рібера оголосила, що з 
2050-го держава зможе вико-
ристовувати тільки енергію віт-
ру, сонця і води. Для реалізації 
цього плану необхідні інвестиції 
в розмірі близько 235 мільярдів 
євро. Офіційні дані показують, 
що 40 відсотків електроенергії 
країни, використаної в минуло-
му році, було отримано з понов-
люваних джерел. В даний час на 
сім атомних електростанцій в Іс-
панії припадає 20 відсотків ви-
робництва електроенергії. 
 Сонячна енергетика відіграє 
провідну роль і в новому енерге-
тичному плані уряду сусід ньої 
Португалії, який передбачає 
покриття 80% загального спо-
живання електроенергії в країні 
з поновлюваних джерел до 2030 
року. А ще через 20 років краї-
на повинна стати повністю «вуг-
лецево-нейтральною». Що доз-
волить скоротити викиди СО2 в 
порівнянні з 2005 роком на 85-
99%.
 «Наша енергетична залеж-
ність від закордонної сировини 
сьогодні становить 75%. У 2030 
році вона становитиме 65%, 
а в 2050 році — 17%, — каже 
міністр навколишнього середо-
вища і енергетичного переходу 
Португалії Фернандес. — Зараз 
ми використовуємо 65 мільйонів 
барелів нафти на рік, а до 2050 
року ця цифра не перевищува-
тиме 10 мільйонів барелів, коли 
нафту у нашій державі вже не 
використовуватимуть для на-
земного транспорту».
 Натомість провідну роль в 
енергоспоживанні Португалії 
відіграватиме сонячна енергія: 
цього енергоносія у південній 
країні є вдосталь. Упродовж на-
ступних трьох десятиліть саме 
на сонце влада країни робитиме 
ставку, хоча до цього часу сонце 
займало мінімальний сегмент в 
енергосекторі Португалії. Нато-
мість наприкінці вересня мину-
лого року сукупна потужність 
відновлюваних джерел енергії 
в Португалії досягла 13,83 ГВт. 
Аби збільшити частку сонячної 
енергії, уряд Португалії поки 
планує провести перший у країні 
аукціон із поновлюваних джерел 
енергії, 
 Натомість Великобританія 
останнім часом модернізувала 23 
вітроелектростанції — і збільши-
ла виробництво електроенергії 
на 171%. Таким чином у країні 
вирішують проблему застарілих 
станцій, яких зараз налічуєть-
ся 62. До кінця 2018 року будуть 
виведені з експлуатації 54 вітро-
електростанції, а протягом на-
ступних 10 років — ще 161.
 Модифікація і осучаснення 
дають можливість продовжити 
термін використання вітроелект-
ростанцій на 25 років. На додачу, 
заміна старих турбін на нові, які 

на 89,5% вищі і виробляють біль-
ше електроенергії, зменшить, у 
підсумку, кількість вітроенерге-
тичних установок на 24%.
 Як відомо, у Великобританії 
багато домогосподарств отриму-
ють електроенергію від вітро-
електростанцій. Подальшу до-
лю застарілих ВЕС вирішува-
тиме уряд країни. Експерти ре-
комендують не руйнувати, а 
оновити інфраструктуру, адже 
вітер — практично невичерпний 
ресурс, а вітроелектростанції не 
завдають навколишньому сере-
довищу такої шкоди, як тепло-
електростанції.
 Понад 40 відсотків електро-
енергії в Німеччині в 2018 році 
вироблено з альтернативних 

джерел. Роком раніше цей по-
казник становив 38 відсотків, а 
десять років тому — лише 16 від-
сотків. Вітряні, сонячні і гідро-
електростанції, а також елект-
ростанції на біомасі на території 
ФРН сумарно виробили майже 
220 мільярдів кВт/год за мину-
лий рік.
 Завдяки незвично тривалому 
літу з великою кількістю соняч-
них днів, яке у минулому році 
мала Німеччина, в електрич-
ні мережі цієї країни надійшло 
на 4,3 відсотка більше екоелек-
трики, ніж в 2017 році. Зокре-
ма, вироблення сонячної енер-
гії зросло на 16 відсотків.
 Водночас газ і кам’яне вугіл-
ля як енергоносії стали вико-
ристовувати значно менше. За 
винятком хіба що бурого вугіл-
ля, яке досі відіграє важливу 
роль для енергосистеми Німеч-
чини: з нього торік вироблено 
майже чверть усієї електроенер-
гії в Німеччині. Цей показник за 
останні роки практично не змі-
нився. Буре вугілля — єдиний 
енергоносій, яким Німеччина за-
безпечує себе сама, більш того, є 
світовим рекордсменом з його ви-
добутку.

На шляху — 
Азербайджан і Китай
 Тим часом про відновлювані 
джерела енергії задумуються у 
такій нафтовидобувній країні, як 
Азербайджан, що має славу «За-
кавказького Кувейту». Втім вуг-
леводнева криза, падіння вартості 
нафти на світових ринках змуси-
ли владу Азербайджану перегля-
нути свої енергетичні цілі. Нещо-
давно стало відомо, Міненерго 
Азербайджану співпрацюватиме 
у галузі відновлюваної енергії з 
норвезькою компанією Equinor. 
 Скандинави допоможуть владі 
нафтоносної держави оцінити по-
тенціал виробництва поновлюва-
ної енергії. У двосторонньому ме-
морандумі визначені принципи 

співробітництва: умови фінансу-
вання, створення і експлуатації 
інфраструктури. За словами за-
ступника міністра енергетики 
цієї країни С. Велієва, підписан-
ня документа — перший великий 
крок у напрямку відновлюваної 
енергії для країни.
 Станом на сьогодні в Азербай-
джані 18% електроенергії видо-
бувається завдяки альтернатив-
ним джерелам. За планами вла-
ди, до 2030 р потужність від-
новлюваних джерел енергії має 
досягти майже 3,5 тис. МВт. За 
словами представників влади, 
їхня держава, як і інші країни, 
взяла курс на поновлювані дже-
рела енергії, намагаючись та-
ким чином зупинити руйнуван-
ня навколишнього середовища і 
уникнути паливної кризи.
 Долучитися до активізації ви-
робництва відновлюваних дже-
рел планує і одна з найбільш енер-
гозатратних економік світу. Ки-
тайська Народна Республіка пла-
нує різко збільшити державне 
фінансування чистої енергетики, 
за швидкістю розвитку якої вже є 
світовим лідером. Як повідомляє 
агенція «Сіньхуа», в найближчі 
два роки в будівництво сонячних 

і вітряних електростанцій вла-
да КНР планує інвестувати 2,5 
трильйона юанів, що становить 
близько 373 млрд. доларів.
 Китайські заходи стимулю-
вання екологічно чистої енергети-
ки націлені на те, щоби радикаль-
но збільшити частку невикопних 
джерел енергії в загальному енер-
гобалансі. Довгостроковий план 
передбачає, що до 2030 року 20% 
всіх енергопотреб другої еконо-
міки світу забезпечуватимуть без 
використання викопного палива 
— вугілля, нафти і газу.
 На даний момент лідером за 
часткою «зеленої» енергетики у 
світі є Бразилія, де поновлювані 
джерела дають близько 45% кін-
цевого споживання енергії, на 
другому місці — Євросоюз з час-
ткою в 17%. Китай відстає від 
Бразилії в п’ять разів і має част-
ку лише 8,9%, проте є найбільш 
динамічним ринком у світі щодо 
нових «зелених» потужностей 
і залишиться таким щонаймен-
ше до 2023 року. Так, у найближ-
чі п’ять років обсяги вироблення 
вітрової енергії в Китаї зростуть 
майже удвічі — з 21,9 до 39,8 
млн. тонн нафтового еквівален-
та на рік. Потужність сонячних 
станцій зросте втричі — до 33 млн 
тонн н.е. Використання біопали-
ва підскочить в 1,5 раза — з 15,8 
до 22,5 млн тонн н.е.
 У цілому в світі, як вважає 
Міжнародна енергетична агенція, 
близько 70% всієї нової енергоге-
нерації в найближчі п’ять років 
здійснюватимуть за рахунок по-
новлюваних джерел. Їх сумар-
на частка у світовому виробниц-
тві електроенергії виросте з 25 до 
29,4%, а у виробництві тепла для 
обігріву — з 10,8 до 11,9%.
 За даними Fast Company, до 
2018 року більше 40 міст по всьо-
му світу повністю перейшли на 
відновлювану енергію, і щонай-
менше сотня міст забезпечує 
70% запиту на електроенергію 
за допомогою чистих джерел. У 
список міст США, які на 70% 
перейшли на поновлювані дже-
рела, входять Сіеттл, Юджин і 
Аспен. Берлінгтон перейшов на 
чисту енергетику в повному об-
сязі. Аналогічну мету поставили 
Атланта і Сан-Дієго.

Завдання для інженерів
 Однак перехід на поновлю-
вані джерела енергії стикається і 
з певними технічними проблема-
ми. Скажімо, виробництво від-
новлюваної енергії залежить від 
невідновлюваних ресурсів. Для 
екологічно чистих сонячних бата-
рей необхідні рідкоземельні еле-
менти, а для виробництва акуму-
ляторів також потрібні матеріа-
ли, що видобуваються із земних 
недр. В даний час монополістом 
у виробництві рідкоземельних 
елементів є Китай. Тому в світі, 
заснованому на поновлюваних 
джерелах енергії, забезпечення 
енергетичної безпеки є серйоз-
ним завданням. Крім рідкозе-
мельних елементів, існує безліч 
інших ресурсів, необхідних для 
експлуатації відновлюваних дже-
рел. Один із них — літій.
 Завдяки малій вазі і високій 
хімічній активності літій є важ-
ливим компонентом для бага-
тьох типів акумуляторів, а зна-
чить і для індустрії поновлю-
ваних джерел енергії, для якої 
життєво важлива можливість 
запасати енергію. Навіть коли 
сховається сонце і вщухне вітер 
— потреба в енергії залишиться 
колишньою. Також акумулято-
ри потрібні для електромобілів, 
які займають важливе місце в 
планах «зеленої» енергетики.
 Якщо відразу замінити весь 
автотранспорт планети елект-
ромобілями, світових запасів 
літію вистачить усього на 50 
років. Хоча зараз у світі налі-
чується лише три мільйони 
електромобілів, але очікуєть-
ся стрімке зростання їх кіль-
кості — до 125 мільйонів до 
2030 року. ■
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Сонце у розетці 
На чисту енергію планують переходити навіть традиційно 
нафтовидобувні країни і друга економіка світу. 
Консервативна Європа завершує перехід до 2050 року

■

Левову частку енергії людству вже через кілька десятиліть даватиме сонце.
Фото з сайта dumskaya.net.

❙
❙

ОЦІНКИ

 Європа може вже
 Energy Watch Group і фінський уні-
верситет LUT представили на конфе-
ренції ООН із питань клімату результати 
спільного дослідження, яке доводить 
доцільність стовідсоткового переходу 
Європи на поновлювані джерела енер-
гії. «Цей звіт демонструє, що Європа 
може перейти на енергетичну систему 
з нульовим рівнем викидів. Тому євро-
пейські лідери можуть і повинні зроби-
ти набагато більше для захисту клімату, 
ніж те, що зараз обговорюється», — 
заявив Ханс-Йозеф Фелл, президент 
Energy Watch Group і водночас один з 
ініціаторів німецького закону про по-
новлювані джерела енергії.
 Перехід на чисту енергію потребу-
ватиме масової електрифікації в усіх 
секторах енергетики. Планується, що 
загальний обсяг вироблення електро-
енергії в чотири-п’ять разів переви-
щуватиме вироблення електроенергії 
в 2015 році. До того ж,саме на елект-
рику в 2050 році припадатиме понад 
85% потреби у первинній енергії. У цьо-
му сценарії використання викопного і 
ядерного палива повністю припиняєть-
ся. Рівень витрат для повністю сталої 
енергетичної системи упродовж всьо-
го процесу переходу залишиться ста-
більним, у діапазоні від 50-60 євро за 
МВт/ год. Структура електрогенера-
ції після завершення переходу буде та-
кою: 62% — сонячна, 32% — енергія 
вітру, 4% — гідроенергія, 2% — біое-
нергія і менше 1% — геотермальна.
 «Найважливішим елементом стра-
тегії захисту клімату є не скорочен-
ня викидів парникових газів, а їх пов-
не припинення», — наголошує Фелл. 
На його думку, щорічні викиди парни-
кових газів в Європі неухильно знижу-
ватимуться протягом перехідного пе-
ріоду, приблизно з 4,2 млрд. тонн CO2 
еквівалента в 2015 році до нуля до 
2050 року в усіх секторах.
 «Нові робочі місця в галузі по-
новлюваних джерел енергії з лишком 
компенсують втрачені робочі місця в 
секторах викопного палива», — резю-
мував керівник Energy Watch Group.

■

На даний момент лідером за часткою «зеленої» 
енергетики у світі є Бразилія, де поновлювані джерела 
дають близько 45% кінцевого споживання енергії.
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Оксана СИДОРЕНКО

 За результатами першого місяця 2019 
року експорт продукції АПК становить 
1,7 мільярда, продемонструвавши зрос-
тання майже на 22,5 відсотка. Як повідо-
мила в.о. міністра аграрної політики та 
продовольства України Ольга Трофімце-
ва, лідерами українського сільськогоспо-
дарського експорту традиційно залиша-
ються зернові культури з часткою 44,6 
відсотка в загальній структурі аграрно-
го експорту, олії — 19,8 та насіння олій-
них культур — 9,7 відсотка. Окремо вар-
то звернути увагу на зміни в регіональній 
структурі експорту АПК: на перше місце 

серед українських ринків збуту вперше 
вийшли країни ЄС. Сюди за січень поточ-
ного року ми експортували продукції на 
$668 мільйонів. Країни Азії поступились 
європейським сусідам з результатом тро-
хи більше ніж $641 мільйон, а третє міс-
це — у країн Африки, куди української 
агропродукції за цей період продано на 
$292,2 мільйона.
 «Зважаючи на позитивні тенденції 
в експорті продукції АПК та його важ-
ливість iз точки зору формування валют-
них надходжень, варто ще раз звернути 
увагу на проблематику експортної логіс-
тики. В першу чергу — залізничної, особ-
ливо ж для зернових і олійних, — непо-

коїться Трофімцева. — Критичні точки 
в логістиці залишаються на порядку де-
нному, тому ми з представниками секто-
ру вирішили відновити регулярну роботу 
міжвідомчого штабу з оперативного ви-
рішення питань логістики у сільському 
господарстві. І не лише вирішуватимемо 
поточні робочі питання, а й працювати-
мемо над стратегічними темами аграрної 
логістики, аби мінімізувати подальші ри-
зики», — пояснила в.о. міністра.
 ТОП-5 ключових країн-імпортерів на-
шої аграрної та харчової продукції в січні 
виглядав так (за обсягом експорту у вартіс-
ному еквіваленті):
 — Єгипет — $153,6 млн.,
 — Нідерланди — $149,9 млн.,
 — Індія — $143,9 млн.,
 — Іспанія — $135,8 млн.,
 — Туреччина — $112,3 млн.
 Імпорт харчової продукції також збіль-
шився порівняно з січнем 2018 року на 
9,5% та склав $462,6 млн. Найактивніше 
Україна імпортувала плоди, горіхи, рибу, 
тютюн та вироби з нього, какао-боби та шо-
колад, зернові злаки, каву, чай, прянощі 
та олію. ■

Оксана СОВА

 За результатами опитуван-
ня, яке провела Асоціація ви-
робників молока, близько 40 
відсотків українських фер-
мерів планують збільшувати 
поголів’я ВРХ. В опитуванні 
взяло участь 300 підприємств. 
Як повідомив голова ВАР Анд-
рій Дикун, 6% фермерів заяви-
ли про намір найближчим ча-
сом вийти з молочного бізне-
су, 50% планують залишитися 
на поточному рівні та працю-
вати над ефективністю. А май-
же 40% тваринницьких госпо-
дарств планують збільшувати 
поголів’я, розвиватися та ре-
конструювати свої ферми.
 «Ми запитували про стриму-
ючі фактори, які на сьогодні не 
дозволяють фермерам розвива-
тися. За їхнiми словами, основ-
на проблема в галузі — кадро-

