Пшениця в обміннику

Перевірся і живи!

На стабільність української фінансової
системи найбільше впливає не
політика, а ситуація на світових ринках
продовольства: наша держава все
більше перетворюється на суто аграрну

З літа 2019 року
українці зможуть
безкоштовно
проходити
діагностику на
наявність онкології

» стор. 6

» стор. 2
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Зцілював душі поетичним
словом
Чому Степан Руданський
конфліктував із батьком
через мову та хто на медика
за фахом писав доноси в Ялті
» стор. 13
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Світить,
та не гріє

❙ Якщо мешканці будинку ретельно аналізують витрати на послуги енергопостачальників, є всі шанси повернути несправедливо «накручені» кошти.
❙ Фото з сайта znaj.ua.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,167
26,768 грн
30,069 грн
1 € = 30,846
1 рос. руб. = 0,422
0,409 грн

44,2 мільйона
гривень
комунальники
повернули
споживачам столиці
за неякісно надані
послуги в минулому
році
» стор. 2

2
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ІнФорУМ

«У гарантованому пакеті послуг первинної ланки є скринінгові тести на рак.
Цього літа ми з урядом будемо розвивати програму під назвою «Безкоштовна
діагностика», де будуть додаткові тести з раннього виявлення хвороби».

■ НАШІ ГРОШІ

Світить,
та не гріє
44,2 мільйона гривень
комунальники повернули
споживачам столиці
за неякісно надані послуги
в минулому році
Микола ПАЦЕРА
Жителі столиці, як, до речі, й інших міст
України, змушені терпіти постійне зростання
цін за комунальні послуги — опалення, водопостачання, прибирання прибудинкових територій тощо. Хоча якість їх, на жаль, далеко не завжди відповідає заявленим тарифам,
а подекуди компанії i взагалі примудряються здирати гроші за ненадані послуги або зумисно обмежують їх постачання. На що обурені громадяни скаржаться в управління (інспекцію) самоуправного контролю столичної
міськадміністрації. Спеціалісти цього контролюючого органу провели минулого року
1 тис. 70 перевірок на підставі скарг, які стосувалися житлово-комунальних послуг, і виявили тисячі порушень. «У середньому щодня
наші працівники здійснювали 4-5 перевірок,
— розповів очільник управління Станіслав
Москалевський. — У результаті контролю
тепло- та водопостачальні підприємства недоліки виправляли, а кошти за неякісні послуги мешканцям повертали».
Так було, скажімо, в будинку №8 по
провулку Приборному в Святошинському
районі, мешканці якого звернулися до інспекції з проблемою невиправдано завищених нарахувань за послуги з централізованого опалення за наявності працюючого теплового лічильника. Фахівці інспекції провели
ретельну перевірку та детальний аналіз витрат теплоносія відносно проектних параметрів і виявили, що махінатори з комунального підприємства «Київтеплоенерго» встановили в трубу теплоносія спеціальну шайбу збільшеного діаметра, за рахунок чого й
«накручували» зайву оплату. Було зроблено
відповідні обґрунтовані розрахунки, після
чого «великі комбінатори» змушені були замінити шайбу на меншу, а мешканцям було
зроблено перерахунок оплати.
Це лише один приклад із роботи спеціалістів управління (інспекції) самоуправного контролю столичної міськадміністрації. Усього ж у минулому році «Керуючі
компанії з обслуговування житлового фонду районів міста Києва» перерахували жителям столиці за неякісно надані або ненадані послуги з утримання будинків i прибудинкових територій кошти на загальну суму
44,2 млн. грн. У більшості випадків підставами для проведення перерахунків стали:
ненадання послуг iз прибирання прибудинкової території та сходових клітин, технічного обслуговування ліфтів, обслуговування
систем диспетчеризації, технічного обслуговування та поточного ремонту систем протипожежної автоматики та димовидалення,
поливу дворів, клумб i газонів, освітлення
місць загального користування, енергопостачання ліфтів та інші порушення.
Що ж робити, якщо, скажімо, споживача не задовольняє якість електроенергії, поцікавилася «Україна молода» у Станіслава
Москалевського? Головний інспектор порадив у такому разі подати письмову скаргу
електророзподільчій компанії, де її мають
розглянути впродовж 15 днів, а в разі проведення вимірювань — протягом 30 днів.
Якщо ж згадані терміни будуть порушені, то
компанія має надати компенсацію, а також
повинна буде усунути причини незадовільної якості: у строк 30 днів — у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу та в термін 180 днів — у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі. ■

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО
Збройні формування Російської Федерації
7 квітня 10 разів обстріляли позиції підрозділів
Об’єднаних сил, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 45 мінометних мін калібру 120
та 82 мм. Також ворог обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів i
стрілецької зброї.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ шість разів: iз мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем i великокаліберних кулеметів — біля села Водяне; мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем,
великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї —
поблизу села Гнутове; двічі з гранатометів різних
систем, великокаліберних кулеметів i стрілецької
зброї — поряд із населеним пунктом Широкине;
двічі зi станкових протитанкових гранатометів i
великокаліберних кулеметів — поблизу селища
міського типу Новотроїцьке.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції наших військ чотири рази: з мінометів калібрів
120 та 82 мм i великокаліберних кулеметів — поблизу міста Попасна; з мінометів калібрів 120 та 82
мм — поблизу населеного пункту Катеринівка; з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів i великокаліберних кулеметів —
знову ж таки поряд із містом Попасна; з великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї — поряд із селом Новозванівка.
Під час обстрілів один військовослужбовець
Об’єднаних сил отримав поранення. Жоден обстріл
противника не залишився без адекватної відповіді
Катерина БАЧИНСЬКА
Всесвітня організація
охорони здоров’я вважає,
що кiлькiсть випадків захворювання на рак у найближчі 20 років зросте на 70%. В
Україні з профілактикою захворюваності на цю хворобу
існує низка проблем. Тому
досить часто люди не мають
змоги на початкових етапах
діагностувати онкологію.
«У Європі та світі саме завдяки діагностиці на ранніх
стадіях лікарям вдається
рано виявити хворобу і таким чином швидше почати
лікування. Як результат —
значному відсотку пацієнтів
вдається одужати», — розповідає «УМ» лікар-онколог
Стефанія Кіряєва.
У свою чергу, з літа цього
року українці зможуть безкоштовно робити скринінгові тести для діагностики
онкологічних захворювань
на ранніх стадіях. Таку програму запускають у Міністерстві охорони здоров’я і
основною метою є попередити хворобу на ранніх стадіях.
«У гарантованому пакеті послуг первинної ланки є скринінгові тести на рак. Цього
літа ми з урядом будемо розвивати програму під назвою
«Безкоштовна діагностика»,
де будуть додаткові тести з
раннього виявлення хвороби», — зазначила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна
Супрун. Вона також додала,
що для тесту на рак необхідно буде піти до свого сімейного лікаря й отримати направлення на безкоштовну
діагностику.
За статистикою МОЗу, в
Україні більше мільйона онкохворих пацієнтів, і щороку реєструється понад 130
тисяч нових випадків. Наприклад, у 2017 році ця цифра сягнула 143 тисячі. І, за
прогнозами ВООЗ, причин
для зменшення жахливої

Уляна Супрун
в.о. міністра охорони здоров’я

Росіяни провокують
Окупанти обстрілюють наші підрозділи щодня
Об’єднаних сил. За даними розвідки, 7 квітня чотирьох окупантів було знищено, 14 поранено. Також
знищено один бронетранспортер противника.
На жаль, у попередні дні ЗСУ зазнали втрат.
Так, 5 квітня в бою з російськими окупантами від
кулі снайпера загинув старший солдат, кулеметник 57-ї бригади Юрій Фармагей. 1972 р. н., мешканець с. Огіївка, що на Вінниччині. Без батька залишилися двоє синів, один з яких теж військовий, морський піхотинець, а без дідуся — двоє
онуків.
А 6 квітня внаслідок бойових дій загинули двоє
молодих воїнів — це солдати Дмитро Стрекнєв та
Іван Лисиця. Вони полягли під час обстрілу поблизу хутора Вільний (що біля міста Золоте) в Попаснянському районі Луганської області. Дмитро
Стрекнєв — воїн-гранатометник, родом із Луганщини, з містечка Сватове, лише нещодавно закінчив школу й одразу ж пішов захищати рідний край.
А 23-річний Іван родом із Дніпропетровщини. Як
розповіли в прес-центрі ООС, «близько опівночі,
з метою виявлення системи вогню наших позицій
поблизу хутора Вільний, ворог відкрив вогонь із
мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових
гранатометів та великокаліберних кулеметів. Гранатометник солдат Дмитро Стрєкнєв та номер кулеметного розрахунку солдат Іван Лисиця спільно
з товаришами вогнем у відповідь примусили ворога припинити обстріл. Але внаслідок щільного вог-

ню окупантів обидва військовослужбовці отримали
кульові поранення, які виявилися фатальними»
Станом на 7-му годину ранку 8 квітня ворог
двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання
«Схід»: iз гранатометів різних систем — поблизу Авдіївки; зi станкових протитанкових гранатометів — у зоні населеного пункту Кам’янка.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних
сил немає. На всі обстріли противника наші захисники відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються.
Додамо, що в окупованому Луганську до трьох
українських військовополонених (Дєєва, Іванчука,
Орищука) бойовики так званої «ЛНР» не пустили
координатора ОБСЄ Тоні Фріша, який напередодні зустрівся з військовополоненими в окупованому Донецьку.
«До цих наших військових жодного разу, попри вимоги української сторони, протягом кількох
років не допускали нікого, ні МКЧХ, ні ОБСЄ», —
повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради
Ірина Геращенко. Вона зазначила, що є всі підстави для серйозного занепокоєння повною ізоляцією українських військових, незаконно утримуваних окупантами.
Нагадаємо, що Росія відхилила 17 пропозицій України щодо обміну утримуваними особами
в 2018 році. ■

■ РАК — НЕ ВИРОК

Перевірся і живи!
З літа 2019 року українці зможуть
безкоштовно проходити діагностику на
наявність онкології

❙ Здоровий? Переконайся.
тенденції немає не лише в
Україні, а й світі. За даними
Всесвітньої організації охорони здоров’я, 8,2 мільйона
людей у світі щороку помирають від раку, а це — 13%
смертей у світі. Поки онкологія посiдає друге місце у
світі за кількістю смертей.
Першу позицію незмінно
залишають за собою серцево-судинні захворювання.
Проте, за прогнозами експертів, із 2020 року ці хвороби можуть помінятися
місцями.
Найпоширенішою формою онкології у світі є рак
легенів. Як пояснюють спеціалісти, саме куріння лишається найбільш вагомим
чинником та є причиною
близько 20% випадків смерті від раку легенів. А ось чотири найбільш розповсюдженi різновиди хвороби —

це рак легенів, грудей, кишківника та простати. Саме
вони складають 42% усіх випадків захворювань на рак у
всьому світі. Україна ж входить до трійки європейських
країн із найбільшою кількістю хворих на рак. Перше
місце займає Угорщина, а
от другу позицію поділяють
Росія та Україна. У Міністерстві охорони здоров’я розуміють усі загрози розвитку хвороби і запевняють:
роблять усе можливе, щоб
покращити показники. «У
2018 році вдвічі збільшилося фінансування на закупівлю препаратів для лікування онкології у дорослих, і на
63% — для лікування раку
в дітей. Так, у 2017 році на
закупівлю ліків для дорослих виділено 809 млн. грн.,
у 2016 році — 397 млн. грн.,
для дітей — 558 млн. грн., у

2016 році — 353 млн. грн.»,
— зазначили у прес-службі
МОЗу.
За словами лікаря-онколога Стефанії Кіряєвої, українці могли б не дати хворобі шансу, якби вчасно зверталися до лікаря, приходили
на діагностику та слідкували за своїм способом життя:
«Коли я називаю ці три важливі критерії, мені досить
часто закидають, що діагностика не завжди ефективна, а
слідкувати за харчуванням,
не курити та не вживати алкоголь у наш час складно. У
відповідь я лише можу запитати людину — а захворіти на рак вам більше подобається? Адже досить часто
людина навіть не підозрює,
що в неї може бути ця хвороба. І якби українці просто
приходили себе перевірити
— це вже б убезпечило значний відсоток людей від складного захворювання».
Хоч як це дивно, але хвороба також має статеві особливості. Адже рак легенів
є найбільш розповсюдженим видом серед чоловіків у
всьому світі, тодi як на рак
грудей переважно хворіють
жінки. Остання доповідь
Всесвітньої організації охорони здоров’я свідчить, що
більше 60% нових випадків
захворювань реєструють у
країнах Африки, Азії, Центральної та Південної Америки. Наприклад, Європа
та Північна Америка мають нижчу смертність від
раку в порівнянні із загальним числом хворих, тодi як
Азія та Африка мають більше число летальних випадків від раку. Споживання алкоголю є найбільш розповсюдженою причиною смерті у
Європі та Америці, а нездорове харчування та надмірна вага стають дедалі вагомішими чинниками ризику
в країнах із низьким рівнем
прибутків населення. ■

ІнФорУМ
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■ АЛЬТЕРНАТИВА

Сонцевітростанція
У Західній Україні з’явиться цікавий енергетичний об’єкт
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
Незвичайна електростанція, яка
використовуватиме водночас енергію
вітру і сонця, має запрацювати до кінця року в селі Товстеньке Чортківського району Тернопільської області. Вітрова електростанція складатиметься з шести генераторів із вітровими турбінами загальною потужністю
8 мегават. А сонячна (іншими словами — фотогальванічна) такої ж потуж-

ності — з 13 тисяч фотоелектричних
модулів. Також до складу комплексу
входитиме трансформаторна підстанція закритого типу, що дозволить підключити його до лінії електропередач,
яка проходить поруч.
Спорудження «сонцевітростанції»
здійснюється компанією «Західекоенерго» в рамках впровадження в Тернопільській області державної цільової програми енергоефективності
й розвитку сфери виробництва енергоносіїв iз відновлюваних джерел енергії

та альтернативних видів палива згідно з «Енергетичною стратегією України до 2030 року». Наразі завершується
розробка проектної документації, відтак приблизно через місяць, як повідомив «УМ» голова Товстеньківської
сільської ради Борис Качмарський,
має розпочатися будівництво, а до
кінця року екологічний енергетичний
об’єкт планують запустити.
Сказати, що станція забезпечуватиме електроенергією, власне, населений
пункт, біля якого будується, чи навколишні, було б неправильно, бо вироблена енергія подаватиметься в єдину
електромережу України. Однак кошти від оренди восьми гектарів землі, на
яких розташують об’єкт і які раніше
пустували, суттєво поповнюватимуть
бюджет сільради. Дасть «сонцевітростанція» також робочі місця тутешнім
жителям. ■