вий голод. Тому ми взялися за 
підготовку кадрів і на базі під-
приємства «Кищенці» вже від-
крили навчальний центр, який 
проводить підвищення кваліфі-
кації спеціалістів наших під-
приємств. У цей центр залучає-
мо фахівців світового рівня»,— 
каже Дикун. За його словами, 
з 1 вересня запрацює магіс-
терська програма для управ-
лінців, започаткована спільно 
з двома вузами України (в Білій 
Церкві та Сумах) та з Естонсь-

ким університетом природни-
чих наук і фахівцями АВМ. 
 Тим часом Асоціація ви-
робників молока спільно з Все-
українською аграрною радою 
(ВАР) реалізує два пілотнi про-
екти з переробки молока в Ук-
раїні. Перший — накопичу-
вальний центр на 150 тонн мо-
лока на день в Умані, на базі 
якого планують створити під-
приємство з подальшої пере-
робки. Другий проект — від-
новлення сирзаводу в Карлів-

ці Полтавської області площею 
14 тисяч квадратних метрів. З 
околиць у радіусі 500 кіломет-
рів навколо планують звозити 
сюди молоко. 
 Щоправда, тривогу викли-
кає ситуація в Харківській об-
ласті, де компанія «Вімм-Білль-
Данн» iз 1 травня закриватиме 
свій переробний завод. А на пів-
дні скорочують обсяги перероб-
ки компанії «Данон» та «Лак-
таліс». Саме тому власна пе-
реробка, яка б не залежала від 
окремих монопольних пере-
робників, для членів Асоціа-
ції конче необхідна. Андрій Ди-
кун розраховує, що перші партії 
продукції з власних молокоза-
водів надійдуть уже восени 2021 
року: «На сьогодні у нас близько 
15 учасників цього проекту. Су-
марно на першому етапі планує-
мо переробляти 500 тонн молока 
екстра-гатунку на добу». ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині у селі Криві Коліна 
Тальнівського району почав працювати су-
часний завод із переробки зернових куль-
тур ТОВ «МОВЕР МІЛ». Тут уже виробля-
ють манку, висівки та борошно трьох сор-
тів під торговою маркою «Перший млин». 
На новому заводі створено 40 робочих 
місць, а трохи пізніше їх буде до сотні.
 «Сучасне автоматизоване обладнання, 
мінімум енергозатрат, високі виробничі 
потужності та екологічно чистий і якіс-
ний продукт — 350 тонн борошна на добу. 
На будівництво та оснащення заводу спря-
мували близько 100 мільйонів гривень», 
— розповідають у Черкаській облдержад-
міністрації.
 Засновник заводу, місцевий підприє-
мець Володимир Мовчан зазначає, що ви-
робництво поки що функціонує не на пов-
ну потужність, однак активно працюють 
над його розширенням.
 «Свого часу я зрозумів, що важливо зай-
матися саме переробкою сировини,— роз-
повідає Володимир Петрович. — Зараз ак-
тивно вивчаємо ринки збуту висівок, бо-
рошна, манки, напрацьовуємо партнерські 
стосунки. Реалізуємо ж продукцію здебіль-
шого в Україні, хоч маємо вже й перші кон-
тракти з європейськими партнерами».
 «На нашому підприємстві все автома-
тизовано. Порівняно із заводами старого 
зразка ми майже вдвічі менше використо-
вуємо електроенергії на переробку тонни 
пшениці. Інша перевага — людський ре-
сурс, адже певний час виробництво може 
функціонувати при мінімальній кількості 
залучених фахівців. А ще важливий по-
казник — вихід готової продукції. Бо сьо-
годні, маючи якісну сировину, можемо 
одержувати до 80 відсотків борошна пер-
шого ґатунку», — додає директор Криво-
колінського заводу Олег Притула 
 За словами голови Черкаської ОДА 
Олександра Вельбівця, створення такого 

потужного виробництва — успішний при-
клад розвитку внутрішніх інвестицій в пе-
реробку сільськогосподарської продукції, 
що є пріоритетним для розвитку аграрної 
Черкащини.
 До речі, для працівників заводу при-
дбали 21 житловий будинок, а підвозять 
людей до виробництва двома автобусами. 

Крім того, підприємець Володимир Мов-
чан інвестує і в соціальні проекти. Зок-
рема, у капітальний ремонт місцевого 
ФАПу, місцевої школи та будинку куль-
тури, ремонт під’їзних доріг до села. Та-
кож його коштом збудовано величну цер-
кву у Кривих Колінах та неймовірної кра-
си храм у райцентрі Тальне. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Утилізація пестицидів 
 Кабінет Міністрів України дозволив 
вивозити прострочені та зіпсовані пес-
тициди за кордон для безпечної утилі-
зації. За словами міністра екології Ос-
тапа Семерака, це рішення нарешті 
дозволить очистити країну від отрути. 
«На жаль, поки що в нас немає необхід-
них потужностей, але навряд чи люди, 
які п’ють воду з криниць або вирощу-
ють їжу неподалік закинутих хімічних 
сховищ, готові довго очікувати на поя-
ву національного утилізатора. Для них 
головне — прибрати отруту. Тим паче 
ми не один рік жили в цьому очікуван-
ні», — каже Семерак. З його слів, об-
ласні державні адміністрації зможуть 
без Мінприроди вирішувати пробле-
ми із застарілими пестицидами та аг-
рохімікатами, визначати, де найбільш 
вигідно здійснювати утилізацію цих ре-
човин. Вибір підрядників із ліцензіями 
на збір, зберігання та перевезення пес-
тицидів, фінансування цих заходів від-
тепер — прерогатива ОДА. Очікують, 
що до кінця весни на місцях проведуть 
необхідні тендери. В Україні ще з часів 
колишнього СРСР за різними даними 
накопичилося від 8 до 10 тис. тонн не-
придатних та заборонених до засто-
сування пестицидів і було лише одне 
підприємство, яке б могло здійснюва-
ти утилізацію таких відходів. Зупин-
ка останнього завела країну в колапс. 
А законодавство досі блокувало мож-
ливість утилізувати пестициди за кор-
доном.

Підтримка фермерів
 Прийнято нову постанову Кабміну 
«Про внесення зміни до Порядку ви-
користання коштів, передбачених у де-
ржавному бюджеті для надання фінан-
сової підтримки розвитку фермерських 
господарств». Уряд доповнив діючий 
Порядок новими напрямами та удоско-
налив механізми державної підтримки 
фермерів і сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів.
 Надано можливість фермерським 
господарствам (крім новостворених) 
скористатись бюджетною субсидією на 
одиницю оброблюваних угідь (гектар) у 
розмірі 12 тис. гривень на одного чле-
на фермерського господарства та вста-
новлено, що максимальний обсяг кош-
тів, які може отримати таке фермерське 
господарство, становить 40 тис. гривень. 
Надано можливість голові фермерсько-
го господарства, вік якого не перевищує 
35 років, отримати таку бюджетну суб-
сидію у максимальному обсязі. Збіль-
шено з 60 тис. грн. до 80 тис. грн. мак-
симальну суму компенсації вартості на-
сіння сільськогосподарських рослин 
вітчизняного виробництва. Визначе-
но, що членам/голові сімейного фер-
мерського господарства, як застрахо-
ваним особам, надаватиметься допомо-
га шляхом доплати до єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування за окремим поряд-
ком, встановленим урядом. Доповнено 
перелік напрямів діяльності коопера-
тивів, які можуть одержувати фінансо-
ву підтримку, кооперативами із заготів-
лі та переробки продукції бджільництва; 
надано можливість відшкодовувати 70 
відсотків вартості придбаного коопера-
тивами не тільки вітчизняного облад-
нання, а й техніки для транспортуван-
ня сільськогосподарської продукції. Та-
кож уточнено процедуру, періодичність 
отримання фінансової підтримки через 
уповноважені банки та функції відповід-
них регіональних комісій.

З овочами — в Салоніки
 Українських виробників запрошують 
до Греції. З 11 по 13 квітня 2019 року 
в місті Салоніки відбудеться щорічна 
міжнародна виставка свіжих фруктів і 
овочів FRESKON. Це професійна вистав-
ка, яка сприяє зростанню міжнародної 
торгівлі та експорту, розширенню парт-
нерських відносин. Минулого року було 
понад 4 тисячі учасників із 49 країн сві-
ту. Детальну інформацію щодо участі у 
виставці розміщено на веб-сайті: https://
freskon.helexpo.gr, контактна особа — 
Mr. Anatoli Nikol.

■

ГАЛУЗЬ

Корів додасться?
Молочарі оклигали після стресів і 
міркують над розширенням господарств

■

ЕКСПОРТ

Європейський виторг січня
Український агроекспорт за перший місяць року зріс на 
321 мільйон доларів

■

Новий завод почав працювати у Кривих Колінах.
Фото прес-служби Черкаської ОДА.

❙
❙

ВІДКРИТТЯ

Перший млин
У Кривих Колінах почав працювати завод 
із переробки зерна

■
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Микола ПАЦЕРА

Останнім часом велику 
увагу мешканці столиці 
приділяли питанню ре-
конструкції Шулявського 
мосту та шляхопроводу, 
яка вже розпочалася. 
Тим часом «у тіні» зали-
шилися десятки подібних 
споруд по всьому місту. 

На проспекті Комарова
 Практично наново на-
родився міст на перетині 
проспектів Комарова та 
Вацлава Гавела (донедав-
на Івана Лепсе. — Авт.) — 
йому провели капітальний 
ремонт уперше за остан-
ні 42 роки. Тут повністю 
замінили асфальтово-бе-
тонне покриття, гідроізо-
ляцію, тротуари, огорожі, 
укріпили опори та несучі 
конструкції, а також об-
лаштували під’їзні шляхи 
до нього. На самому ж мос-
ту встановили велику су-
часну трамвайну зупинку 
зі скляними стінами та да-
хом, зручними лавочками 
для чекання транспорту. А 
для пасажирів з обмежени-
ми можливостями, літніх 
людей i мам із маленькими 
дітьми змонтували два ліф-
ти, якими можна підняти-
ся на платформу з вимоще-
ної новою плиткою ниж-
ньої поверхні, замість но-
веньких бетонних східців 
із перилами. 

На Леся Курбаса
 А от його недалекий 
«сусід» — міст на пере-
тині проспекту Леся Кур-
баса із залізницею непо-
далік станції «Борщагів-
ка» — переживає зараз 
тяжкі часи. Він добря-
че-таки «стомився» — 
напевне, більше, ніж 
пріснопам’ятний Шу-
лявський. Ще в 2014 році 
на його пішохідній час-
тині почали утворюватися 
чималі дірки, які спочат-
ку «залатали» дошками, а 
згодом — таки асфальтом. 
Незабаром усе покриття, 
щоправда, замінили і на 
проїжджій частині, і на 
тротуарі, яким користу-
ються пасажири електри-
чок, також відремонтува-
ли деформаційні шви. А 
от знизу він має дуже не-
привабливий вигляд. Від 
несучих перекриттів уже 
повідпадали шматки бето-
ну, оголивши іржаву ар-
матуру, а самі їх підпира-
ють металеві «милиці». У 
деяких місцях міст навіть 
«скріплюють» дерев’яні 
кілки, забиті знизу в трі-
щини. Особливо загроз-
ливий стан має права його 
частина, якщо рухатися 
в напрямку від Кільце-
вої дороги до центру міс-
та. Для безпечного проїз-
ду автомобілів тут навіть 
відгородили крайню сму-
гу, звузивши й без того не-
широкий проїзд, що приз-
водить до чималих заторів 
у часи пік. У зв’язку з не-
задовільним технічним 
станом мосту в квітні ми-

нулого року було навіть 
прийнято спеціальне роз-
порядження міської ад-
міністрації про тимчасове 
часткове обмеження руху 
по ньому всіх видів транс-
порту. У корпорації «Киї-
вавтодор» повідомляють, 
що було проведене обсте-
ження технічного стану 
цього мосту, за результа-
тами якого визначено, що 
він потребує капітально-
го ремонту. Але поки що 
на нього немає потрібних 
коштів, тому й довелося 
змонтувати протиаварій-
ні металеві підтримуючі 
конструкції, а також ввес-
ти обмеження руху транс-
порту. Водночас дорож-
ники запевнили, що вже 
розроблено проектно-фі-
нансову документацію на 
капітальний ремонт мос-
ту, який планують розпо-
чати цього року.

Кудрявський
 У ще більш аварій-
ному стані перебуває за-
раз один із найстарі-
ших мостів Києва, введе-
ний в експлуатацію ще в 
1897 році, — Кудрявсь-
кий. Він сполучає вули-
цю Кудрявську з Возне-
сенським спуском. Фак-
тично в аварійному стані 
цей віадук експлуатува-
ли  останні 17 років, сім 

із яких по ньому вже було 
заборонено рух автотран-
спорту. А у вересні мину-
лого його закрили і для 
пішоходів, про що пові-
домляють відповідні таб-
лички на входах. Лише 
відчайдухи, щоб скоро-
тити шлях, пробирають-
ся через загороджувальні 
перешкоди. У цього мос-
ту вже давно руйнують-
ся прольоти, викладені з 
цегли, та й несучі мета-
леві конструкції, яким 
уже понад 100 років, та-
кож втратили свою міц-
ність. Поки що нам неві-
домо, коли його реконс-
труюватимуть, і чи це ро-
битимуть узагалі.

Патона 
 На жаль, і головні сто-
личні мости через Дніп-
ро також далеко не в іде-
альному стані. Недавній 
«іменинник» — міст Па-
тона, якому 5 листопа-
да виповнилося 65 років, 
уже потребує реконструк-
ції. Його комплексне об-
стеження, на яке місто 
виділило 4 мільйони гри-
вень, проводять фахів-
ці «Київавтодору» спіль-
но зі спеціалістами Інсти-
туту електрозварювання 
імені Патона. Вони вже 
виявило, що через трива-
лу експлуатацію без на-

лежних ремонтів на ме-
талоконструкціях і мета-
левих поперечних балках 
уже відбуваються незво-
ротні процеси корозійних 
пошкоджень. Нагадаємо, 
що раніше було декілька 
повідомлень від самих не-
байдужих киян про те, що 
від його несучих опор від-
падають гранітні плити, 
а в деяких місцях крізь 
розломи бетону виглядає 
іржава металева армату-
ра. І якщо раніше у «Киї-
вавтодорі» запевняли, що 
міст перебуває в хорошо-
му стані, то нині вже пові-
домляють, що підготува-
ли технічне завдання на 
розробку проектно-кош-
торисної документації з 
урахуванням рекомен-
дацій співробітників ін-
ституту. Основні ж робо-
ти з реконструкції мосту 
мають проводити цього 
року. До речі, капітально 
ремонтували його лише у 
2004 році, коли демонту-
вали трамвайні колії, з 
тих пір проводили лише 
поточні ремонти на ок-
ремих ділянках. Скажі-
мо, 15 жовтня минулого 
року проводилися робо-
ти з підсилення попереч-
них балок опори №1. Че-
рез нинішній стан мосту 
по ньому вже обмежили 
рух транспорту в першій 

полосі від бульвару Друж-
би народів на проспект Со-
борності.