Замах на гетьмана
У «Трахтемирові» шукають тих, хто
розстріляв пам’ятник Петру Сагайдачному
На Черкащині правоохоронці шукають вандалів, які
на території Державного історико-культурного заповідника «Трахтемирів» пошкодили
пам’ятник гетьману реєстрового козацтва Петру КонашевичуСагайдачному.
Як повідомили «УМ» у Золотоніській місцевій прокуратурі,
Канівське відділення Золотоніського відділу ГУНП у Черкаській області провело огляд місця події, за результатами якого
зафіксовані пошкодження верхньої частини пам’ятного знака.
«За вказаним фактом зареєстроване провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 296 КК України (хуліганство). Канівське відділення Золотоніської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудового розслідування, яке має на меті встановити
всі обставини вчинення цього
злочину», — наголошують у Золотоніській прокуратурі.
Нагадаємо, що напередодні у
Державному заповіднику туристи випадково побачили пошкод-

жений кулями герб кошового
отамана Запорізької Січі Петра
Конашевича-Сагайдачного. Окрім цього, вандали пробували
розбити стелу ще й киркою.
За словами Тараса Теліженка, директора Державного історико-культурного заповідника «Трахтемирів», розстріляли
пам’ятник гетьману, який було
встановлено на честь 400-річчя
перемоги над московитами, ті,
хто ненавидить усе українське.
«І це не росіяни десантувалися у «Трахтемирові», біснувалися, швидше за все, «українці» за
паспортом, але безродні за своєю
натурою малороси, які уявлення
не мають про історію. Але, самі
того не підозрюючи, вони перетворили цей пам’ятник на бойовий. А війна з одвічними ворогами України, як відомо, триває і досі...» — коментує директор заповідника акт вандалізму
черкаському виданню «Козацький край».
«Для пам’ятника такого
типу ушкодження — це як шрами для воїна. Дуріють — значить, пам’ятник їм справді небайдужий, бо правдивий і зачіпає за живе...» — наголошує і
скульптор пам’ятника Роман
Турецький. ■

❙ Такий вигляд має пам’ятник гетьману реєстрового козацтва
❙ Петру Конашевичу-Сагайдачному після візиту вандалів.
❙ Фото Йогана КАНЮКИ.

■ ПИЛЬНУЙ!

Нітратні криниці
На Харківщині лікарі борються
за життя дитини, яка отруїлася їжею,
приготовленою з неякісної води
Лариса САЛІМОНОВИЧ
У селищі Прудянка Дергачівського району сталася надзвичайна подія. Мати
нагодувала дитину, якій виповнилося рік і два місяці,
їжею, приготовленою на колодязній воді. Немовля у
важкому стані госпіталізували до Харківської обласної дитячої лікарні №1, де й
було діагностовано гостре отруєння нітратами. Мати знала, що в Прудянці з колодязями є проблеми, тому молочні суміші готувала на покупній воді. Втім воду для

■ НАШ БРЕНД

«П’ятий
елемент» —
український
Вітчизняна компанія
побудує потужний
завод iз виробництва
екологічно чистих
міндобрив у Латвії
Ірина КИРПА
Херсонська область

■ ВАНДАЛІЗМ

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
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приготування іншої їжі набрала в сусідньому колодязі.
Але, як показав аналіз санлікарів, вміст нітратів у тій
криниці перевищує допустиму норму в 8,3 раза. Більше
того, в селищі взагалі не лишилося криниць, які можна
було б назвати придатними
для використання. Причому нітратна вода в провареному вигляді стає ще більш
токсичною.
З початку року це вже
другий випадок, коли на
Харківщині дитина потрапила до лікарні з гострим отруєнням нітратами. У січ-

❙ Не плюй у криницю, але і не пий із неї.
ні аналогічна трагедія сталася у Великобурлуцькому
районі, де їжу тримісячному малюку приготували на
воді зi свердловини. Фахівці застерігають батьків від
таких «експериментів», оскільки сьогодні на теренах
регіону складно знайти чис-

ту від цих хімічних сполук
криницю. Минулого року
в області було взято 5 тисяч 267 проб із джерел нецентралізованого водопостачання і з’ясувалося, що майже в половині випадків вода
не відповідає санітарним
нормам. ■

Дирекція Голопристанського підприємства 5 Element підписала договір про спільне будівництво з литовською компанією Biodinamika.
Перспективний проект, у який інвестують майже 120 тисяч євро, буде реалізований уже до 2020 року. Економісти підрахували, що вкладені кошти окупляться буквально впродовж
року, що доводить його високу рентабельність.
Компанія 5 Element у місті Гола
Пристань за три роки напруженої
роботи встигла накопичити унікальний досвід у справі виробництва екологічно чистих мінеральних добрив.
Саме це у майбутньому дозволить аграріям України отримувати рекордні врожаї сільськогосподарської продукції.
Керівник підприємства Володимир Білий визнає, що прийшов час
для розширення виробничих потужностей, адже є відмінний потенціал
для заснування заводів у різних країнах світу.
— Переговори з компанією
Biodinamika показали високу зацікавленість партнерів з Європи у співпраці з колегами з України, — додає генеральний директор компанії
5 Element. — Фахівцям з Євросоюзу не терпиться протестувати нашу
продукцію, адже вона має унікальні
властивості, що дозволяють не лише
збільшити життєстійкість рослин, а
й створити умови для отримання високих врожаїв.
Відзначимо, що для литовської
компанії будівництво нового заводу
— дуже вигідна справа, адже це дозволить охопити новий ринок збуту,
що об’єднує відразу шість країн: Білорусь, Нідерланди, Швецію, а також країни Балтії.
На даний час компанія 5 Element
проходить реєстрацію торгової марки ще й на інших континентах, в
майбутньому це дасть можливість
вести переговори про будівництво нових заводів на території США, Індії,
Іспанії, а також Китаю.
До кінця 2019 року запрацює завод із виробництва екологічно чистих мінеральних добрив на Кіпрі,
звідки українські препарати будуть
поставляти до всіх країн Європи.
Сама технологія виробництва препаратів — українська, і вона вже запатентована, а ось заводи з виробництва будуть розташовані в різних куточках світу. Генеральний директор
компанії 5 Element Володимир Білий
пишається тим, що його фахівці зуміли розробити та впровадити у життя стратегію створення виробництв
у інших країнах, подібну до тієї, що
використовує компанія Coca-Cola.
Адже всі філії української компанії
отримають світову популярність під
брендом 5 Element. Подібна стратегія дозволить ентузіастам Херсонщини вже через п’ять років охопити
майже п’ять відсотків світового ринку в органічному сегменті виробництва екологічно чистих мінеральних
добрив. ■
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■ СИЛОВИЙ ПРИЙОМ

■ ВІДЛУННЯ

МВС визначилося
з кандидатом?

Що приховує Зеленський

У столиці затримали активіста, який хотів
роздавати листівки проти Зеленського

❙ Під час затримання активіста.
■ ДО РЕЧІ

❙ Леонід Овчаренко.

Сьогодні в «Інстаграмі» кандидата
у президенти Володимира Зеленського
з’явилося відео, де актор дякує поліції
та міністру внутрішніх справ за якісно
проведену роботу під час першого туру
президентських виборів. «Це вперше
в історії України міністерство та правоохоронці працювали не на конкретного
кандидата, а задля чесності проведення виборів. Дякую вам», — зазначив
Зеленський.

Катерина БАЧИНСЬКА
«Не допустимо прокремлівського реваншу!». З таким закликом активіст Леонід Овчаренко
планував влаштувати одиночний пікет і встановити агітаційний намет на майдані Незалежності. Метою його акції протесту
було роздати листівки з інформацією про кандидата в президенти
Володимира Зеленського. Проте
хлопець не встиг повністю встановити намет і роздати хоча б
одну листівку, як працівники
поліції його затримали: «Затримали мене за поширення передвиборчої агітації. Поліція підійшла
миттєво і попросила подивитися
листівки. Я все виконав на їхнє
прохання і вони миттю заявили,
що я мушу з ними пройти до відділку. Я, звісно, відмовився. І у
відповідь мене взяли за руки, за
ноги, запакували в автозак і відправили до відділку».

За словами пана Овчаренка,
який давно є активістом групи
«Відсіч», це вперше з ним так
грубо поводились. «І найбільше мене з цього всього лякає,
що ж нас чекає далі», — додав
хлопець.
У поліції склали адміністративні протоколи за ст. 212-10 —
порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації і
ст. 185 — злісна непокора законному розпорядженню або вимозі
поліцейського Кодексу України
про адміністративні правопорушення. За три години хлопця
відпустили і призначили судове
засідання на 10 квітня. Друзі та
активісти вирішили не залишати цю справу і на сторінці групи
«Відсіч» у «Фейсбуці» зазначили, що збирають усіх небайдужих у середу під Шевченківським судом. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Президент звільнив очільника
Одещини
Президент України Петро Порошенко
відсторонив Максима Степанова з посади
голови Одеської обласної держадміністрації. Відповідний указ від 6 квітня оприлюднено на сайті глави держави. Іншим указом
виконання обов’язків голови Одеської ОДА
тимчасово покладено на Сергія Паращенка. Нагадаємо, Степанов очолив Одещину в січні 2017 року, після відставки Міхеїла Саакашвілі. Як стало відомо вчора під
час брифінгу в ОДА, Максим Степанов відмовився залишати посаду. Степанов вважає, що указ Президента про його відсторонення незаконний, оскільки голів місцевих адміністрацій можна звільнити тільки за поданням Кабміну. «Я як виконував
обов’язки, так і виконую», — сказав він.
Додамо, що минулого тижня голова
Херсонської обласної держадміністрації
Андрій Гордєєв написав заяву про звільнення «за власним бажанням». «Я не хочу,
щоб у такий складний час виборів сфабрикований проти мене негатив хоч якимсь
чином негативно відобразився на другому

турі виборів Президента України та Верховного головнокомандувача», — написав
він у «Фейсбуці», маючи на увазі справу
з убивством Катерини Гандзюк. Заяву про
відставку Президент має розглянути найближчими днями.

Справа Гандзюк: Мангер у
лікарні
Підозрюваного в організації вбивства
активістки Катерини Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера госпіталізували з гіпертонічним кризом, повідомляє «Українська правда» з
посиланням на прес-секретаря Херсонської облради Галину Ляшевську. За її словами, Мангер перебуває в реанімації обласного кардіологічного диспансеру з вечора
п’ятниці. Саме в той день на Мангера вдягли електронний браслет. Через госпіталізацію він не зміг приїхати на заплановане
вчора засідання Шевченківського райсуду Києва, де мали розглядати питання про
продовження на два місяці строку відсторонення його від посади голови Херсонської облради.

Те, як вiн «здавав» кров на алкогольну і наркотичну залежність,
змушує засумніватися у здоров’ї кандидата в президенти
Богдан ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ
Шоу забуксувало і майже не
продовжується. Саме так можна охарактеризувати потуги
кандидата у президенти Володимира Зеленського у спробах
розважити власний електорат
на минулому тижні. У форматі
шоу був запланований і виклик
чинного глави держави на дебати на НСК «Олімпійський»,
і вимога разом здати аналізи,
бо ж країні потрібен здоровий
Президент.
От тільки реакція Президента Петра Порошенка стала неочікуваною для команди «Зе»,
бо він і виклик щодо стадіону
прийняв, і дату дебатів на 14
квітня запропонував. А ще й
здав зразки крові, волосся і сечі
на аналіз представникам одразу чотирьох клінік — двох державних і двох приватних.
Оскільки пан Зеленський
спромігся лише на те, щоб здати тільки зразки крові й винятково у клініці «Євролаб»,
співвласником якої є його прихильник Андрій Пальчевський (а самі зразки крові брав
навіть не нарколог, а масажист
Владислав Кірякулов, що знімався у п’ятій частині серіалу «Свати»), про неупереджені
результати цього аналізу не
йдеться.
Відтак блогери і пересічні користувачі соцмереж, а також низка експертів на телебаченні висловлюють сумніви,
що на посаду Президента претендує справді здоровий кан-

Інф. «УМ»
«Обрання єврея
Президентом «країни
Голокосту і Бабиного
Яру» — це символічно», — вважає Бернар-Анрі Леві.
Французький філософ, письменник
і політичний журналіст Бернар-Анрі
Леві вважає, що обрання Президентом
України, держави Голокосту і Бабиного
Яру, Володимира Зеленського, вихідця з
уцілілих євреїв Дніпропетровщини, буде
«свого роду покаянням України Махна
та Степана Бандери».

дидат. Мовляв, саме зразки волосся і сечі здатні виявити і засвідчити факти вживання наркотичних речовин як упродовж
останніх 90 днів, так і більше.
Тоді як у зразках крові наркота зберігається не так довго.
Натомість Зеленський мовчить. Мовчить про те, чому не
прийшов здавати аналізи туди,
куди ж сам запрошував Порошенка. Про те, чому здав лише
кров і чи є він справді здоровим
і не має залежності від усіляких
там «кайфових» речовин. Мовчить про політичні вподобання свого фаната Пальчевського, який, не криючись, заявив
пропагандистським російським
ЗМІ, що мріє про союз України
з Росією.
Єдине, на що спромігся пан
Зеленський після явно фіктивного забору крові на публіку,
так це лаконічне: «У нашій історії з аналізами стався казус». Адже кандидат особисто
оприлюднив документ, на якому датою здачі аналізу значилося 2 квітня, після чого медики панічно виправили дату на 5
квітня. І дарма у клініці «Євролаб» намагалися виправдатися, мовляв, у результатах помилково вказали невірну дату
забору крові. Адже будь-хто
може переконатися, що вся
документація у цій сучасній
комп’ютеризованій клініці датується автоматично. І якщо
Зе-кандидат здавав кров 5 квітня, а йому дали документ за 2ге, це означає, що він отримав
банальну підробку.

Водночас український боксер Володимир Кличко запропонував кандидатам у президенти України Володимиру
Зеленському та Петру Порошенку здати аналізи в міжнародній організації WorldAntiDopingAgency, що здійснює координацію боротьби з допінгом
у спорті.
«Якщо ви такі відкриті і зацікавлені в об’єктивному результаті, то зробіть це за репутаційно перевіреним методом у міжнародній організації
WADA», — наголошує Кличко-молодший і додає, що може
допомогти організаційно в процесі, «щоб це не виглядало так
кустарно», і навіть оплатити
витрати.
Наразі на заклик Кличка
пройти антидопінговий тест
WADA відгукнувся лише Порошенко. У неділю ввечері глава держави пообіцяв, що пройде тести WADA вже на початку
цього тижня, коли в Україну
приїдуть керівництво і експерти цієї організації.
«Це є надзвичайно і принципово, щоб тести провела
WADA — найавторитетніша у
світі міжнародна організація
допінгового контролю, яка забезпечувала виведення на чисту воду і Російської допінгової агенції, і авторитет якої не
викликає жодного сумніву», —
заявив пан Порошенко.
А що ж пан Зеленський?
VIP-клієнт «Євролабу» наразі
мовчить. Невже і WADA йому
не підходить? ■

■ ПАСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ

У пошуках ідентичності
Французький філософ: обрання Зеленського
— це покаяння України за Махна та Степана
Бандеру
Про це він написав у
своїй статті «Дві години з Володимиром Зеленським для французького щотижневого журналу Le Point.
Проте Зеленський,
на думку француза,
ставиться до своєї національності досить
формально.