Метро
 У червні 2018-го року 
співавтор проекту мосту 
метро в Києві Георгій Рос-
новський заявляв, що той 
у будь-який момент може 
обвалитися. Після такого 
невтішного прогнозу за-
ступник міського голови 
Дмитро Давтян заспокоїв 
киян: проводилися ком-
плексні обстеження цьо-
го мосту, які засвідчили, 
що зараз його стан можна 
оцінювати як такий, що 
дозволяє обмежену екс-
плуатацію. Аварійним він 
може стати лише мінімум 
через чотири роки. За цей 
час потрібно встигнути 
провести його капіталь-
ний ремонт — це хочуть 
зробити за наступні два 
роки. Для цього вже під-
готовлено відповідну про-
ектно-кошторисну доку-
ментацію. Досі ж тут ве-
лися лише ремонтні ро-
боти на певних ділянках. 
Скажімо, з початку вере-
сня — в районі Русанівсь-
кої протоки, під час яких 
підсилили прогонні конс-
трукції мосту, провели ре-
монт опор, заміну дорож-
нього покриття та троту-
арів, інші роботи.

Північний та Південний 
 У значно кращому 
стані перебувають Північ-

ний (колишній Московсь-
кий. — Авт.) i Південний 
мости через Дніпро. Хоча 
й на них постійно ведуть 
ремонтні роботи. Скажі-
мо, на першому минулої 
осені проводили заміну ас-
фальтобетонного покрит-
тя тротуару, через що було 
тимчасове обмеження руху 
транспорту в першій полосі 
у напрямку з центру міста 
до Троєщини. Загалом же 
ремонтні роботи з заміни 
асфальтів, тротуарів, пе-
рильного та бар’єрного ого-
родження, заміни комуні-
кацій планується прово-
дити до 2020 року. Також 
тут неодноразово ремонту-
вали деформаційні шви та 
інші конструкції. На щас-
тя, несучі елементи поки 
що в доброму стані, і жод-
ної загрози безпеці руху не-
має. Про становище на Пів-
денному мосту заступник 
директора «Київавтодо-
ру» Валентин Осипов ска-
зав, що тут ремонтні робо-
ти, зокрема поновлення де-
формаційних швів та інші, 
не припиняться ніколи че-
рез надзвичайне заванта-
ження. Він зазначив, що 
пiд час будівництва розра-
хунок інтенсивності руху 
був близько 10 тисяч авто-
машин на добу при наван-
таженні одного транспорт-
ного засобу 10 тонн, а зараз 
тут проїжджає майже 100 
тисяч машин, а вантажів-
ки часто бувають і 30—50-
тонні. ■

ІНФРАСТРУКТУРА

Стомлені мости
Які з них потребують невідкладного ремонту, а які можуть зачекати

■

ОЦІНКИ

 Віталій Кличко, міський голова Києва:
 — Ми зробили обстеження штучних споруд міста. 75 мостів — 
в аварійному стані. Три — у передаварійному. Нам потрібні сотні мі-
льярдів гривень, щоб відновити ледь живу інфраструктуру. І ми ро-
бимо все, аби відремонтувати всю транспортну інфраструктуру, від 
якої залежить життєдіяльність нашого міста.

 Георгій Росновський, проектувальник мостів:
 — Столичні мости потребують постійних обстежень та ремонтів, 
оскільки значна їх частина експлуатується вже тривалий час і в ін-
тенсивному режимі. Зокрема, Міст метро мав простояти 100 років, 
якщо за ним доглядати. Але вже через років 30 він почав викликати 
великі побоювання, тому що обстеження засвідчило, що там багато 
тріщин і арматура в поганому стані. Зараз капітальний ремонт його 
неможливий, тому що він не допоможе — потрібна реконструкція. У 
мене є матеріали та обстеження, в яких чітко написано, що Міст мет-
ро може впасти будь-якої миті абсолютно несподівано. Почне в од-
ному місці і, як доміно, піде по всіх прольотах. Коли його випробо-
вували, то давали максимальне навантаження, і опускання шарнірів 
було на три сантиметри, прибирали навантаження — ставало 0. А 
зараз шарнір опустився на 23 сантиметри і не піднімається.

■
Обстеження на замовлення КМДА засвідчили, що міст метро в стані, 
що дозволяє обмежену експлуатацію.
Фото з сайта ukr.segodnya.ua.

❙
❙
❙

Кудрявський мiст закрили не лише для транспорту, а й для пiшоходiв.
Фото з сайта ukr.segodnya.ua.

❙
❙

«Втомленi» опори моста Патона.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
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 Оксана СОВА

 Минулого тижня вкотре «не-
сподівано» загорівся свідомо до-
ведений до стану руїни історич-
ний будинок на вулиці Січових 
стрільців, 91. За нього вже бага-
то років боряться столичні гро-
мадські об’єднання, і на певний 
час їм навіть вдалося стишити 
ентузіазм професійних паліїв 
історичної архітектури. Але, 
схоже, в останніх почало припі-
кати: весна — сезон загострен-
ня будівельної лихоманки... 
 Тому й захисникам архі-
тектурної спадщини Києва 
розслаблятися не доводиться. 
«SOS! Ця сволота знов підпали-
ла (вдруге за останні дні!) бага-
тостраждальний будинок на Сі-

чових стрільців авторства архі-
тектора І. Ніколаєва 1902 року, 
— написала в минулу середу на 
своїй сторінці у ФБ Олена Тере-
щенко. — Я зараз на місці, вид-
но, що оcередки займання даху 
виникли з кількох різних боків. 
Жодних сумнівів, що це черго-
вий підпал! Учора злочинці його 
не допалили: джерело займання 
було в одному місці, і пожежни-
ки миттєво його загасили, тому 
сьогодні вирішили повторити! 
Очевидно, що їм потрібно тер-
міново його знести!».
 За словами Олени, активісти 
вже багато разів зупиняли тро-
щення цього історичного буди-
ночка невідомими особами, де-
кілька разів він горів, але підпа-
ли розслідувані не були. «Бага-

то разів ми пікетували сусідній 
будинок прокуратури за її без-
діяльність, — каже вона, — ор-
ганізовували безліч акцій на за-
хист... Нарешті під нашим тис-
ком прокуратура нещодавно 
відібрала його в аферистів, які 
протиправно ним заволоділи 
та намагалися продати... Рані-
ше були плани зведення на ць   о-
му місці та замість кінотеатру 
«Київська Русь» чергового ба-
гатоповерхового монстра! Те-
пер стає зрозумілим, чому Де-
партамент культури КМДА 
нам відмовив у занесенні цьо-
го будинку до переліку щойно 
виявлених об’єктів культурної 
спадщини, але, оскільки ми не 
зупинялися й наполягали, а та-
кож вимагали від правоохорон-

ців розслідувати його цілес-
прямоване нищення, нещас-
ний будинок вирішили довести 
до такого стану, щоб про жодні 
спроби занести його до держав-
ного реєстру навіть не йшлося!
 На думку активістів, лише 
максимальний суспільний ре-
зонанс зможе примусити вря-
тувати цей унікальний історич-

ний будинок від нищення. Вони 
вимагають від київського місь-
кого голови Віталія Кличка осо-
бисто і негайно вжити всіх на-
лежних заходів для терміно-
вого включення цього будинку 
до переліку щойно виявлених 
об‘єктів культурної спадщини. 
Бо це єдиний шанс на його поря-
тунок. ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 Столітня гімназія в історичному районі 
Полтави Павленки, відкрита 1917 року з 
ініціативи секретаря освіти Української 
Народної Республіки, давно стала при-
тчею во язицех. Після того, як 2009 року 
з цього приміщення «виселили» вечірню 
школу й натомість не знайшли йому за-
стосування, воно почало різко занепадати. 
Будівля площею 474 квадратні метри ста-
ла прихистком для безхатьків, а остан-
нім часом понад 15 разів горіла, внаслі-
док чого була у плачевному стані. Питан-
ня про порятунок давнього історичного 
приміщення неодноразово порушували 
місцеві засоби масової інформації, проте 
безрезультатно: схоже, нікого з представ-
ників влади воно не цікавило.
 І от неждано-негадано на горизонті 
«намалювався» інвестор. На одній із сесій 
Полтавської міської ради депутати про-
голосували за надання дозволу ФОП Хар-
діній Оксані на проведення невід’ємного 
поліпшення (ремонту) будівлі колишньої 
вечірньої школи, що на Павленківській 
площі, 6, із подальшим правом її прива-
тизації. Після оцінки приміщення воно 
було надане в оренду за понад 10 тисяч 
гривень на місяць.
 — Існує програма, яка дозволяє прива-
тизацію об’єктів комунальної власності. 
А ми з дружиною давно виношували ідею 
створення в Полтаві об’єкта, що мав би ту-
ристичну привабливість, — пояснює чо-
ловік пані Оксани — Олег Хардін, котрий 
володіє ПП «Концепт-текстиль». — Зро-
зуміло, що будь-яка інвестиція — це біз-
нес, і вона має давати дохід. Водночас ло-
гічно, що, перш ніж заробити гроші, пот-
рібно їх вкласти. Якщо ж говорити про 
будівлю колишньої вечірньої школи, то 
там потрібно вкласти дуже багато: вона в 
такому стані, що всередині небезпечно хо-
дити — щось могло впасти на голову. Най-
перше ми обмежили доступ до приміщен-
ня безхатьків, сусідство яких, до речі, дав-
но допікало мешканцям сусідніх житло-
вих будинків. Потім узялися за сміття 
— вивезли його близько чотирьох десят-
ків вантажівок. Складно було навіть знай-
ти бригаду працівників, які б погодилися 
збирати непотріб у мішки, бо він був упе-
ремішку, даруйте, зі шприцами, фекалія-
ми. Просто-таки жахливу картину допов-
нювали розбиті унітази тощо — таке вра-
ження, начебто вся Полтава звозила туди 
будівельно-ремонтний непотріб. За 14 мі-
сяців оренди нам вдалося встановити вхід-
ні двері й вікна другого поверху (у такий 
спосіб захистили приміщення від впли-
ву дощу і снігу, інакше, думаю, воно на-
вряд чи дожило б до цього дня), а також 
провести електрику, бо будинок узагалі не 
був під’єднаний до електромережі. Таким 
чином витратили на поліпшення будівлі, 
як і вимагає закон, понад 25 відсотків її 
вартості, а саме 125 тисяч гривень. Те, що 

вичистили авгієві стайні, до покращень, 
на жаль, не належить, хоч на це теж вит-
рачено чималі кошти. До невід’ємних ка-
пітальних покращень не можна не віднес-
ти й те, що ми повністю перекрили доступ 
до приміщення сторонніх осіб, заваривши 
вікна першого поверху решітками й щита-
ми (встановлювати там вікна не було сен-
су, бо, думаю, вони б і тижня не протрима-
лися). У підсумку, згідно з нашими підра-
хунками, загальна сума витрат (разом із 
орендною платою) сягає півмільйона гри-
вень. Зрозуміло, що при цьому ми не за-
робили й копійки. Бо, аби досягти кінце-
вої комерційної мети, у проект потрібно 
вкласти ще мільйони гривень.
 Що планували зробити підприємці 
в історичній будівлі, в законний спосіб 
приватизувавши її, не секрет. Олег Хар-
дін уже озвучував його з дружиною мету: 
відкриття хостелу — міні-готелю економ-
класу. 
 — Я нині є слухачем Львівської шко-
ли керівників бізнесу, тож завжди, коли 
приїжджаю до міста Лева, зупиняюся в 
хостелі, де можна винайняти й окрему 
кімнату. Таким чином, маю можливість 
спостерігати, наскільки ця доступна для 
кожного оренда популярна серед молоді 
й не тільки, — ділиться своїми спостере-
женнями пан Олег. — Хостели є й у нашо-
му місті, причому вони ніколи не пусту-
ють. Мені, скажімо, до вподоби DREAM 
Hostel у центрі Полтави. Хочеться зро-
бити щось подібне й водночас неповторне 

— яскравий, креативний хостел зі своєю 
душею, який був би ще й цікавим інфра-
структурним об’єктом для туристів. 
 — За який час реально відновити істо-
ричну будівлю, до якої багато років ніко-
му не було діла? — цікавлюся. 
 — Щоб зробити об’єкт надійним та 
привабливим і до того ж зберегти його іс-
торичне обличчя, мені знадобилося б два 
роки, — зазначає Олег Хардін.
 Здавалося б, підприємливий молодий 
чоловік, котрий у селі Мачухи Полтавсь-
кого району з нуля створив успішне під-
приємство з виробництва шкарпеток, — 
справжня знахідка як для міської вла-
ди, так і жителів Полтави, яким занед-
бана історична будівля давно муляє око. 
Адже, коли був оголошений конкурс на 
приватизацію цього приміщення (ого-
лошення було розміщене на сайті місь-
кої ради, а також у засобах масової ін-
формації), охочих узагалі не виявилося. 
Окрім, звичайно, Олега Хардіна та його 
дружини Оксани. 
 — Проте так сталося, що останнім ча-
сом багато що змінилося у владних кабіне-
тах. І, схоже, цей об’єкт після проведених 
нами покращень став іще комусь цікавим, 
— підозрює Олег Хардін. — Досі, як вам 
відомо, це була проблема, якою ніхто не 
хотів займатися. Коли ж приміщення ви-
чищене, має більш-менш пристойний виг-
ляд, то вже сприймається як ласий шма-
ток, який, певно, хочеться заграбастати. 
Мене все це просто обурює. Бо я як інвес-

тор звернувся до міськради, у законний 
спосіб домовився про те, що йду шляхом 
приватизації. Потім змінюються люди у 
владі, і на всьому цьому ставиться жирний 
хрест. Думаю, якщо ця справа не буде до-
ведена до логічного завершення, то й для 
інших інвесторів це стане сигналом про те, 
що будь-які домовленості не є гарантією, 
коли втручається політика. Останнім ча-
сом на сайті міської ради з’явився про-
ект рішення, згідно з яким, два об’єкти 
йдуть на приватизацію, а приміщення 
колишньої вечірньої школи разом з іще 
двома «неліквідами», яких ніхто ніколи 
не хотів брати, — на аукціон. От у мене 
й виникає запитання: чому два об’єкти 
в центрі міста у практично ідеальному 
стані оголошують такими, що йдуть на 
приватизацію (причому за смішні гро-
ші), а приміщення колишньої вечірньої 
школи — на аукціон? Зрозуміло, що тут 
відбуваються певні політичні маніпуля-
ції. Очевидно одне: якщо існують прави-
ла, тоді потрібно все ж таки дотримувати-
ся домовленостей. Хочу наголосити й на 
тому, що моє підприємство за минулий 
рік сплатило до бюджету Полтави май-
же мільйон гривень податку на доходи 
фізичних осіб. І якщо говорити про тен-
денцію, то ця сума весь час зростає.
 Стосовно ж аукціону, то пан Олег вва-
жає, що це взагалі кричуще порушення 
домовленостей. Бо, вклавши в занедба-
ний об’єкт значні кошти, він тепер у за-
здалегідь програшній ситуації порівня-
но з іншими потенційними учасниками 
аукціону. 
 — Я не знаю, з ким домовлявся Олег 
Хардін. Рішення про погодження на 
поліпшення (ремонт) будівлі колиш  нь ої 
вечірньої школи ухвалювалося без на-
шої фракції Соціал-демократичної пар-
тії й деяких інших фракцій, тобто ми 
за нього не голосували, — пояснює сек-
ретар Полтавської міської ради (він же 
виконувач обов’язків міського голови) 
Олександр Шамота. — Питання ж щодо 
продажу приміщення колишньої вечір-
ньої школи на аукціоні виносилося на 
сесію, проте за рішенням профільної де-
путатської комісії було знято на доопра-
цювання. Поки що. Яким буде подаль-
ший розвиток подій? Як депутати місь-
кої ради вирішать, так і буде. 
 За словами Олександра Шамоти, є й 
інша людина, яка готова викупити це 
приміщення на відкритому аукціоні, 
давши за нього вищу ціну. Тож, якщо 
Олег Хардін хоче отримати будівлю, на 
яку він поклав око, нехай, мовляв, бере 
участь у відкритому аукціоні (звісно, 
якщо депутати ухвалять таке рішення) 
й викуповує його. 
 — Якщо ж він програє аукціон, після 
продажу будівлі йому повернуть витра-
чені на її поліпшення кошти. Такий ме-
ханізм передбачено законодавцем. Тож 
у чому проблема? — дивується Олек-
сандр Шамота. ■

МАНІПУЛЯЦІЇ

Ліплять iз ГІМНАзії кулю
Багатостраждальна історична будівля стала ласим шматком

■

Будинок на вулиці Січових стрільців, 91 знову палає.❙

ВИНИЩУВАЧІ

Вогонь сховає, «піпл схаває»?
Вандали-забудовники вперто палять пам’ятку архітектури 
в історичному центрі Києва

■

Чи матиме нове життя один з архітектурних «привидів» Полтави?
Фото автора.