«Той факт, що я єврей, перебуває на 20-й
позиції моєї характеристики...» — сказав
Зеленський в інтерв’ю
французу.
Нагадаємо, олігарх
Ігор Коломойський заявив ізраїльській газеті Мakorrishon, що
Зеленський — стовід-

сотковий єврей. «Він
не релігійний, але ми
працюємо над тим,
щоб принаймні він дотримувався Шаббату,
це непросто для людини його професії, крім
того, непросто рекламувати іудаїзм в Україні», — визнав Коломойський. ■

■ ОЦІНКИ

«Українцi хочуть когось...»
Порошенко зробив більше, ніж будь-хто інший в Україні за
останні 20 років, — Курт Волкер
Інф. «УМ»
Спецпредставник Держдепу США щодо України Курт
Волкер високо оцінив роботу
Петра Порошенка за час президентства. Про це він розповів в
ефірі американського телеканалу PBS.

За його словами, Порошенко, хоч і в певному сенсі розчарував українців, але зробив більше реформ, ніж будьхто в цій державі за останні 20
років.
«Українське суспільство
зіткнулося з вибором. Йому
потрібен хтось, хто просто йде

проти істеблішменту, обіцяючи
масштабну реформу? Або українці хочуть когось, хто, можливо, розчарував їх у деякому
відношенні, але зробив більше
реформ, ніж будь-хто інший
в Україні за останні 20 років і
протистояв (президенту Росії)
Путіну?» — наголосив він. ■

СВІТ
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■ ВІДДІЛ КАДРІВ

■ ЛИПКІ РУКИ

Нове обличчя
Світового банку

Трамвай із відкатом
Прокремлівського мера Риги відсторонили
через корупційний скандал

Установу очолив прибічник Дональда Трампа

Олег БОРОВСЬКИЙ
Олег БОРОВСЬКИЙ
Девіда Мелпасса офіційно
затверджено на посаді 13-го
голови Світового банку, повідомляє Бі-Бі-Сі. Його кандидатуру на цей пост Президент
США Дональд Трамп назвав
ще в лютому. За неписаною
традицією, представник США
очолює Світовий банк, тоді як
європейці обіймають посаду
керівника МВФ, а японці —
керівну посаду в Азійському
банку розвитку.
63-річний Девід Мелпасс
був старшим економічним
радником Трампа під час виборчої кампанії 2016 року.
До призначення на посаду голови Світового банку Мелпасс обіймав посаду заступника міністра фінансів США
з міжнародних відносин. До
роботи у Світовому банку він
стане сьогодні, 9 квітня. Термін перебування на посаді —
5 років.
Його призначення викликало суперечки, оскільки існують побоювання, що пан Мелпасс, відомий критик банку,
може звузити його роль. Сам
він заявив, що призначення на
цю посаду є честю для нього.
«Наша ціль двояка — зниження бідності і розширення процвітання, вона є, як ніколи, ак-

туальною», — заявив він.
Раніше Девід Мелпасс,
який працював в інвестиційному банку Bear Sterns, критикував Світовий банк разом з
іншими міжнародними фінансовими інституціями, включно з МВФ. Як відзначає бізнескореспондент Бі-Бі-Сі у НьюЙорку Мішель Флорі, раніше Девід Мелпасс називав
Світовий банк надто громіздким. Він також казав, що варто менше позичати країнам із
середнім доходом на душу населення, таким як Китай, які
й самі є достатньо фінансово
міцними. Проте з часу, коли
його кандидатуру було висунуто на посаду голови банку, риторика Девіда Мелпасса дещо
пом’якшилася. Очікується,
що давній критик Світового
банку на посаді голови може
звузити його діяльність до надання позик лише найбіднішим країнам. Він уже виступив за припинення кредитування Китаю, який, на думку
Девіда Мелпасса, є надто багатим, аби претендувати на це.
Минулого року він був
учасником переговорів щодо
пакета реформ кредитної політики Світового банку. Тоді
США погодилися підтримати
план акціонерів щодо збільшення активів Світового бан-
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❙ Девід Мелпасс.
ку на 13 млрд. доларів за умови, що банк звузить позичання і зосередиться на допомозі
бідним країнам. Ця реформа
передбачала, що країни з середнім рівнем доходів мають
більше звертатися по кредити у приватний сектор. Крім
того, було обмежено і зростання зарплат працівників Світового банку.
За понад 26 років співпраці Світового банку з Україною
загальна сума кредитів сягнула майже 12 млрд. доларів
у рамках приблизно 70 проектів. Нині портфель проектів Світового банку в Україні
складається з восьми інвестиційних проектів загальною сумою близько 2,5 млрд. доларів
США та однієї гарантії на 500
млн. доларів. Вартість позик
від Світового банку, МВФ,
ЄБРР та ЄС для України є на
порядок нижчою, ніж на світових фінансових ринках. Світовий банк є також укладачем
рейтингу Doing Business (рейтинг сприяння веденню бізнесу), в якому торік Україна
посіла 71-ше місце серед 190
країн. Це на п’ять позицій
вище, ніж за рік до цього. ■

Міністр довкілля і регіонального розвитку Латвії Юріс Пуце видав розпорядження про відсторонення Ніла Ушакова від виконання
посадових обов’язків голови Ризької думи за невиконання статутних
зобов’язань та порушення нормативних актів. Про це свідчить інформація в офіційному віснику
Latvijas Vёstnesis, повідомляє «Європейська правда». Розпорядження Пуце може бути оскаржене в адміністративному районному суді
впродовж 30 днів із дня його публікації. Ушаков уже втретє є мером
Ризької думи і головою правління
проросійської партії «Злагода».
Мера Риги вважають причетним до кримінального процесу
про можливі порушення під час
закупівлі автобусів, тролейбусів
і трамваїв, слідство в якому було
розпочато торік у листопаді. Загальна сума підозрілих операцій
сягає 270 мільйонів євро. У грудні 2018 року Бюро із запобігання та боротьби з корупцією Латвії
провело 30 обшуків і затримало сімох осіб. Серед затриманих були
підприємці та співробітники комунального підприємства Rїgas
Satiksme, зокрема його колишній керівник Леон Бемхенс. Розслідування було проведено спільно з польським антикорупційним відомством, яке повідомило,
що йдеться про можливі хабарі в

розмірі 800 тисяч євро. 30 січня
латвійське Бюро із запобігання та
боротьби з корупцією провело обшук в офісі та будинку Ушакова у
зв’язку зі справою про закупівлі в
Rїgas Satiksme.
Відтепер Ушаков стане звичайним депутатом Ризької думи.
Обов’язки її голови на час відсторонення може виконувати нинішній заступник мера Олег Буров,
повідомляють латвійські ЗМІ.
Сам Ушаков відкидає звинувачення й обіцяв подати апеляцію.
На думку латвійського політолога Філіпа Раєвського, яку він
висловив у розмові з агенцією «Делфі», відсторонення Ушакова з посади мера Риги може суттєво вплинути на розклад сил у Ризькій думі і
на латвійській політичній сцені загалом, зокрема місце на ній очолюваної Ушаковим партії «Злагода».
Крім того, Ушаков балотується на травневих виборах до Європарламенту. В разі обрання, він залишить посаду партійного лідера,
а ця проросійська партія не зможе
знайти гідну заміну очільнику й
може втратити свої впливи та рейтинги. Також зміниться розклад
сил у Ризькій думі, бо на наступних виборах чинна коаліція двох
партій «Злагода» та «Честь служити Ризі» не зможуть набрати
потрібну кількість голосів для чергового створення коаліції, відтак
проросійські сили втратять владу
в столиці. ■

■ ДІАГНОЗИ

Мутація «гарячої сенсації»
Вірус кору: біологічна зброя чи дитяче захворювання
Петро НЕСТЕРЕНКО
Спалах кору серед населення України в цьому році не став сенсацією, адже
такі захворювання відбуваються в нашій країні кожні 5-6 років. Україна не
єдина у цьому, адже таке трапляється
і в інших країнах СНД. Причини такого явища — відсутність сильного колективного імунітету. Але, як виявилося, в Казахстані, де також зафіксовано спалах кору, це стало приводом для
журналістських статей і домислів.
Окремі з варіантів гідні навіть детального вивчення і проведення розслідування. Так, автор з ім’ям Айнур Курманов, який називає себе співголовою
Соціалістичної руху Казахстану, висунув версію про те, що спалах кору в
країні — результат діяльності військово-біологічної лабораторії США в Алмати. Аналогічні лабораторії, на думку
автора, є також в інших країнах СНД і
їхня мета — розробка біологічної зброї.
А кір, вважає Айнур Курманов, лише
тестовий зразок, який був випробуваний на громадянах держав СНД, щоб
оцінити їх готовність до епідемій. Але,
як з’ясувалося, гіпотеза епідемії кору
має кілька спростувань.
По-перше, спалах кору не можна
назвати епідемією, адже це не відповідає офіційній класифікації ВООЗ надзвичайних ситуацій, пов’язаних із захворюваністю. Епідемічний поріг по
кору в Казахстані не перевищує норму. Його значення варіюється і залежить від статистики захворюваності
останніх років у різних країнах. Але
в середньому в розряд епідемії ситуа-

ція переходить, коли кількість хворих
наближається до 1% від загальної чисельності населення, що для Казахстану — близько 170 тисяч осіб. Пацієнтів із діагнозом «кір» у країні в десятки (!!!) разів менше. По-друге, посольство США в Казахстані, попереджаючи
своїх громадян про заходи профілактики в офіційному релізі, називає те,
що відбувається в РК, outbreak, тобто
спалах. Той факт, що дипмісія США
офіційно попередила своїх громадян
про спалах кору в Казахстані, автор
вважає «непрямим доказом» причетності Штатів до поширення епідемії.
Посилаючись на «експертів», автор
стверджує, що виявлені в Казахстані
штами кору — це спеціально виведені
в лабораторних умовах варіації вірусу,
стійкі до старих вакцин. Ця смілива гіпотеза ніким не підтверджена.
Офіційно штами виникли традиційно, в результаті природної мутації. Але
навіть якщо повірити в правдоподібність версії, то лабораторії з вирощування нових вірусів, на думку автора,
є в 25 країнах. У списку немає ні Афганістану, ні Ірландії. А штами виявили саме там, про що і свідчить їх лабораторна назва. Така практика ВООЗ із
присвоєння імен новим вірусам. Їх називають — виходячи з географії виникнення. У даному випадку це Афганістан та Ірландія. І якщо навіть припустити, що нові штами в пробірках завезли в ці країни з Алматинської або
будь-якої іншої лабораторії, то одразу
виникає питання: «Навіщо?».
Ще автор стверджує, що влада Казахстану знає про «справжню» мету

діяльності лабораторії в Алмати, розуміє всю загрозу, але вважає за краще про неї мовчати.
Як аргумент того, що в Алмати є військова лабораторія біологічної зброї,
автор наводить той факт, що саме Алмати та Алматинська область були
місцем, де починався спалах не тільки кору, а й менінгіту. Спалахи дійсно
на початкових етапах були більше поширені в цьому регіоні, адже це — найбільш густонаселена територія Казахстану.
Військово-біологічна лабораторія
США в Алмати — об’єкт не такий секретний, як намагаються представити його критики. За запитом туди мо-

жуть потрапити журналісти, менше
року тому, в травні 2018-го, там побувала редакція порталу Kapital.kz.
Вони особисто переконалися, що створити бактеріологічну зброю на базі лабораторії неможливо, ризик витоку
вірусів на об’єкті виключений, а фінансова участь США цілком обґрунтована.
Тож очевидно те, що в автора «гарячої сенсації», мабуть, було завдання — поширити бацилу занепокоєння
і масових заворушень у суспільстві. А
це може завдати чи не більшої шкоди в
інформаційному полі, ніж сам вірус на
території держави, за населення якої
він так гаряче вболіває. ■
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■ НАШІ ГРОШІ

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

У перерві між двома турами виборів Президента України фінансова ситуація у державі продовжує залишатися спокійною, контрольованою і демонструє ознаки оптимізму. Навіть курс долара,
який уже трохи піднявся минулого тижня, знову суттєво просів.
Станом на вчорашній день Національний банк зміцнив офіційний
курс гривні до долара на 25 копійок, встановивши його на рівні
26,77 гривні.
Тим часом фінансисти хвилюються за стрімке розширення побутового кредитування, побоюючись за ймовірну мильну бульбашку, що може мати згубний вплив на крихку економіку України. І
при цьому зазначають: на курс долара в Україні має надто великий
вплив аграрний сектор. Що означає надмірні ризики у випадку неврожаю. А от президентські й парламентські вибори, на їхню думку, відчутного впливу на фінансовий сектор цьогоріч не матимуть:
він залишатиметься доволі стабільним.

Життя в кредит
Загальний обсяг гривневих
кредитів населенню у січні-жовтні 2018 року зріс на 43% і становить 131 млрд. грн. Ідеться переважно про кредити на
споживчі цілі, на які припадає
85% кредитів фізичним особам
у гривні.
Відтак Національний банк
України занепокоївся і пообіцяв, що в 2019 році приділятиме багато уваги ризикам,
пов’язаним зi швидким зростанням споживчого кредитування. Про ймовірну проблему днями ще раз нагадав голова Національного банку Яків
Смолій. «Цього року ми будемо приділяти багато уваги ризикам, пов’язаним із швидким
зростанням споживчого кредитування. За останні два роки
воно суттєво росло», — заявив
голова НБУ, додавши, що на
сьогодні ризики не є значними,
але якщо банки недооцінюватимуть кредитні ризики та послаблять стандарти кредитування на майбутнє, це зробить фінансову систему більш вразливою до шоків.
«Тому цього року в своїх
стрес-тестуваннях ми також будемо зосереджуватися на портфелі споживчих кредитів», —
сказав Смолій. Керівник центробанку також зазначив: якщо
у регуляторі зрозуміють, що
ризики почали накопичуватися, то вони можуть, наприклад, зобов’язати банки збільшити пруденційні резерви або
збільшити розмір капіталу,
щоб створити запас міцності на
випадок дефолту за споживчими кредитами. «Свою оцінку
ризиків ми повідомимо банкам

чітко і вчасно, а наші нормативно-правові акти не стануть для
них сюрпризом», — резюмував
голова НБУ.
Заборонивши комерційним
банкам заробляти на кредитах,
керівництво НБУ, з одного боку,
піклується про стабільність фінансової системи держави, а
з іншого — гальмує розвиток
споживчого ринку. При цьому
гострота можливої загрози для
фінустанов є суперечливою. На
думку аналітиків, наразі боргове навантаження населення
України залишається одним із
найнижчих у Європі: чисті банківські кредити фізичним особам мають невелике значення в українській економіці —
лише 3,5% від ВВП. За оцінками НБУ, оприлюдненими у звіті
про фінансову стабільність, сукупне боргове навантаження домогосподарств становить 9,1%
від річного наявного доходу, що
є дуже низьким порівняно з іншими країнами.
Проте дослідження, зроблене два роки тому, показало: ризик неспроможності погасити
кредит та надмірної закредитованості існує. У категорію «незахищені» потрапило 74% від
2410 респондентів. Варто сказати і про реальну відсоткову
ставку наданих кредитів. Наприклад, у банках вони можуть
становити 30-140% річних на
споживчі потреби, а у фінансових компаніях іноді навіть
перевищують 600%. Тим часом загальний обсяг кредитів,
виданих усіма небанківськими фінансовими установами,
в першому півріччі 2018 року
зріс на 37% рік до року — до
20,8 млрд. грн.