❙
❙
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ПОЛІТПАРНАС

Знов 
зібралась 
чорна зграя
Василь КАЛЧУГІН
Глобине, Полтавська область

 Дорогі мої однодумці «молодоукраїн-
ці»! Болить! Інакше, як лунким ляпасом 
нашій великій українській родині, я не 
можу назвати збіговисько януковських 
недобитків, медведчуківських холуїв, 
цих ницих рабів у Києві 29 січня ц. р. 
Сповзлися вони не випадково в такий 
пам’ятний день, коли нація вшановує 
пам’ять Героїв Крут. Це вони натякають 
нам про реванш імперських сил, про на-
мір жорстоко розправитися з Україною, 
котра насмілилася йти своїм власним 
шляхом — геть від Москви! Це наш єв-
роатлантичний вибір викликає у них го-
стрий зубний біль та істеричні конвуль-
сії.
 Та нехай затямлять собі всі антиук-
раїнські сили під штандартами Медвед-
чука—Путіна, що народ наш є і буде, що 
ніяка чума не скосить нас. Україні бути!

У стольному граді,
не Героїв Крут згадати,
не Соборність нашу,
Одіозні януковці влаштували шабаш.
Що їм слава України,
неспалима пам’ять?!
Знов до влади рвуться люто
льовочкіни, бойки,
шуфричі і королевські,
вілкулів потвори,
симоненки, Добкін, Юля,
та, що з «Батьківщини».
Всі, хто нас пограбували,
шпурнули під ноги вбивці Путіну,
хто хижо рве народ війною!
Фарисеї ненависні, згиньте!
Геть з дороги!
Цим збіговиськом нікчемним 
(за московські гроші)
правив Медведчук-пройдисвіт,
дурні — у масовці.
Не сидиться запроданцю
у кремлівських кельях,
видно, задом відчуває,
що втікати треба.
В Україну нашу рідну
він круком літає,
роззявляє пельку затхлу,
як нам жить — повчає.
Та скажу вам, яничари,
безбатченки, зайди,
наш народ вам не зламати!
Правди не здолати!
Україні славній бути
і нині, й навіки!
Вас, як цвіль, розвіє вітер.
Сонцю Правди бути! ■

■

Катерина ТОМЧУК
Обухів, Київська область

 «Найбільші прикрощі — жити в часи 
перемін», — сказав колись китайський 
філософ Конфуцій. Ми, діти, народжені 
в середині ХХ століття, коли нашу землю 
поливали не дощі, а бомби і кулі, спов-
на відчули це на своїй, як кажуть, шкурі. 
Під бомбами, дослівно, я народилася в 
1943 році: вересень, іде бій за моє місто 
Андрушівка. Вже через два місяці тато 
пішов на війну, а ще через два — його не 
стало. Мама — 19-річна вдова, а татові 
було лише 22 роки. Через 60 років знайш-
ла його могилу поряд, на Вінниччині, та 
жінку (на той час — дівчину), яка їх хо-
вала — тисячу молодих чоловіків, у кир-
зових чоботях, куфайках, одна гвинтівка 
на десятьох. Це був «обманний» маневр 
наших маршалів. Лише 400 тіл ідентифі-
ковано, решта 600 — безіменні й донині. 
Уже моя донечка, народжена у 1965 р., 

поховала майже половину однокласни-
ків-«афганців», а дівчатка-однокласниці 
гинуть від онкологічних захворювань, бо 
Лугини, на Житомирщині, де ми жили, 
— це зона радіації. 
 Перекотиполем розвіяло нас по сві-
тах. Із дня здобуття Україною незалеж-
ності маємо змогу ходити до Храму, щед-
рувати, колядувати. Знаємо як, бо наші 
бабусі, дідусі, мами й тата вчили нас це 
робити таємно від радянської влади. Цер-
ква наша тоді розділилася. Ми свідомо 
пішли до Київського патріархату. Знову 

приниження. У київській Лаврі напи-
си у храмах: «Нє молімся за сєктантов, 
раскольніков». Цього нашому сусіду й 
«брату» стає замало. Кати, які за 78 років 
СРСР пролили океан крові свого народу, 
ось уже чотири роки знову ллють кров, 
але вже наших онуків. І нарешті я до-
чекалася цього світлого дня: маючи 75 
років, у холодний зимовий день стою біля 
Софійського собору в Києві. Нас тут — со-
тні тисяч, чекаємо, хоч і нелегко, цього іс-
торичного моменту. Поряд зі мною стоїть 
тендітна жіночка, ровесниця моєї донь-

ки. 13 грудня її вбитому в АТО синочку 
виповнилося б 24 роки. Ідемо назад до ав-
тобусів. На стінах муру Михайлівського 
Золотоверхого — тисячі світлин убитих 
у цій війні наших дітей і внуків. Допо-
ки, Господи? Це німо волає моя зране-
на душа. Бо я не знаю, що завтра чекає 
моїх соколят-онуків, ще не одружених, 
які не мають діточок. А мені ж хочеть-
ся дочекатися правнуків, як моя мату-
ся (царство її світлій душі!). Собор скін-
чився, є ім’я настоятеля — 39-річного 
Епіфанія. Боже, Україну бережи! Мо-
лимо Тебе, Господи, помилуй нас! Мо-
лимо, хай скінчаться ці страждання ці-
лого народу! Уже ХХІ століття, а все ж 
заповідь Божа не виконується: «Даю 
заповідь нову вам: любіть одне одного». 
Буде любов — не буде крові. Мабуть, че-
рез це я вижила під час війни. Через мо-
литву маю зробити все, щоб діти і внуки 
жили у мирі й добрі на своїй Богом даній 
землі! ■

Антон КАДЕНЮК
Житомир

 Пан Шустер заразив наше теле-
бачення так званими телешоу. Однак 
проблема українського телебачення 
в тому, що коли Шустер організову-
вав і вів їх розумно, то ведучим на ка-
налах 112 та Newsone це не вдається 
ніяк. А в чому проблема? Дуже прос-
то: безталанне керівництво цих ка-
налів у своїх «шоу» має одну мету 
— всіх, починаючи від Президента і 
закінчуючи всіма тими, хто не згод-
ний із політикою цих каналів, поли-
вати брудом, ображати. В цьому ви-
ражається і політика підбору гостей 
у студії та тих, кому надається сло-
во для виступів. Усіх, хто має право 
голосу на цих каналах — Шуфрича, 
Добкіна, Вілкула, Рабиновича, дуже 
радо сприймають у Росії. Нам треба 
мати на увазі, що ці особи, рвучись 
до влади, мають одну мету — осо-
бисту наживу.
 Ми, ветерани Збройних сил, 
проаналізували й оцінили заслуги і 
«вклад» учасників подібних шоу у 
справу розбудови України. Біда цих 
політиків у тому, що вони далекі від 
народу і, критикуючи всіх і все, дума-
ють завоювати на свій бік виборця, 
але вони помиляються. Народ — це 
не тільки ті, хто сидить за бар’єром 
у студії антиукраїнських шоу, народ 
України розумний. Він спостерігає за 
виступами цих політиків і запитує, а 
що вони робили і роблять, будучи 

при владі, адже, як сказав колись 
пан Жебрівський, вони і є влада.
 Які посади отримував і які 
обов’язки виконував Нестор Шуф-
рич, який постійно сидить на подіб-
них шоу, не тільки будучи депутатом, 
а й перебуваючи у виконавчій владі 
від низки партій, навіть міністром із 
надзвичайних ситуацій? Чим особли-
вим відзначився пан Добкін, будучи 
«губернатором» Харківської облас-
ті? Одягнувши майку «Оплота», бі-
гав по залу Харківської адміністра-
ції і закликав мобілізовуватися на 
підтримку бандитів, що виступали 
за президента-втікача? А сьогодні 
вони у Верховній Раді роблять вне-
сок на «розвал» України. Запрошу-
ють на ці шоу й інших полум’яних 
«патріотів» України, які, паплюжачи 
владу, розвінчують самі себе. Чого 
варта одна лише дискусія таких полі-
тиків, як Інна Богословська та Євген 
Червоненко.
 Чимало цікавих політиків і в зна-
менитій «Батьківщині», створеній на 
базі партії «Громада» з ініціативи та 

за фінансування Павла Лазаренка. 
Чимало «екземплярів» виховала під 
своїм крилом у цій партії Юлія Во-
лодимирівна Тимошенко. Чого варта 
одна лише Надія Савченко. Сьогодні 
навіть важко уявити, як би виглядав 
список депутатів від «Батьківщини» 
у Верховній Раді за відсутності цьо-
го імені, адже за звільнення Надії 
боролись і США, і вся Європа. Сво-
го часу пані Ю і головного «радика-
ла» завела у парламент, і пана Пор-
тнова, який згодом переметнувся у 
табір «регіоналів», а потім і взагалі 
став адвокатом президента-втікача. 
Напевно, за давністю, палкі прихиль-
ники Юлії Володимирівни забули про 
депутата-вбивцю від партії «Бать-
ківщина» Лозинського, який застре-
лив ні в чому не винну людину. Крім 
того, через горнило партії пройшли 
ще такі політики, як Турчинов, Яце-
нюк, Пашинський та низка інших.
 Поведінка деяких політиків, які 
сьогодні в опозиції до влади, нага-
дує мені поведінку багатьох із них за 
часів президентства Віктора Ющен-

ка. Будучи в так званій опозиції до 
нього, вони робили все для того, щоб 
не тільки принизити його, а й знищи-
ти, навіть фізично. У той час, коли 
Президент Ющенко виступав проти 
війни Росії в Грузії, він не отримав 
підтримки від уряду, який очолюва-
ла тоді Тимошенко. Така поведінка 
відповідальних осіб привела війну в 
Україну.
 Мене, як і мільйони українців, 
обурює навіть не поведінка цих полі-
тиканів, а поведінка присутніх у залі 
згаданих шоу, які так бурхливо ап-
лодують Рабіновичу, Добкіну, Шуф-
ричу і мовчки реагують на виступи 
патріотів України. Коротка пам’ять у 
нашого народу, який, мабуть, забув 
події кінця 2013-го та зими 2014-го, 
забули Небесну сотню, вкрадені мі-
льярди президентом-утікачем, Аза-
ровим, Пшонкою, Захарченком, уби-
тих наших воїнів на Донбасі. Турбує 
і поведінка ведучих, які, відкривши 
рота, слухають і не перебивають спі-
керів-критиканів усього українсько-
го, але постійно перебивають полі-
тиків-патріотів. Незважаючи на стан 
справ у державі, деякі канали під 
виглядом критики влади працюють 
на ворога.
 У мене зауваження до публіки з 
шоу каналів 112 і Newsone: 27 років 
вас дурять і брешуть вам одні й ті 
самі так звані «політики», а ви їм 
знову аплодуєте. Схаменіться, люди 
добрі, про що просив нас великий 
Українець Тарас Шевченко. ■

Україна багата різноманітними замками і фортецями, які нам слід знати, вивчати, а заодно й оберігати від руйнування, занепаду.  Іноді 
це нам не під силу через обставини, що від нас не залежать. Так, нещодавно впали колони в античному полісі Пантикапей, що в Керчі (їх 
ще називали входом у пританей — приміщення, де в Стародавній Греції засідала державна рада). Ці колони вважали візитною карткою 
міста, але з приходом російських окупантів у Криму все приходить до занепаду. Спочатку колони, які почали хилитися (чи не під впливом 
інтенсивних робіт, які проводили під час спорудження горезвісного Керченського мосту?), підперли... дошками. Але це, звісно, не допомогло, 
й історична пам’ятка впала. Це вкотре доводить байдужість чужої влади до цінностей півострова.

НАША ЦЕРКВА

Вистрадали Томос 
Буде любов — не буде крові

■

ЧИЙ РУПОР?

Танці на граблях
Зграя ворогів України 
на каналах 112 та Newsone

■
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Вшанування лавреатів-2010 
проходило у церемоніальному 
залі комплексу «Спортивний», 
де Едвін Задорожний з року в 
рік влаштовував свій ярмарок 
«Книжковий світ» — він же і 
домовився про надання при-
міщення «Книжці року». То був 
переддень католицького Різд-
ва, тож у холі гостей зустрічав 
вертеп — режисеркою утретє 
поспіль була Ірина Савченко, 
керівниця студентського театру 
Університету Драгоманова.

 Той сезон запам’ятався, на-
самперед, «змаганням» двох 
романів, що увійшли до ка-
нону сучасної української лі-
тератури: «Музей покинутих 
секретів» Оксани Забужко (К.: 
Факт) та «Ворошиловград» 
Сергія Жадана (Х.: Фоліо). 
Очікувано «перемогла» у «ди-
тячій» номінації й третя час-
тина «Джур» Володимира 
Рутківського (К.: А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА). До Коротко-
го списку підномінації «Ук-
раїнська гуманітаристика» 
увійшла книжка Юрія Щер-
бака «Україна в зоні турбу-
лентності» (К.: Український 
письменник) — на жаль, не-
дооцінена читацьким загалом. 
Цей автор, письменник-дипло-
мат, один із кращих аналіти-
ків у країні взагалі — тут він 
прописав, вважай, усі сценарії 
майбутньої, здійсненої за п’ять 
років, російської агресії.
 Рейтинг має підномінацію 
«Зарубіжна література», котрої 
цураються всі інші українсь-
кі конкурсні акції. Окрім чо-
тирьох премій для переклада-
чів — але то вельми специфічні 
відзнаки, їх присуджує украй 
обмежене коло фахівців, через 
що «договорняки» різної тяж-
кості неуникні за означенням. 
Якість перекладів також ска-
нують спільноти поціновувачів 
творчості літзірок, як-от «Сті-
вен Кінг. Український клуб» 
— саме вони неоднораз били на 
сполох і домогалися від недоб-
росовісних видавців відклика-
ти з книгарень провальні пере-
клади. Близькі до цієї активної 
спільноти три експерти «КР»: 
перекладач Олександер Кра-
сюк, літературний та книж-
ковий менеджери Олек Ве-
ремко-Бережний і Володимир 
Яковлєв.
 «Книжка року» не оцінює 
якість перекладів, зіставляю-
чи їх з оригіналом, — лише на-
магається визначити, наскіль-
ки імпортований твір є подією 
для українського соціуму. Пе-
реклади — як втручання у 
внутрішні справи: завжди ого-
люють вітчизняні проблеми. 
Наприклад, проблему плагіа-
ту, що значною мірою парази-
тує на масовому незнанні пер-
шоджерел. Коли ми жили в 
радянській Україні, новітні 
літературні віяння лишалися 
за «залізною завісою». Проте 
декого з літератів пропуска-
ли туди через хвіртку лояль-
ності. Часом вони привози-
ли тамті бестселери і, знаючи 
мову, перелицьовували їх на 
місцевий лад, здобуваючи тут 
успіх-славу. Не гребували цим 
навіть письменники зі шкіль-
них програм — про це можна 
прочитати у Володимира Да-
ниленка, Віри Агеєвої, Окса-
ни Забужко. Та мова не про 
банальні крадіжки, а про ситу-
ацію, що докорінно змінюєть-