Пшениця в обміннику
На стабільність української фінансової системи найбільше впливає
не політика, а ситуація на світових ринках продовольства: наша
держава все більше перетворюється на суто аграрну

❙ Українські хлібороби відтепер не лише забезпечують містян хлібом,
❙ а й відповідають за валютну стабільність у державі.
Політика — нічого,
врожай — усе!
Тим часом, на думку експертів, не існує значної загрози для
фінансової системи держави через політичний фактор. Хоча
країну періодично «трясуть» новини та апокаліптичні прогнози,
пов’язані з можливими електоральними сценаріями, економісти впевнені: фінансовий сектор
пройде другий квартал 2019-го
без потрясінь.
«Після виборів у 2014-му ситуація в банках змінилася радикально. Економіка зростає
третій рік поспіль. Проведено реформи, які підняли на новий рівень якість банківського нагляду. Фінансова система пройшла
очищення, її докапіталізували і
вона стала прибутковою. Обсяг
депозитів зростає. Сьогодні в Україні працює наполовину менше
банків, ніж у 2014-му, але система стала міцнішою і здоровішою», — цитують ЗМІ виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Олену Коробкову. За її словами, навіть
можливе збільшення державно-

го боргу України не вплине на фінансову систему. Адже, за її словами, співвідношення держборгу
до ВВП за останні два роки в Україні знизилася з 80% до 62% і
перебуває доволі далеко від критичної позначки.
Проблеми, втім, можуть виникнути з виплатами за зовнішніми боргами в умовах недоступності зовнішніх фінансових ринків. На думку Коробкової, цей
ризик може стати відчутним, наприклад, за умови, що вибори призведуть до припинення співпраці
з МВФ. «Але і тут загрози банкопаду немає», — каже експерт.
А от ризик для курсу національної валюти через усе потужніше перетворення України на
суто аграрну державу існує. І доволі відчутний! На думку голови
ради Національного банку України Богдана Данилишина, курс
гривні в найближчі півроку визначатиметься обсягом виручки
від продажу сільгосппродукції.
За словами експерта, за три
першi місяці 2019 року гривня
зміцнилася до долара на 1,8%,
до євро — на 3,7%. Хоча підви-

щення курсу долара до євро за
цей період становило 1,14-1,12,
а національна валюта України
орієнтується на долар США.
«У цьому році з курсом складається ситуація значною мірою
не типова для кількох попередніх років. Зокрема, ми не бачимо тимчасової, але відчутної девальвації гривні, яка починалася в грудні й тривала більшу частину січня, як було, наприклад, у
2016-2018 роках. Іноді чіпляючи
при цьому і лютий, як було в 2015
році», — написав Данилишин.
А тому, на його думку, в найближчі кілька місяців не варто
очікувати тривожних подій на валютному ринку України. Адже, з
одного боку, продовжиться експорт сільгосппродукції врожаю
минулого року, який був рекордним: на рівні 70,1 млн. тонн. Також були отримані найвищі в історії показники валового збору
кукурудзи, сої, соняшнику.
По-друге, за його даними, починається сезонне підвищення
попиту на продукцію і напівфабрикати з чорних металів. Ціни
демонструють помірно позитивну для українських металургів
динаміку. Отже, як вважає Данилишин, приплив валюти від
експортної виручки протягом
весни прогнозується непоганий.
Але навіть у цих наших перевагах можна чітко побачити ризики: основним чинником валютної стабільності в Україні
стає експортна виручка від продажу сільгосппродукції. «Україна все більше стає аграрною країною, тому і курс гривні все сильніше залежить від обсягу врожаю сільгосппродукції і світових
цін на неї», — додав голова ради
НБУ. А це, враховуючи залежність від погоди, кліматичних
факторів та нестабільності ринків, впевненості у нашій фінансовій стабільності не додає. ■

■ СЕКТОР ГАЗУ

■ ДО РЕЧІ
Ймовірно,
вона подорожчає

Запасаймося, поки дешевий!
Україна суттєво скоротила споживання газу із підземних
сховищ і розпочала підготовку до опалювального сезону
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Доволі м’яка цьогорічна зима плюс зменшення
паливної складової у промисловості разом дозволили
на порядок скоротити споживання природного газу в
нашій державі. І поки в наших будинках ще триває
весняний опалювальний сезон, Україна вже готується
до осіннього: дуже завчасно
розпочавши накопичувати
газ у підземних сховищах.
У період із січня по березень нинішнього року наша
держава спожила 11,1 млрд.
кубометрів газу. Це на 16%
менше за показники аналогічного періоду минулого
року. При цьому загальне
використання газу для виробничо-технологічних пот-

реб зменшилося на 2% і становило 900 млн. кубометрів природного газу. Тож
Україна входить у квітень
2019 року з максимальними
запасами природного газу у
своїх підземних сховищах
за останні п’ять років.
За даними компанії
«Укртрансгаз», упродовж
першого кварталу 2019
року відбір газу зі сховищ
також скоротився, і доволі
суттєво. Зменшення обсягів зафіксоване на рівні
2 млрд. кубометрів, що становить близько 28%. Таким
чином узимку ми використали збережених раніше 5,1
млрд. кубометрів.
Ще одна приємна новина: ми стали більше використовувати газу власного
видобутку. Так, за даними

Укртрансгазу, надходження природного газу в газотранспортну систему України від вітчизняних видобувних підприємств iз початку
року і станом на березень
2019 зросло на 3% у порівняні із минулорічним показником.
І, нарешті, напрочуд
позитивною є динаміка, з
якою ми використовували
газ із сховищ. Так, iз початку сезону відбору газу, який
торік стартував 7 листопада
і наразі до останнього дня березня (адже опалювальний
сезон ще триває і остаточна
цифра буде відома пізніше)
країна знизила запаси «блакитного палива» на 48,9%.
Тобто на 8,4 млрд. кубометрів. Таким чином, сьогодні
ці запаси становлять 8,786

❙ Наші підземні сховища газу нинішньої весни повніші, ніж зазвичай.
млрд. кубометрів. Торік ця
цифра була суттєво меншою. Так, на початку квітня 2018 року запаси газу в
підземних сховищах становили 7,5 млрд. куб. м.
А користуючись доволі
низькою ціною на газ, яку
зараз встановили на світових ринках, Україна цьогоріч почала закачування
природного газу в підземні
сховища ще до завершення
опалювального сезону! Так,
за даними оператора газотранспортної системи компанії «Укртрансгаз», лише
в один день, 5 квітня 2019
року, нетто-закачування
газу перевищила нетто-від-