ся зі з’явою на книжковому 
ринку легального перекладу, 
який унеможливлює сюжет-
ний, композиційний та стиліс-
тичний плагіат. Усе, що ли-
шається письменникові, для 
котрого репутація понад усе, 
— гратися зі зразком, заходи-
ти з ним у діалог-партнерство, 
або ж змагатися з ним аж до за-
перечення. Так, як «дискутує» 
з «Кримінальним читвом» Та-
рантіна в усій своїй ранній 
прозі (включно з «Ворошилов-
градом») Сергій Жадан. Або 
Тарас Антипович — зі «Втечею 
з Шовшенку» Дарабонта. Чи 
Сергій Дзюба з Артемієм Кір-
сановим, що у книжці «Позив-
ний «Бандерас» (Х.: Фабула, 
2018) адаптують справжній 
мільйоннотиражний талано-
витий радянський бестселер 
Владіміра Богомолова «У сер-
пні сорок четвертого».
 2010-го найбільшим пере-
кладним надбанням визнано 
«Флорентійську чарівницю» 
Салмана Рушді (К.: Видав-
ництво Жупанського). Два 
роки перед тим цей двічі Бу-
керівський лавреат вийшов 
на український ринок упер-
ше («Опівнічні діти»); далі, 
2014-го, опублікують його 
спогади, а 2016-го спостері-
гатимемо тріумфальну  з’яву 
«Сатанинських віршів». Так 
само 2010-го видавництво 
«Махаон-Україна» вивело на 
український кін Януша Ле-
она Вишневського зі щоріч-
ним подальшим нарощуван-
ням його присутності. Обидва 
автори переймаються пробле-
матикою, майже цілинною на 
українському полі. І це озна-
чає, що відтепер нашим літе-
ратам не треба винаходити 
вело й водночас — вони му-
сять зважати на високу план-
ку, виставлену Рушді й Виш-
невським. Інакше кажучи, 
увімкнено механізм інтелек-
туальної конкуренції. 
 Того ж року вийшло до-
слідження, важливе для ро-
зуміння ситуації і перспектив 
на вітчизняному ринку: «Ук-
раїнська книга в контексті 
світового книговидання» (К.: 
Книжкова палата), здійснене 

президентом Української асо-
ціації видавців та експертом 
«КР» Олександром Афоніним 
(у співавторстві). А інший наш 
експерт, докторка історичних 
наук зі Львівської наукової 
бібліотеки Лариса Головата 
проаналізувала раніші рин-
кові механізми: «Українсь-
ке видавництво» у Кракові 
— Львові, 1939—1945» (К.: 
Критика). Ще один експерт 
«КР», доктор соціальних ко-
мунікацій Ігор Павлюк опри-
люднив роботу «Письменники 
у пресі» (Луцьк: Волинська об-
ласна друкарня), актуальність 
котрої полягає у нинішньо-
му ренесансі письменницької 
співпраці з медіа. Професор іс-
торії Ужгородського універси-
тету Сергій Федака, також наш 
експерт, опублікував 2010-го 
аж три книжки: свою найпов-
нішу і найпрезентабельнішу 
краєзнавчу розвідку «Ужго-
род крізь віки» (Ужгород: Па-
тент) і два дебютні романи: 
«Валет Валентина Другета» 
(Ужгород: Ліра) — пізньосе-
редньовічна міська історія, та 
«Карпатський кросворд» (Уж-
город: Карпати) — конспіро-
логічна версія початку Другої 
світової війни на Закарпатті. 
Зрештою, 2010-го вийшла біб-
ліографія творів Миколи Жу-
линського, що обійняла 176 
сторінок.
 У наступному рейти-
гу-2011 книжка експерта 
М.Жулинського «Українсь-
ка література. Творці і твори» 
(К.: Либідь) посяде 3-тє місце 
і лишиться у пам’яті, як одне 
з головніших його видань. Но-
винка від Сергія Федаки та-
кож виявиться третьою у своїй 
підномінації — завдяки сміли-
вому виходу поза межі регіо-
нальної проблематики: «Сучас-
на Україна: портрет з натури» 
(Ужгород: Ліра). Дослідження 
Галини Ковальчук «Рукописні 
книги та стародруки» (К.: НБУ 
ім.Вернадського) виявиться 
другим серед спеціальної літе-
ратури. Засвітиться новинкою і 
новий тогорічний експерт, Іри-
на Славінська (33 герої укрліт. 
— Х.: Фоліо) — саме це ви-
дання потягне за собою низку 

імідж-інтерв’ю-книжок у ви-
конанні багатьох видавництв.
 2011-й був щедрий на літе-
ратурні феєрверки — досить 
поглянути на Короткі списки 
номінації «Красне письменс-
тво», аби заніміти у захваті. 
Але от халепа: уперше виведе-
ний на українську літератур-
ну сцену лідер французького 
екшн-детективу Жан Крістоф 
Ґранже (Miserere. — К.: Маха-
он-Україна) опиниться лише 
на 19-му місці (з 54-х номінан-
тів). Звісно, міг би, як Окса-
на Забужко у повище описано-
му казусі, хряснути дверима й 
вийти зі складу експертів че-
рез незгоду. Але ж мої влас-
ні оцінки щороку збігаються 
з остаточним рейтингом мак-
симум на 70 відсотків… Тож, 
скористався досвідом Лесі Ко-
валь, котра на кожному своєму 
Форумі оголошує власних «лі-
дерів», і запровадив епізодич-
ну Відзнаку президента рей-
тингу, щоразу наголошуючи у 
відповідному дипломі, за що, 
власне, як обізнаний читач, 
вдячний тому чи тому видав-
ництву. За несподіваність дя-
кував тоді «Видавничому дому 
Дмитра Бураго» (Японська лі-
тература. Хрестоматія. ХІV — 
XIХ ст.). За актуальність — 
видавництву «К.І.С.» (Микола 
Рябчук. Постколоніальний 
синдром). За розкіш — «А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-зі» (Ганс Хрис-
тиян Андерсен. Кресало). За 
оригінальність — «Мистецтву» 
(Дмитро Малаков. Мальовнича 
Україна).
 2011-й рік запам’ятався ба-
гатьма видавничими креати-
вами. «Критика» видала фі-
лософський есей Володимира 
Єрмоленка «Оповідач і філо-
соф Вальтер Беньямін» — так 
щедро-розкуто ніколи рані-
ше і дотепер ніхто не зважився 
публікувати гуманітаристику 
(3-тє місце після новинок Іва-
на Дзюби та Мирослава Попо-
вича). Володимир Рутківський 
романом «Сині води» (К.: Тем-
пора) затирає межу між юна-
цьким та дорослим читанням. 
«Енеїда» Котляревського у ви-
конанні столичного видавниц-
тва «Корбуш» підважує досі 
безперечний авторитет ілюст-
рацій Базилевича. Видавниц-
тво, яке тепер добре відоме як 
laurus, публікує спогади Теф-
фі «В стране воспоминаний. 
Рассказы и фельетоны 1917–
1919», де вже тепер можна уг-
ледіти зачатки «руского міра», 
а видавництво Києво-Моги-
лянської академії зла джує 
збірку історичної аналіти-
ки «Російський імпереалізм» 
— схоже, тоді, за три роки до 
російської агресії, ті книж-
ки ніхто серйозно не прочи-

тав. А переклад нового роману 
Стівена Кінга «Під Куполом» 
є взагалі для нас нове слово у 
розумінні того, як швидко су-
часна так звана цивілізована 
людина перетворюється на зві-
ра — спостерігатимемо те навіч 
з утворенням бандитських уг-
руповань «ЛНР/ДНР».
 Завершився преміальний 
сезон «КР’2011» у виставково-
му центрі «КиївЕкспоПлаза», 
де Едвін Задорожний влашту-
вав з цієї нагоди позаплановий 
ярмарок «Книжковий Мико-
лай». Посеред виставкової ек-
спозиції вибудували подіум, 
яким дефілювали книжки-
лавреати. На перпендикуляр-
ній сцені я з нашим експертом 
Станіславом Бондаренком, тоді 
головним редактором газети 
«Літературна Україна», апро-
бували новий формат — дис-
кусійні пінг-понг-тези з при-
воду Коротких списків. Надалі 
ця концепція втілилася на те-
лебаченні.
 Коли вже визначили рей-
тинг-2012, прийшов на прийом 
до голови НТКУ Єгора Бенкен-
дорфа. Хто я був для нього у ті 
глухі януковичевські часи, 
людина з вулиці? Проте, го-
лова Першого національного 
не просто зрозумів упродовж 
п’яти хвилин, що я пропоную, 
а одразу скликав нараду — і 
за півгодини ми вже мали чіт-
кий технологічний розклад: 
«Тиждень книжкової моди» 
— у семи випусках (за кількіс-
тю номінацій «КР») у щоден-
ній програмі Олеся Терещенка 
«Про головне». Оголошення 
лауреатів — у півторагодин-
ній гала-програмі.
 З Олесем були знайомі ще з 
часів спільної роботи на «1+1» 
наприкінці 1990-х — за двад-
цять років він став вдумливим 
інтерв’юером, що міг витягну-
ти потрібну інформацію чи не 
з будь-кого. Я, щоразу в парі з 
експертом чергової номінації, 
почувався ейфорійно: упро-
довж двадцяти хвилин ми всти-
гали максимально-мінімально 
схарактеризувати асортимент 
Коротких списків.
 Цей, як на мене, вельми ус-
пішний досвід телепрезентації 
рейтингу ми спробували пов-
торити наступного року. Но-
вий очільник Першого націо-
нального так само погодився 
на пролонгацію формату. Від-
булося навіть кілька програм 
на «Про головне» Терещенка, 
але потім настав місяць лю-
тий 2014-го. Подзвонив і ска-
сував усі заплановані — аж до 
фінального — ефіри. ■

СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ

Непрочитані 
книжки —
протектори кризи

■
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Русалчин 
Великдень
У Києві понад 120 
музикантів виконуватимуть 
оперу Миколи Леонтовича

Валентина САМЧЕНКО

 Продовжується міжнародний проект 
«Рік музики Мирослава Скорика» до 80-
річчя композитора, автора знаменитої 
«Мелодії». У Національній музичній ака-
демії України імені Петра Чайковського 19 
березня відбудеться концерт «Симфо-опе-
ра». Зокрема, на сцені одночасно понад 120 
музикантів виконають оперу «На русалчин 
Великдень» — твір застреленого чекістом 
на початку 1921 року Миколи Леонтовича. 
Звучатиме авторська редакція Мирослава 
Скорика, який особисто стоятиме за дири-
гентським пультом.
 «На русалчин Великдень» — це лірико-
фантастична опера Миколи Леонтовича за 
казковим сюжетом Бориса Грінченка, ліб-
рето до якої композитору допомагала пи-
сати учениця Тульчинського єпархіаль-
ного училища Надія Танашевич. Твір, у 
якому ліризм межує з грайливістю, має 
кілька ліній — ліричну, побутову й міфо-
логічну. Незабутнього колориту опері, дії 
якої відбуваються на березі Дніпра, дода-
ють танці та хороводи, ігри русалок. У по-
шуках оперно-театральної форми Микола 
Леонтович працював у руслі модерністсь-
ких тенденцій і створив символістську дра-
му. Продовжуючи лінію камерної ліричної 
опери в українській музиці, представлену 
у пізній творчості Миколи Лисенка («Нок-
тюрн», «Сапфо») і Кирила Стеценка («Іфі-
генія в Тавриді»), автор «Щедрика» в опе-
рі «На русалчин Великдень» запропонував 
своє бачення розвитку жанру, спрямоване 
на інтегрування у західноєвропейський ін-
тонаційно-стильовий простір.
 Уперше виконаний перший акт опери 
«На русалчин Великдень» Миколи Леон-
товича був 1920 року. Маестро мав на меті 
розширити її до триактної, проте не суди-
лося — підступна куля обірвала його жит-
тя. Композитор Мирослав Скорик та літе-
ратор Діодор Бобир завершили й поставили 
оперу через понад півстоліття — 1977-го. 
 Сценічне дійство «Симфо-опери» у 
Києві доповнить міжнародний склад 
солістів-піаністів: 13-річна лауреат кон-
курсу пам’яті Володимира Горовиця Ган-
на Небаба, лауреат конкурсу імені коро-
леви Єлизавети в Бельгії Станіслав Хрис-
тенко та заслужений артист України, про-
фесор Львівської національної музичної 
академії імені Миколи Лисенка Йожеф 
Ермінь вперше на одній сцені виконають 
всі три фортепіанні концерти Мирослава 
Скорика! 
 Хочеться акцентувати на тому, що 
«Симфо-опера» — унікальна можливість 
почути у Києві майстерність гри 34-річного 
харків’янина Станіслава Христенка, який 
уже 11 років живе у США, піаніста, дири-
гента, лауреата Конкурсу піаністів імені 
Марії Канальс (Барселона) і багатьох ін-
ших. Раніше Станіслав виступав у столиці 
своєї країни раз у серії Master Piano у Бу-
динку актора. 19 березня — це перше його 
виконання в Києві з оркестром. І вдруге 
затребуваний за кордоном піаніст викону-
ватиме фортепіанний концерт Мирослава 
Скорика, після минулорічного вересневого 
концерту у Львові, коли тамтешній філар-
монії надали статус Національної. ■

■

Валентина САМЧЕНКО

 «Ти чуєш, любий мій, дівча помре, 
щоб народилась жінка»... «Якщо мета 
— свобода, тоді юрба завжди стає наро-
дом»... «Вона святі чує голоси, що Фран-
ції віщують перемогу»... «Ти звик, що 
все на світі продається...» «Продається 
діва Жанна, що всіх із розуму звела»... 
«Якщо чорні ми — чорна будь і ти»... 
«Іду на смерть без каяття. Усім кажу 
«спасибі»: тобі, життя, за вибір твій, за 
сум небес, за Божий дар...»
 Ці цитати у пам’яті багатьох від 1989 
року, відколи зазвучала українська рок-
опера «Біла ворона», яку створили поет і 
драматург Юрій Рибчинський та компо-
зитор Геннадій Татарченко. Її слухали — 
хто з касет, хто з платівки. Щасливчики 
дивилися постановку про Жанну д’Арк 
у столичному Театрі імені Івана Франка 
із Наталією Сумською й Анатолієм Хос-
тікоєвим. Постановка Сергія Данченка з 
1991-го йшла 12 років поспіль.
 І ось прем’єра рок-опери «Біла воро-
на» наприкінці лютого 2019-го на голо-
вній сцені Національної оперети Украї-
ни. Робота над підготовкою оригінальної 
сценічної версії в театрі тривала майже 
рік. Режисер-постановник — Максим 
Голенко. Балетмейстер-постановник — 
Максим Булгаков. Над сценографією 
працював Володимир Ковальчук, кос-
тюми створила Ольга Левченко. 
 «Теми, підняті в рок-опері, — це ві-
ковічні теми, вони ніколи не згаснуть і 
завжди будуть стояти на терезах: зрада, 
проблема вибору, любові народу або те, 
як держава поводиться зі своїми героя-
ми», — каже генеральний директор-ху-
дожній керівник Національної оперети 
України Богдан Струтинський.
 «Коли ми з Юрієм Рибчинським 
писали цей твір, то навіть не уявляли, 
що його можна адаптувати для теат-
ру оперети, — поділився враженнями 
Геннадій Татарченко. — Постановок 
було багато, але всі вони йшли в дра-
матичних театрах, головними виконав-
цями були актори, які співають. Сьо-
годнішній показ — це справжнє свято 
для мене, тому що я почув свою музи-
ку у виконанні професійних співаків. 

Це мене дуже тішить!»
 Режисер-постановник Максим Го-
ленко каже «УМ», що його постановки 
«Білої ворони» у Рівненському обласно-
му українському музично-драматично-
му театрі та Вінницькому академічному 
музично-драматичному театрі імені Са-
довського різняться з тим, що показує 
Київська оперета. Лише текст не зміне-
но. Музика в іншому аранжу ванні.
 «Для цієї рок-опери характерно те, 
що її прем’єри завжди відбуваються у 
складні для України часи: перша поста-
новка — у 1991 році, у рік здобуття не-
залежності, потім вона знову зринула 
у 2004 році, і наразі третій її пік, почи-
наючи з 2014-2015 років і до сьогодні, 

— говорить Максим Голенко. — Коли 
наша країна переживає важливі та клю-
чові моменти у своїй історії, ми без зай-
вих слів розуміємо про що в ній йдеться. 
Це тема натовпу і героя, влади і героя, як 
влада чинить із героями. Усі ці теми ре-
тельно досліджуються у рок-опері».
 У столичній Опереті «Біла ворона» 
нагадує бродвеївську постановку, з су-
часним балетом, десь навіть із степом і 
рок-н-ролом, та трирівневою сценогра-
фією: Столітня війна у прямому сенсі 
на сцену виринає з-під землі, а оркестр 
(диригент-постановник Сергій Несте-
рук) весь час височіє у глибині над сце-
ною. Жанна д’Арк — 19-річна юнка. 
«Кожне дівча, наче свіча...» Вона лю-
бить, хоче жити, вірить в ідеали, від-
стоює свободу для всіх, і з юнацьким 
максималізмом не зрікається свого чес-
ного імені. Трохи наївна, смілива, не-
зрадлива і незлостива.
 «Тут немає хореографічних дивер-
тисментів, як зазвичай у класичній опе-
реті або мюзиклі. Артисти балету діють 
пластично, як головний персонаж. Вони 
є народом, солдатами, парламентом, тоб-
то уособлюють у собі всіх нас, якби їх не 
було, то не було б і Жанни д’Арк — голо-
вної героїні. Це більше психологічна та 
емоційна робота, ніж суто хореографіч-
на», — каже балетмейстер-постановник 
Максим Булгаков.
 Юрій Рибчинський резюмує: «Я пи-
сав «Білу ворону» майже 30 років тому, 
а виявилося, що історична матриця, яку 
я створив у творі, відповідає сьогоденню 
навіть більше, ніж періоду, коли я над 
нею працював». ■

Тетяна МІЩЕНКО

 У Києві 28 березня, саме 
напередодні президентсь-
ких виборів у країні, у Пала-
ці мистецтв, який більшість 
усе ще називає Жовтневим, 
французький філософ Бер-
нар-Анрі Леві покаже п’єсу 
«В пошуках Європи». Ми-
тець у 2015 році вже був в ук-
раїнській столиці з виставою 
про події на Майдані.
 Із цьогорічною прем’єрою 
Леві вирішив проїхати всі ті міс-
та, в яких показував свою попе-
редню виставу «Готель Євро-
па». Письменник адаптує сце-
нарій нової п’єси для кожно-
го з 20 міст туру: від Барселони 
до Києва. Цього року наскрізна 
тема постановки — вибори.

 Бернар-Анрі Леві відо-
мий завдяки своїй активній 
громадянській позиції. Він 
пише статті та п’єси, щоб за-
кликати однодумців до діа-
логу про майбутнє. Для мит-
ця важливо бути у вирі полі-
тичних подій у Європі. Зок-
рема, він з українцями стояв 
на Майдані, де виголошував 
промову. 
 «Неможливо стояти осто-
ронь подій, що відбувають-
ся у Європі. В Україні після 
моєї вистави проходитимуть 
вибори Президента. Я знаю, 
що вони важливі, адже від 
них буде залежати подаль-
ший курс України на євро-
пейській арені. Тому приї-
ду, щоб поговорити з україн-
цями про це зі сцени», — ді-

литься Бернар-Анрі Леві.
 «У пошуках Європи» — 
це моноспектакль. Виставу 
покажуть французькою мо-
вою з українськими субтит-
рами. Головну роль гратиме 
сам автор. Дія відбувається у 
Сараєво. Головний герой — 
письменник, який має під-
готувати промову про Євро-
пу, її майбутнє і теперішнє 
та основоположні цінності в 
усі часи. 
 Сценічна дія відбуваєть-
ся у готелі, де письменник 
уже був зо два десятка років 
тому. У кімнаті — лише він, 

ноутбук та Google. І гляда-
чі знатимуть зміст його за-
питів, роздумів і нескінчен-
них повідомлень.
 Моноспектакль фран-
цузького митця — це 90 
хвилин внутрішнього мо-
нологу, 5 актів. Чи вдасть-
ся героєві знайти вихід? Чи 
він застрягне у своїх ідеях і 
не буде спроможним зроби-
ти вибір? П’єса Леві спону-
катиме глядачів почати свій 
внутрішній відповідальний 
діалог, щоб зробити пра-
вильний вибір уже в реаль-
ному житті. ■

Мирослав Скорик.❙

Жанна д’Арк.
Фото з сайта operetta.com.ua.

❙
❙

ЧАС «Т»

Хто робить нас усіх людьми? Свобода!
У Національному театрі 
оперети показують 
«Білу ворону»

■

ПРЕМ’ЄРА

У пошуках Європи
У Києві французький філософ Бернар-
Анрі Леві покаже виставу про уміння 
робити вибір

■

Бернар-Анрі Леві у новій виставі.
Фото надане організаторами показу.

❙
❙

Столітня війна — це і смерть.❙
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Завжди треба займатись 
улюбленою справою
 ■ Пані Юліє, визнання 
— це важливо. Але з чого 
все починалося? Чому об-
рали саме хоровий спів?
— Справді, головне — 
визнання. Це додає сил і 
натхнення. 
 А починалось усе, 
коли мені було років 
п’ять... Батьки збира-
лись вести мене до му-
зичної школи. Я навідріз 
відмовлялась... Але на-
снився мені цікавий сон, 
пов’язаний із концертом 
(я й зараз його пам’ятаю), 
прокинувшись,  зранку я 
буквально влетіла до бать-
ків у кімнату і попросила 
відвести мене «на музи-
ку». 
 У дитинстві я ніколи 
не намагалась бути ліде-
ром, училась гарно, була 
дуже дисциплінованою, 
але говорити перед вели-
ким колективом боялася 
— просто страх і все! Аби 
мені хтось тоді сказав, що 
я в дорослому житті буду 
щодня стояти і спілкува-
тися одразу з 60 артиста-
ми, ніколи б не повірила. 
 Музика була для мене 
тим єдиним місцем, де я 
могла, не боячись нічого, 
бути відвертою, відкри-
тою і вільною. Пам’ятаю 
свої відчуття — особли-
вий стан і свободу під час 
виступів перед публікою. 
Я отримувала колосальну 
насолоду від можливості 
поділитись своїми почут-
тями через гру на роялі для 
великої аудиторії.
 Мої батьки (мама — про-
фесійний музикант, батько 
— військовослужбовець) 
завжди наголошували, що 
в житті треба займатися 
улюбленою справою, тоді 
буде і чесно, і корисно! І я 
їм дуже за це вдячна.
 ■ Як відбулося ваше 
знайомство з хором Ук-
раїнського радіо?
 — Із хором Українсь-
кого радіо я здавала свій 
перший аспірантський 
виступ у 2002 році. Після 
того мене запросили ста-
ти хормейстером колек-
тиву (тоді була така поса-
да). Відтоді я почала роби-
ти фондові записи.
 На посаді хормейсте-
ра працювала сім років. 
У 2012 році захистила ди-
сертацію, звичайно, на 
тему специфіки хорового 
виконавства.
 ■ Чому обрали саме таку 
тему дисертації?
 — Дуже довго стримува-
ла себе і не хотіла починати 
роботу, бо трохи перемагала 
практика. Якось не думала, 
що написання наукової ро-
боти настільки мене затяг-
не і дасть зов сім інший рі-
вень мислення. Тепер можу 
сміливо заявити: в кого є 
сумніви, чи починати пи-
сати дисертацію, — одно-
значно  так! Це надзвичай-

но корисна і по трібна спра-
ва. Є одне «але» — робити 
це потрібно не байдуже, а з 
натхненням і любов’ю. За-
раз працюю на кафедрі хо-
рового диригування Націо-
нальної музичної академії 
України ім. П.І. Чайковсь-
кого.
 ■ А коли і як отримали 
пропозицію очолити колек-
тив і стати головним дири-
гентом хору Українського 
радіо?
 — Це було так несподі-
вано й неочікувано. 
 Вересень 2010 року.  Я — 
мама вже двох дітей (молод-
шому було на той час півто-
ра року) у декретній відпус-
тці. 10 вересня — дзвінок 
від керівництва і прохання 
вийти на роботу. Поїхала 
писати заяву. У відділі кад-
рів Українського радіо зус-
трічаю Віктора Петрови-
ча Скоромного, який при-
ніс заяву на звільнення. 
(Віктор Скоромний очолю-
вав хор Українського радіо 
з 1986 по 2010 рік. У вере-
сні його запросили на по-
саду Генерального дирек-
тора — художнього керів-
ника Національної капели 
бандуристів. — Авт.) Я роз-
губилась, погано щось ро-
зумію. Іду до керівництва 
НРКУ. «Ми давно обгово-
рювали вашу кандидатуру 
на посаду керівника хору. 
У вас високі професійні ре-
зультати й чудовий вік очо-
лити колектив. Розуміємо, 
що мала дитина. Подумай-
те, порадьтеся iз сім’єю». 
Раджусь і... отримую під-
тримку.

Творчий колектив — 
це цінний скарб
 ■ Як прийняв колек-
тив? Які перші зміни здій-
снили?
 — Дуже добре. Я знала 
традиції колективу хору 
як творчі, так і побутові, 
людей, стосунки і, звичай-
но, це спростило певні «ре-
волюційні» зміни в колек-
тиві. 
 ■ Стосовно людських 
стосунків у колективі. Чи 
важко працювати з музи-
кантами? Адже кожен iз 
них має різний творчий ос-
вітній і виконавський до-
свід. Художній керівник — 
це одне, диригент — інше. 
Як поєднуєте? 
 — Колектив у нас ви-
сокопрофесійний, всі спі-
ваки мають вищу музичну 
освіту. До того ж, у нас па-
нує атмосфера людяності, 
і я вважаю це цінним скар-
бом. Колись мене в інтерв’ю 
запитали, якого стилю я до-
тримуюсь при керуванні  
колективом: авторитарного 
чи демократичного. З того 
часу нічого не змінилось. 
У творчості є один керів-
ник, і тільки він вирішує, 
яким звуком будемо співа-
ти, який тембр чи інтона-
цію додати, а в повсякден-
ному житті це щирі людсь-

кі стосунки, взаємоповага. 
 Колектив, окрім про-
фесійної складової, це ще і 
людські долі, амбіції, жива 
людська природа. І тут тре-
ба бути ще й психологом. За 
ці роки ми стали майже од-
нією родиною. Бувають мо-
менти, які запам’ятовуєш 
на все життя. Пiсля відпус-
тки, пропрацювавши пер-
ший сезон в якості керів-
ника, я вийшла до хору під 
оплески. Це так емоційно і 
незабутньо! 
 ■ Чому з безлічі вико-
навських мистецтв ви об-
рали саме хоровий спів?
 — Відверто, я не знаю 
більш досконалого явища, 
ніж хоровий спів. Бог, лю-
бов і хоровий спів. Це моя 
ціннісна система. Я так від-
чуваю генетично. Мій пра-
прадід був священиком, рід 
з обох боків дуже співочий 
і обдарований музично. Це 
свідомий потяг до хору.
 До того ж мій педагог 
Євген Савчук сказав мені 
дуже важливі слова: «Най-
складніша справа — пра-
цювати з людьми. Не ди-
ригування чи безпосеред-
ня хормейстерська робота, 
а саме робота з людьми...». 
Так і є. Хто грає на роялі, 
хто на скрипці, а тут хор, 
що складається з людей. А 
ще педагог дав мені дуже 
важливу життєву пораду: 
«Ніколи не став особисте 
вище справи...». Думаю, 
це — золоті слова та наста-
нова всім диригентам.

Неочікуваний презент 
від польської сторони
 ■ Скажіть, пані Юліє, а 
жінка-диригент — це мода, 
амбіції чи поклик душі?
 — У кого як. Усе індиві-
дуально. Але я не думаю, 
що музикою, тим більше 
диригентською справою, не 
можна займатися винятко-
во заради амбіцій чи моди. 
Зараз, дійсно, дуже ак-
тивізувались жінки, але не 
тільки в Україні, і не тіль-
ки в диригентській справі. 
Це загальна тенденція...
 ■ А для вас?
 — Поклик душі з на-
явністю здорових амбіцій. 
Мода тут ні до чого.
 ■ Чи складно вам конку-
рувати з чоловікам-дири-
гентами? Адже деякі му-
зичні критики вважають, 
що це не жіноча професія і 
жінці не місце за диригент-
ським пультом...
 — Ці музичні крити-
ки, мабуть, чоловіки? На-
справді, вважаю, що голо-
вна роль жінки — у постій-
ному творенні, плеканні 
чогось нового і прекрасно-
го. І мистецтво тут не є ви-
нятком. Народження і ви-
ховання дітей, збережен-
ня родинних традицій, 
творчі ідеї і їх реалізація 
— це все може створювати 
жінка, якщо їй дозволя-
ють талант, сили, обста-
вини. Щодо конкуренції 
— для того, щоб порівня-

тись з іншими, треба бути 
собою, дотримуюсь цієї 
думки.
 ■ Київська музична 
афіша переповнена кла-
сичними концертами різ-
них форматів. Як замани-
ти слухача, що ви для цьо-
го робите?
 — Незважаючи на 
скрутні часи, мистецтво, 
особливо класичне, завж-
ди утримувалося на пла-
ву і часто — за рахунок ен-
тузіазму артистів, тому 
що у митця душа вимагає 
творчого самовираження. 
У нашій країні тільки не-
щодавно почали розумі-
ти, що на класиці можна і 
потрібно заробляти, як це 
роблять у розвинених краї-
нах. Це потужний інстру-
мент формування свідо-
мості, між іншим. 
 В Америці у кожному 
штаті — сотні хорів. У кож-
ній загальноосвітній школі 
та коледжі — декілька 
хорів та оркестрів. Тож по-
пит на мистецтво та хорову 
музику зокрема є і завжди 
буде, тому що це, якщо хо-
чете, наш український код 
ідентичності. 
 А для розширення ау-
диторії і враховуючи спе-
цифіку телебачення нама-
гаємось поєднувати кла-
сичні академічні програми 
з доступнішими легкими 
жанрами. Нещодавно мали 
дуже успішний концерт, 
де виконували кавер-версії 
популярних західних ком-
позицій, частин із відомих 
мюзиклів. Такий формат, 
звичайно, розширює ауди-
торію та приваблює потен-
ційного слухача. 
 ■ Колектив хору Ук-
раїнського радіо має наси-
чений творчий графік. Які 
пріоритети вибираєте як 

художній керівник?
 — Так, життя насичене, 
і це дуже позитивний мо-
мент. Колектив тримаєть-
ся у творчому тонусі, а це по-
значається і на якості, і на 
виробничих результатах. 
А відмінна мистецька фор-
ма хору Українського радіо 
є моїм основним пріорите-
том.
 Насправді, у нас дуже 
багато напрямів роботи. 
Нещодавно, складаючи 
план діяльності колективу 
на рік, визначила аж сім 
таких напрямів. Пріори-
тетними є фондові записи, 
концертна діяльність, за-
повнення медіа-контенту 
радіо-, телеефірів, участь 
у медіа-проектах, популя-
ризація національного хо-
рового виконавства як у 
медійній, так і в мистець-
кій площині. 
 Тут дуже цікавий мо-
мент — хор Українського 
радіо поєднує в собі дві іпос-
тасі. По-перше, як медій-
ний хоровий колектив краї-
ни з суто специфічними за-
вданнями: робота на мікро-
фон, поповнення фонду, 
робота в медіа-проектах. 
 По-друге, як потужний 
і стратегічно важливий 
творчий осередок країни в 
мистецькій системі коор-
динат. Це колектив універ-
сальний за репертуарними 
і виконавськими можли-
востями, міцними тради-
ціями, власним виконавсь-
ким стилем. Він займає чіт-
ку й унікальну нішу серед 
провідних колективів Ук-
раїни і світу. І ми маємо це 
чітко усвідомлювати. Тому 
пріоритет один — тримати 
колектив на високому про-
фесійному рівні, постійно 
поповнювати медіа-кон-
тент Суспільного мовника, 

гідно презентувати хоро-
ве виконавське мистецтво 
на всіх рівнях нашої діяль-
ності.
 ■ Як це вдається поєдну-
вати?
 — Так, маю велике щас-
тя і досвід диригувати не 
тільки хором, а й оркест-
рами, причому найкращи-
ми оркестрами України. 
Почалося все з Національ-
ного камерного оркестру 
«Київська камерата». Ра-
зом iз хором Українського 
радіо під моєю орудою ми 
виконали в концертах та 
записали до Фонду радіо 
чудовий твір Ігоря Щер-
бакова «Стабат Матер». 
Потім Fantastic chamber 
orchestra, Національний 
академічний духовий ор-
кестр України, наш За-
служений академічний 
симфонічний оркестр Ук-
раїнського радіо. 
 А нещодавно мала честь 
представляти прем’єру хо-
рового концерту А. Веде-
ля—Л. Дичко «Тебе, Бога, 
хвалим!» Це вже Націо-
нальний симфонічний ор-
кестр України та, звісно, 
академічна хорова капела 
Українського радіо.
 ■ Ви багато гастролює-
те, виступаєте в престиж-
них залах...
 — Це і філармонії Вар-
шави, Гданська, Вроцлава, 
Лодзя, Краківський льодо-
вий палац, костел Марія-
цький, Палац де ля Музі-
ка Каталана в Барселоні... 
Екзотичними були гастролі 
до Тунісу в 2016 та 2018 ро-
ках. Амфітеатри Ель-Дже-
ма та Карфагена налічува-
ли понад 10 тисяч слухачів.  
Разом із нашим симфоніч-
ним оркестром відкрили 
оперний театр у Тунісі. На 
концерті був присутній пре-
зидент та члени уряду краї-
ни. То була почесна й від-
повідальна місія. 
 ■ А як iз концертами в 
Україні? 
 — Ми в постійному 
русі. У Будинку звукоза-
пису взяли участь у кон-
церті «Шлях до свободи», 
приуроченому 5-м роко-
винам Революції гідності. 
Готуємося до виступу у 
Хмельницькій філармонії 
— виконаємо ораторію Іго-
ря Щербакова «Великого 
бажайте...», присвячену 
пам’яті патріарха Йосипа 
Сліпого. 
 Хорове мистецтво, зок-
рема мистецтво Академіч-
ної хорової капели Ук-
раїнського радіо, цінують 
у Європі. Минулого року 
неочікувано отримали 
презент від польської сто-
рони. Під патронатом пре-
зидента Польщі було вида-
но компакт-диск iз концер-
тним записом у виконанні 
Академічної хорової капе-
ли Українського радіо.
 Академічна хорова ка-
пела Українського радіо 
виступає у кращих залах 
Європи. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Юлія Ткач: Не знаю більш 
досконалого явища, ніж хоровий спів
Керівниця Академічної капели Українського радіо розповідає, 
чому диригентство — жіноча справа

■

Юлія Ткач.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Нещодавно лауреатом музичної Премії імені Миколи Ли-
сенка за видатні досягнення у професійному виконавсь-
кому мистецтві стала хорова диригент Юлія Ткач. Вона 
— художній керівник та головний диригент Академічної 
хорової капели Українського радіо, заслужена артистка 
України, кандидат мистецтвознавства. Колектив, яким 
диригує, гідно презентує своє виконавське мистецтво в 
Україні і за кордоном: в Іспанії, Італії, Франції, Нідерлан-
дах, Португалії, Польщі, Тунісі. У 2015-му на міжнарод-
ному фестивалі-конкурсі Духовної музики у Польщі хор 
здобув перемогу і в наступному році як почесний гість 
брав участь в iнавгураційному концерті фестивалю. 
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Сирні пуп’янки
 До чаю — що ранкового, 
що вечірнього, що спонтанно-
го, коли гості на порозі — госпо-
диня радить пекти сирне печи-
во: швидко і дуже смачно! «За 
45 хвилин приготування посма-
куєте сирними пуп’янками», — 
каже жінка. 
 Інгредієнти на тісто: 250 г 
сиру (бажано сухого, через мар-
лю відтиснути зайву вологу), 
пачка м’якого маргарину, 0,5 л 
борошна, чайна ложка розпушу-
вача. Замісити тісто і розкачати, 
склянкою чи формою витиснути 
кружечки, вмочити палянич-
ки в першому варіанті в цукор 
з ванільним цукром, в другому 
варіанті — в цукор з корицею, 
скласти їх удвоє, знову вмочити 
в цукор і скласти вдвоє. Вийде 
четвертинка-пуп’янок. Виклас-
ти на деко і випікати до золотис-
того кольору при температурі 
180 градусів 15 хвилин.

«Пальчики оближеш»
 Так назвала пані Лариса 
неймовірно ніжні міні-рулети-
ки з вишнями і горіхами. Інг-
редієнти для тіста: пачка мар-
гарину (або 150 г масла), склян-
ка сметани, 2 склянки борошна. 
Замісити тісто і поставити в хо-
лодильник на ніч.
 Поділити на 4 частини і роз-
качати по черзі прямокутник. 
Порізати на смужки довільної 
ширини і викладати начинку: 
у пальчиках — вишня і шмато-
чок горішка, у рогаликах — ай-
вовий густий джем, у фартушках 
— четвертинка яблука (можна 
покласти мелений мак із цукром 
або й мелені грибочки з цибулею 
і морквою — смакуватимуть до 
грибної юшки).
 Випікати при 180 градусах 
15 хвилин. Коли охолонуть ру-
летики із солодкою начинкою, їх  
слід обкачати в цукровій пудрі з 
ванільним цукром.

Яблучний пиріг
 Не тільки діти полюбляють 
такі пироги. Тому перепише-
мо й собі цей її рецепт. Тісто: 
250 г масла, чайна ложка роз-
пушувача, пакетик ванільно-
го цукру, 2,5 склянки борошна. 
Всі інгредієнти перетерти, дода-
ти 5 жовтків, 3 столові ложки 
цукрової пудри і замісити. Роз-
ділити на 3 кульки і поставити в 
морозилку, щоб замерзло. Білки 
поставити в холодильник.
 А тепер почаклуємо з яблу-
ками. 1 кг 300 г чищених плодів 

потерти на грубій (буряковій) 
терці, додати 4 столові ложки 
цукру (можна більше), шкірку 
і сік лимона, чайну ложку кори-
ці. Все змішати і варити, поки не 
випарується волога. До холод-
них яблук додати 2 повні столові 
ложки крохмалю. 
 Пінка (робити, коли вже тіс-
то і яблука — у формі для випі-
кання ): 5 білків з холодильни-
ка добре збити з дрібкою солі в 
піну, додати склянку цукру і 
20 г ванільного цукру і збивати 
на великих обертах. Потім дода-
ти 2 ванільні чи сметанкові пу-
динги і збивати на менших обер-
тах, щоб все з’єдналося. Додати 
125 г олії без запаху (лити ців-
кою) і далі збивати. 
 Форму 20 на 30 застелити 
пергаментним папером, потерти 
2 частини тіста, потім викласти 
яблука (я додала варення сморо-
дини в шоколаді), зверху пінку, і 
потерти третю кульку. 
 Я пекла 1 годину 20 хвилин 
(спочатку 10 -15 хвилин при 180 
градусах, а потім — при 160. 
Спочатку піднімаються краї, 
пізніше — середина). 

Яблука на меду
 Ну гуляти — то гуляти! Якщо 
ще до яблук додати меду, вийде 
такий пляцок, що словами не 
описати, розповідає Лариса По-
шпур і ділиться рецептом. 
 Коржі медові: 150 г маргари-
ну розтопити з 2 столовими лож-
ками меду (не кип’ятити), поло-
вина склянки цукру, півлітрова 
банка борошна, яйце, 2 столові 
ложки сметани, чайна ложка 
соди (погасити оцтом).
 Замісити тісто і спекти 2 
коржі (при температурі 180 гра-
дусів упродовж 10 хвилин).
 Бісквітний корж: 4 білки зби-
ти до піків, додати 4 столові лож-

ки цукру і збивати, додаючи жов-
тки по одному. Потім на менших 
обертах з’єднати з трьома столо-
вими ложками борошна, додати 
столову ложку крохмалю і 1,5 
чайної ложки порошку для пе-
чива. Спекти корж.
 Для змащення: в 0,5 л моло-
ка додати 150 г цукру і один пу-
динг ванільний (40 г). Спочатку 
добре все розмішати, довести до 
кипіння, відставити і накрити 
рушником до охолодження. 
 Коли вистигне, додати до 
400 г збитого до пишноти мас-
ла 1,5 кг чистої ваги яблук, по-
тертих на буряковій тертці, 0,5 
склянки цукру і протушкувати 
до випаровування вологи. Потім 
розділити яблука на 2 частини. 
 2 кольори галаретки (вишне-
ва і ківі) окремо розвести в 50 мл 
окропу, додати до гарячих яблук 
і добре перемішати, щоб галарет-
ка добре розчинилася. Залишити 
для охолодження.
 Складаємо пляцок: корж ме-
довий + крем + яблука з вишне-
вою галареткою + маса + бісквіт-
ний корж + маса + яблука з ківі 
+ маса + медовий корж. 

Улюблений пляцок з маком
 Схоже, у пані Лариси список 
улюблених пляцків дуже довгий. 
Це й добре — матимемо що пек-
ти! Ось маковий — він і до свят як 
знахідка буде.
 Тісто — це 8 яєць і 2 склянки 
цукру. Ще під рукою треба мати: 
400 г маку сухого меленого, сто-
лову ложку сухарів, 2 столові 
ложки борошна, склянку меле-
них горіхів, чайну ложку порош-
ку для печива. Збиваємо яйця з 
цукром до його розчинення, до-
даємо перемелений мак, сухарі, 
борошно з порошком до печива, 
перемелені горіхи. На менших 
обертах перемішуємо і ділимо 
тісто на 3 частини. Час випікати 
3 коржі, форма 23 на 35.

 Крем готуємо так: 500 г мас-
ла збити і додавати по ложці ва-
рене згущене молоко (0,5 л), на-
прикінці — дрібку лимонної кис-
лоти.
 Далі нам потрібні квадратні 
вафлі. Нижню вафлю помасти-
ти кремом + корж + крем + ваф-
ля + крем + корж + крем + ваф-
ля + крем + корж + крем + ваф-
ля + крем. Тримати при кімнат-
ній температурі до зм’якшення 
вафель і коржів.

Швидка піца
 Господиня з Тернополя ра-
дить пекти і швидку піцу, бо 
дуже не хочеться навесні дов-
го стояти біля плити! Ця піца — 
ароматна, хрумка, соковита. 
 Тісто: 2 яйця збити вінчиком 
чи міксером, додати 4 столові 
ложки майонезу і 4 столові лож-
ки сметани, дрібку солі, Все зби-
ти і додати 9 столових ложок бо-
рошна. Все збити і вилити на зма-
щену пательню 28 см в діамет-
рі (або 32 см). Тісто розрівняти, 
зверху викласти соус, а на нього 
— що забажається. Це може бути 
подрібнене м’ясо чи ковбаски, 
кружальця помідорів чи кільця 
перцю. Цибуля, гриби, оливки. 
Потім посипаєте тертим сиром, 
накриваєте кришкою і тримаєте 

2 хвилини на найбільшому вогні 
та 15-20 хвилин — на маленько-
му. Досить смачно!

Голубці з дерунами
 Про пісні голубці чула і готу-
вала такі не раз, а от про голубці з 
дерунами вперше почула від пані 
Лариси. Хто ще не чув, то цей ре-
цепт для нас. 
 Треба качан квашеної чи си-
рої капустини. Розібрати голо-
вку квашеної капустини на лис-
тки і пропарити їх водою. 
 Деруни: цибулю і картоплю 
(цибулина на 5 картоплин) по-
терти на найдрібнішій тертці, 
поперчити і посолити до смаку, 
додати борошно і розпушувач. 
Смажити на мінімумі олії, тіль-
ки щоб картопля схопилася (не 
до готовності).
 Грибна начинка: гриби про-
мити (печериці), порізати на 4-6 
частин і посмажити на олії. На-
крити кришкою, поперчити і 
посолити за смаком. Потім зня-
ти кришку і випаровувати до су-
хості, а тоді перемолоти разом із 
притушеною морквою і цибулею, 
поставити на вогонь, щоб підсу-
шити. Якщо маєте сушені гри-
би — то взагалі смакота. Тепер 
кладете половину чайної ложки 
начинки в дерун (тертюх), скру-
чуєте рулет і загортаєте його в 
листок капусти. Складаєте в по-
судину, в якій будете запікати 
голубці, зверху кладете лавро-
вий лист, духмяний перець, за-
ливаєте ледь підсоленою водою, 
доводите до кипіння і ставите в 
духовку на 1 годину 20 хвилин.
 Готові голубці подавати з 
грибною підливою чи смаженою 
цибулею. Такі голубці будуть хо-
рошим варіантом страви в піст, 
якого ми очікуємо. 
 А наразі триває ще тиждень 
Масниці, і нехай він буде гар-
ним! 
 Смачного! ■

ТРАДИЦІЇ

Масниця — добрий час 
наїстися про запас?
Рецепти вареників, рулетиків й іншої випічки 
від Лариси Пошпур із Тернопільщини

■Тетяна ЗІНЧЕНКО

Ми дочекалися Масниці — тижня 
перед Великим постом. Історія 
його відзначення прослідковуєть-
ся ще з трипільських часів, коли 
ці дні вважали початком справж-
ньої весни, називали цей тиждень 
Колодієм. Саме тоді й відбува-
ються народні гуляння, прощання 
із зимою і смакування обрядових 
смачних страв. Неодруженим 
чоловікам дівчата чіпляли сим-
волічні колодочки і жартували-
насміхалися, що парубки над-
мірно «перебирають» дівчатами, 
досі не завівши родин. 
Що тоді готували? Найперше — це вареники. Молодий місяць сим-
волізував собою жіноче начало, а вареник був його уособленням. 
Із появою на небі молодого місяця наші прадіди молилися, щоб 
щастило цілий місяць.
Крім вареників, наші прабабусі в «бабський тиждень» пекли сир-
ні баби, смажили налисники з сиром, варили локшину і галушки 
на молоці. А ще готували ряжанку, колотуху, розтирачку, молочні 
каші з гречкою, молочний кисіль і багато інших молочних страв. На 
Колодія прагнули наїстися «про запас», на цілих сім довгих тижнів 
весняного Великого посту.
Із часів християнства пишні гуляння стали помірнішими, однак 
тиждень Масниці і донині залишається днями підготовки до Вели-
кого посту, а потім — до зустрічі світлого Воскресіння. 
Лариса Пошпур із Тернопільщини радить цього тижня влаштувати 
сирний рай із масляними берегами. Слушна і смачна порада, чому 
б і не прислухатися?І

ВИПРОБУВАНО

 Малай від Дарії Цвек
 Такий хліб — це вже «класика» випічки на Масницю. Печемо за порадами відо-
мої кулінарки! 
 Інгредієнти: 100 г кукурудзяного борошна, 150 г сиру, 4 яйця, 150 г цукру, 0,5 
склянки кислої сметани, лимонна есенція.
 Жовтки розтерти з цукром, всипати перетертий крізь сито сир, додати сметану, 
борошно та кілька крапель лимонної есенції. Все разом старанно вимісити і лишити 
на 30 хвилин. 
 Через півгодини масу вимішати з піною збитих білків, викласти у змащену і поси-
пану сухарями форму. Пекти годину за температури 210-250 градусів за Цельсієм.

■

Сирні пуп’янки.❙

Лариса Пошпур.❙

Яблучний пиріг.❙

Голубці з дерунами.❙

Піца Лариси Пошпур.❙

Пиріг із маком. ❙

Медовий пиріг з яблуками.
Фото з архіву Лариси ПОШПУР. 

❙
❙
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«На своєму досвіді знаю, що нічого неможливого немає. Мені б хотілося, 

щоб наша збірна грала на одному рівні з провідними командами 
континенту — Франції, Угорщини, Норвегії. У нас хороші гандболістки, і я 

сподіваюся, що у них усе вийде».

Наталя Ляпіна
в.о. головного тренера жіночої збірної України з 
гандболу

УКРАЇНА МОЛОДА

 Григорій ХАТА

  Той факт, що раптова зміна на-
ставника може мати визначальний 
вплив на турнірне майбутнє коман-
ди, підтвердила історія виступу за-
порізького «Мотора» у поточному 
розіграші Ліги чемпіонів. Найсиль-
ніший чоловічий клуб країни невда-
ло розпочав свої виступи в одній з 
елітних груп суперліги, програвши 
під керівництвом польського тре-
нера Патріка Ромбеля чотири матчі 
поспіль. 
  Утім екстрена зміна Ромбеля на 
Миколу Степанця справила на «мо-
тористів» позитивний ефект. Розпра-
вивши крила, український чемпіон 
позбувся статусу аутсайдера октету 
й, у підсумку, з п’ятого місця в групі 
«В» пробився до «плей-оф», де на-
прикінці березня (в 1/8 фіналу) по-
міряється силами з четвертим колек-
тивом групи «А» — польським «Віве 
Кельце».
 Так само вже по ходу сезону го-
стру необхідність тренерських змін 
відчули й у таборі кращого жіночо-
го колективу України. Повертаючи в 
літнє міжсезоння до керма команди 
Василя Козаря, керівництво львівсь-
кої «Галичанки», без сумніву, очіку-
вало від спеціаліста та його підопіч-
них якогось прориву.
 Однак на проміжній дистанції ви-
явилося, що «Галичанка» демонс-
трує вельми посередній хід, хоча й 

зберігає за собою статус лідера на-
ціональної першості. Перше серйоз-
не розчарування у львівському клубі 
пережили ще у вересні, коли «Гали-
чанка» з тріском на попередньому 
етапі кваліфікації вилетіла з розігра-
шу Кубка ЄГФ, двічі поступившись 
данському «Віборгу» з однаковим ра-
хунком — 22:33.
 Коли ж у лютому незмінний чем-
піон країни останніх трьох сезонів 
зазнав двох поразок поспіль, про-
гравши спочатку в гостях ужгород-
ським «Карпатам», а згодом — удома 
— «Реалу» з Миколаєва, президент 
«Галичанки» вирішив оперетивно 
шукати заміну Козарю.
 Наступником колоритного спе-
ціаліста, котрий, до слова, привів 
«Галичанку» до її прем’єрного чем-
піонства, став екс-наставник чолові-
чої збірної України з гандболу Ві-
талій Андронов. До речі, останнім 
часом ідея призначати на тренерські 
пости в жіночі команди спеціалістів 
iз досвідом роботи в чоловічому ган-
дболі стала доволі популярною в Ук-
раїні. Початком такого «мейнстрі-
му» можна вважати день призначен-
ня на пост головного тренера жіночої 
збірної України (в липні 2016 року) 
Бориса Чижова.
 Водночас варто відзначити, що 
найближчим часом у Міністерстві 
молоді та спорту має відбутися за-
твердження кандидатури нового на-
ставника.

 Попередньо комісія Мінмолодь-
спорту вже дала згоду на роботу 
олімпійської призерки-2004 На-
талії Ляпіної на посту головного 
тренера збірної України. Проте до 
моменту офіційного затвердження, 

нова наставниця «синьо-жовтих» 
працюватиме в статусі  виконуючої  
обов’язки. Примітно, що одним з її 
помічників буде президент Федера-
ції гандболу України Андрій Мель-
ник. ■

ГАНДБОЛ

Експериментальне запозичення
 Після двох поспіль поразок змінився наставник у лідера вітчизняного жіночого гандболу

■

Після роботи з чоловічою збірною України Віталія Андронова запросили до керма 
найсильнішого жіночого клубу країни.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Традиційного оголошен-
ня заявки головним трене-
ром збірної України Анд-
рієм Шевченком на чергові 
матчі «синьо-жовтих» чека-
ли з нетерпінням. І не тільки 
тому, що це стартові поєдин-
ки українських футболістів 
у відборі на чемпіонат Євро-
пи-2020. Головний інтерес 
до заявочного листа збірної 
України на матчі проти Люк-
сембургу та Португалії, перш 
за все, полягав у тому, чи фі-
гуруватиме в ньому прізвище 
Ярослава Ракицького, котрий 
узимку перейшов із донецько-
го «Шахтаря» до пітерського 
«Зеніту».
 Ставши біля керма «синьо-
жовтих», Шевченко беззасте-
режно покладався на досвід та 
вміння кращих представників 
українського футболу, котрі 
на клубному рівні захищали 
кольори «гірників». Трапля-
лося, що вихованці донецько-
го клубу складали більше по-
ловини «основи» вітчизняної 
збірної. При цьому пара цен-
тральних захисників Сергій 
Кривцов — Ярослав Ракиць-
кий для тренерського штабу 
Шевченка виглядала найоп-
тимальнiшою для тактичних 
побудов збірної України.
 Проте, коли Ракицький 
попрощався з «гірниками» 
й переїхав до Росії, для біль-
шості вітчизняних шануваль-
ників футболу очевидним став 
факт майбутнього розриву 
співпраці Ярослава з нашою 
національною командою.
 Звісно, сам футболіст не 
брав ніякого самовідводу. 
Водночас досвід попередніх 

історій з переїздами наших 
збірників до Росії, визнаної 
нашою державою країною-аг-
ресором, свідчив про те, що 
Ракицького до збірної Украї-

ни більше не викликатимуть. 
Принаймні до того моменту, 
поки він гратиме за російсь-
кий клуб.
 І справді, в переліку фут-

болістів, яких Андрій Шев-
ченко викликає на матчі про-
ти Португалії та Люксембургу 
(22 та 25 березня відповідно), 
прізвища Ракицького відшу-

кати не вдалося.
 Як і раніше, поміж 26 ви-
конавців потужне представ-
ництво має «Шахтар» (вісім 
футболістів). Однак цього 
разу найбільше повпредів — 
дев’ятьох виконавців — до 
збірної відправить київське 
«Динамо». При цьому семе-
ро гравців матимуть у збір-
ній України легіонерський 
статус. Після тривалої пере-
рви Шевченко звернув увагу 
на Романа Безуса, котрий ос-
таннім часом став одним із за-
бивних лідерів бельгійського 
«Гента».
 Питання голеадора й на-
далі залишається гострим для 
української команди. Номі-
нальними форвардами в най-
ближчих двох матчах у складі 
«синьо-жовтих» будуть Ро-
ман Яремчук iз «Гента» та 
Артем Кравець iз «Кайсеріс-
пора». Проте основний голе-
вий потенціал, думається, все 
ж випромінюватимуть гравці 
середньої ланки — Євген Ко-
ноплянка з «Шальке», Мар-
лос iз «Шахтаря», Олександр 
Зінченко з «Манчестер Сіті» 
та Віктор Циганков з «Дина-
мо».
 На випадок «форс-мажору» 
Андрій Шевченко забронював 
і кілька резервних позицій, 
куди, серед інших, потрапив 
і форвард іспанського «Альба-
сете» Роман Зозуля. Востан-
нє до збірної його викликали 
в 2016 році на товариський 
матч зі збірною Сербії, проте, 
провівши кілька вдалих поє-
динків в іспанській «сегунді», 
екс-футболіст «Дніпра» знову 
змусив тренерський штаб ук-
раїнської збірної звернути на 
себе увагу. ■

ФУТБОЛ

Точковий вибір
Тренерський штаб збірної України оголосив розширений список 
футболістів на стартові матчі відбору на ЧЄ-2020

■

Ставши переможцем своєї групи в Лізі націй, збірна України з оптимізмом розпочинає кваліфікацію 
на Євро-2020.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
❙
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ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +2…-3

 +11…+16

Північ -1…-6

 +5…+10

Центр -1…-6

 +5…+10

Схід -1…-6

 +1…+6

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +2…-3

 +5…+10

 — Ребе, я хочу розлучитися.
 — А в чому причина?
 — Таки причин багато, але най-
головніша та, що я одружений.

* * *
 — Ізю, я тебе запросила, щоб ти 
випив за моє здоров’я, а ти п’єш уже 
п’яту чарку.
 — Вибач, Розочко, але ти маєш 
поганий вигляд.

* * *
 Розмова двох подруг:

 — Я б не проти зустрічатися 
з тихим і скромним хлопцем, який 
при слові «дупа» червоніє і непри-
томніє.
 — Він би в тебе з коми не вихо-
див.

* * *
 Мати каже доньцi:
 — І запам’ятай найголовніше: 
холодній жінці доведеться грітися 
в шубі, купленiй тільки на свої гро-
ші.

Не сідай — відпустять
У шести областях України неповнолітніх не притягатимуть до кримінальної відповідальності 
за нетяжкі злочини

По горизонталі:
 1. Українська поетка, членкиня 
ОУН, розстріляна в Бабиному Яру. 4. 
Відомий український курорт у Кар-
патах, де знімали фільм «Черво-
на рута». 7. Американський штат. 9. 
Зв’язане разом зжате колосся жита 
чи пшениці. 11. Майстер із вироб-
ництва тканини. 12. Німецька горіл-
ка. 14. Ім’я командира чеченсько-
го батальйону ім. Джохара Дудає-
ва, який загинув у 2015 році під Де-
бальцевим. 15. Фахівець, який все 

знає про птахів. 16. Великий та-
лант, геніальність. 18. Популяр-

ний на межі 2000-х астролог, пе-
редбачення якого часто не збу-
валися. 19. Місто на Одещині. 

22. Мотузочок у свічці, на якому три-
мається вогонь. 23. Дрібне постуку-
вання м’ячем по підлозі у волейболі. 
24. Неофіційна посада при міністерс-
твах чи Президентові. 25. «Я дуже 
тяжко Вами відболіла. Це все було, 
як марення, як сон. Любов підкралась 
тихо, як Даліла, а розум спав, довірли-
вий ...» (Ліна Костенко).
По вертикалі:
 1. Сітка для полювання на не-
великих тварин. 2. Порода службо-
вого пса. 3. Український журналіст, 
який прославився викриттям коруп-
ції у найвищих владних колах. 4. Ук-
раїнський танцівник, суддя багатьох 
творчих шоу. 5. Вибуховий пристрій 
для знищення ворожої техніки та 

живої сили. 6. Герметично запаяна 
скляна посудина з ліками. 8. Спосіб 
«раціонального використання» вій-
ськовополонених у нацистській Ні-
меччині. 10. Вузька висока надбудо-
ва пірамідальної або конічної фор-
ми, що завершує будівлю, стержень 
для флюгера. 13. Загальна назва 
хвороб рослин, спричинюваних де-
якими видами бактерій або грибів. 
14. Іспанський співак, який минуло-
го року виступав у Києві. 16. Гали-
цький годинник. 17. Давньогрець-
кий філософ, який жив у бочці. 20. 
Електронна лампа або напівпровід-
никовий прилад з двома електрода-
ми, що пропускає електричний струм 
лише в одному напрямі. 21. Верхній 
жіночий одяг у вигляді довгої кор-
сетки, переважно з рукавами. ■

Кросворд №25
від 5 березня

7 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. 
Температура вночi -2...-4, удень +7...+9.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi 0...+2, удень +13...+15. Яремче: вночi -1...+1, удень 
+13...+15.  Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +12...+14. Рахiв: уночi 
0...-2, удень +11...+13.

5 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 36 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — 7 см, Долина — немає, Івано-
Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — не-
має, Пожежевська — 48 см.

Дара ГАВАРРА

 Бути селебрітіз водночас приємно й об-
тяжливо. З одного боку, гріє душу й серце, 
коли ти постійно в центрі уваги, твоє фото на 
перших сторінках можних журналів і «жов-
тої» преси. А з другого — твоє життя препа-
рують усі кому не ліньки, як студенти-меди-
ки тіло на заняттях із патологічної анатомії. 
Інколи це може призвести до скандалів, а то 
й руйнування чужих доль. 
 Нещодавній галас довкола нібито рома-
ну між співачкою Леді Гагою та актором і ре-
жисером Бредлі Купером — саме з цієї «опе-
ри». А все почалося з невинного начебто дуе-
ту, яким пара заспівала на врочистій вечірці 
вручення «Оскарів». Та й привід був поваж-
ний — Леді Гага отримала «Оскара» за «Най-
кращу пісню до фільму», а саме композицію 
Shallow із картини «Народження зірки». До 
слова, режисером цієї картини виступив сам 
Купер, тож цілком доречним було їхнє ви-
конання цієї композиції на врученні. І чи то 
пісня була така романтична, чи тому прови-
ною «хімія», яка нібито виникла між парою 
під час співу (на те вони й лицедії), але дует 
викликав просто бурю обговорення в соцме-
режах. Гостра на язичок Гага тут-таки й від-
повіла всім пліткарям всесвітньої «павути-

ни»: «Соціальні мережі 
— це, відверто кажучи, 
санвузол інтернету. Люди 
побачили кохання, і здо-
гадайтесь, що? Це те, що 
ми й хотіли, щоб ви по-
бачили. Це — пісня про 
кохання. Це — любовна 
історія. Коли ви співає-
те про кохання, ви хочете, 
щоб люди це відчули, пові-
рили вам».
 Можливо, когось такі завіряння й 
заспокоїли, але не подружку 44-річ-
ного ловеласа Бредлі Купера — 
Ірину Шейк, з якою він живе вже 
кілька років однією родиною та 
виховує майже дворічну донеч-
ку Лею. Зрозуміло, що подіб-
ні плітки не сприяють зміцнен-
ню подружніх стосунків, тож 
Ірина навіть відписалася від 
«суперниці» Гаги у соцмере-
жах. Папараці навіть зафіксу-
вали, як Ірина гуляла з донь-
кою на самоті, що знову-таки 
підкинуло дров у багаття обго-
ворень. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 В уяві пересічного обивателя безхатченко 
— це неохайна особа без прописки, яка без-
цільно вештається вулицями міста і псує своїм 
нечупарним виглядом довколишній пейзаж. Та 
це, мабуть, лише в нас так. Адже нещодавня 
новина з Піднебесної ламає ці шаблони.
 У китайському місті Чунцин місцеві жи-
телі виявили крутого персонажа, який ціл-
ком може стати місцевою знаменитістю і на-
віть мемом, бодай на короткий період. Річ у 
тім, що безробітний чоловік упродовж кількох 
років ночував у... телефонній будці. Ну як таке 
може бути, подумає більшість із вас, адже 
там неможливо заночувати! Проте чолов’яга 
й не думав спати в будці. Він користувався 
в ній... інтернетом. Так, так. Цей китайський 

Кулібін «зламав» таксофон (не поламав, а 
саме «зламав») для того, щоб використати 
його для веб-серфінгу. Тобто впродовж кіль-
кох років щоночі він читав новини і книжки в 
інтернеті, стежив за цiкавинками і навіть ба-
вився в різні комп’ютерні ігри. Свою поведін-
ку чоловік пояснив тим, що в нього немає 

комп’ютера і навіть смартфона, за допомо-
гою яких він міг би отримувати всю необхідну 
для сучасної людини інформацію. 
 Компанія China Telecom, яка займається 
обслуговуванням цієї телефонної будки, під-
твердила факт «зламу» таксофона і пообіця-
ла розібратися в ситуації. ■

ЗИГЗАГИ ДОЛІ

Життя, як воно є
Китайський безхатченко «осідлав» інтернет... 
у таксофоні

■

СЕЛЕБРІТІЗ

От вам і ги-ги, 
тобто Гага
Чи справді у Бредлі Купера роман 
зі співачкою?

■

Леді Гага.❙
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