бір iз ПСГ: було закачано
12,19 млн. куб. м, відібрано
— 3,37 млн. куб. м.
Станом на останні дні динаміка зберігається. Обсяг
газу в підземних сховищах
України зріс уже до 8,762
млрд. кубометрів: за останню добу було закачано 14,68
млн. кубів газу, відібрано
ж 6,05 млн. кубометрів. Таким чином, дванадцять українських підземних сховищ з активною ємністю 31
млрд. кубометрів на сьогодні
заповнені на 28%. Решту ж
«Нафтогаз України» планує
здавати в оренду зацікавленим структурам із Західної і
Центральної Європи. ■

Західні аналітики не
вірять у здатність нафтових цін знову демонструвати рекорди падіння. Зокрема, Едвард Морс, глава дослідницького підрозділу Citi
Group, вважає, що запаси
— на «конструктивному»
рівні.
Минулої п’ятниці Brent
коштувала 70 доларів за барель, а WTI — 63 долари.
«Я вважаю, що ймовірність
зростання цін є вищою,
ніж зниження. Нафта була
«перекуплена», однак ринок залишається напрочуд
вузьким, і в другому кварталі ціни перебуватимуть
у районі 70 доларів за барель», — стверджує Морс.
Його колега Ферейдун
Фешаракі називає навіть
суттєво вищі цифри. На
його думку, фундаментальні показники попиту та пропозиції підштовхнуть ціни
вгору до 75 і 80 доларів за
барель у другій половині
року.

СЕЛЯНИ І К°
Оксана СОВА
У період із 1 квітня до 15
червня заборонено будь-які заходи, що можуть стати причиною неспокою для місцевої фауни. Міністр екології та природних ресурсів України Остап
Семерак нагадує: це природоохоронний захід (стаття 39 Закону України «Про тваринний
світ»), який має на меті охорону ареалу існування тварин та
птахів на час їх розмноження і
відтворення популяції. Українців закликають бути толерантними і відповідальними за довкілля.
«У період із 1 квітня до 15
червня у лісах та на об’єктах
благоустрою заборонено будьякі заходи, що є джерелом
підвищеного шуму. Це і стрілянина, і феєрверки, і ралі чи
інші спортивні змагання, які
спричиняють гамір. Розраховую не тільки на активність
екологічних інспекторів та
лісівників щодо попередження
подібних випадків та їх виявлення, а й на самих громадян,
заручником яких, на жаль, часто стає природа», — прокоментував введення обмежень Остап
Семерак.
У випадку порушень правил
«сезону тиші» для цивільних
винуватців передбачені штрафи від тридцяти до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. Для посадових осіб покарання предметніше: від п’ятдесяти до сімдесяти
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. ■

■ ЕКОБЕЗПЕКА

■ НОВИНИ ПЛЮС

Сезон тиші

У фруктовій п’ятірці

У лісах та парках його ввели, щоб відтворити ареали
тварин та птахів

Україна увійшла в ТОП-5 світових лідерів експорту фруктів. Окрім того, ще в низку експортних
напрямів агропродукції та в трійку найбільш динамічно зростаючих сільськогосподарських індустрій. Як повідомив економіст інвестиційного центру
продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак, результати експорту
з України стосуються переважно обсягів поставок.
Питання виручки від проданої за кордон продукції (особливо ягід) залишається проблематичним.
«Виробникам ягід потрібно активніше опікуватися
підвищенням якості продукції, бо в Україні на сьогодні всього п’ять агропідприємств мають сертифікат Global GAP, який є мінімальною умовою доступу до ринку ЄС», — вважає Андрій Ярмак.
Після понад двох десятиліть інтенсивної роботи міжнародної команди селекціонерів розроблено кілька сортів озимої кукурудзи. Десять науковців зі США, Німеччини, Китаю, Росії та Франції таки
здолали командою це непросте завдання. «Вдалося виростити три сорти озимої кукурудзи на зерно
і два сорти зимової кукурудзи силосного типу. Ведеться робота над кількома зимовими сортами кукурудзи для біогазу. П’ять нових сортів кукурудзи,
висіяних восени на дослідних ділянках, добре прогрілися, і все вказує на те, що вони дадуть перші
врожаї найближчим часом», — ідеться у повідомленні growhow.in.ua. Професор Генрі Морон, керівник міжнародної команди вчених, висловив думку,
що нові сорти кукурудзи взимку скоро кардинально трансформують виробництво цієї рослини у багатьох регіонах світу.

Американці допоможуть з АЧС

❙ Плодитися і розмножуватися звірина і птаство українських лісів зможуть тільки у тиші і спокої.
❙ Фото з сайта zyzixun.net.

З’явилися в сільгосппідприємців суттєві проблеми як з механізаторами, так і
з агрономами та помічниками в сезонних
весняно-польових роботах. Утім вони накопичувалися не один день і навіть не один
сезон.
За даними HeadHunter Україна, минулоріч конкуренція на внутрішньому ринку праці перебувала в середньому на позначці 3-4 людини на місце. А от в аграрній сфері спостерігався відчутний дефіцит
фахівців.
Так, за спеціалізаціями «агроном»,
«тракторист» і «ветеринар» співвідношення кількості резюме до кількості вакансій становила менше людини на місце
— 0,6. У минулому році роботодавці активно шукали головних агрономів, різноробочих, вантажників, комплектувальників, механіків, технологів. Українські роботодавці з АПК сьогодні мають клопіт з

Навіщо в цивілізованих
країнах так багато уваги (і
штрафних санкцій) узаконено для контролю за системою
фільтрації відходів на підприємствах, ми, звісно, здогадуємося. В Україні теж начебто
намагаються підтягтися до
норм екологічного співжиття.
Але виходить не завжди і не в
усіх. Особливо ж, коли зайвий
клопіт вимагає ще й додаткових фінансових витрат. Найчастіше економлять на комфорті та здоров’ї ближнього
в провінції, куди нозі екоінспектора ступати задалеко.
Жителі села Ходаки на
Житомирщині навіть з нестерпним смородом свіжого
свинячого гною, який місцеве агропідприємство регулярно утилізує на прилеглих полях, потроху вживалися. Але
віднедавна й воду з домашніх
колодязів пити стало неможливо. Аналізи показали: у багатьох сільських криницях
перевищено вміст аміаку.
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Озима кукурудза

Оксана СИДОРЕНКО

Олена ЯРОШЕНКО
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■ ДЕФІЦИТ

Хто посіє?..
Агропідприємства
зіткнулися з нестачею
кадрів під час посівної
конкуренцією європейських колег: адже
сезонні сільгоспроботи повністю збігаються в часі.
Утім аналіз динаміки вакансій за
робітничими та виробничими спеціалізаціями, які розміщували компанії сільськогосподарської галузі в 2015—2018 роках, показує, що рівень попиту на різні
спеціалізації неоднорідний. Так, за цей

період позитивну динаміку демонструють спеціалізації: «закупівлі та постачання», «технолог, виробництво і переробка зернових», «інженер, виробництво і переробка зернових», «головний
агроном», «управління проектами», «інженер, м’ясо- і птахопереробка»,«інже
нер, виробництво цукру»,«вантажник»
і «різноробочий». Паралельно знижувався попит на спеціалізації «контроль
якості», «зоотехнік», «головний інженер», «управління цехом» і «керівництво підприємством».
З огляду на зрослу конкуренцію є хороша новина для кваліфікованих фахівців: заробітні плати в багатьох аграрних
спеціалізаціях демонструють позитивну динаміку. Так, платня ветеринарів у
2018 році виросла на 50 відсотків у порівнянні з 2017 р., агрономів — на 80, трактористів — на 20. Нинішнього сезону тенденція до здорожчання послуг агрофахівців продовжується. ■

■ НЕПОДОБСТВО

Гроші не пахнуть. Смердять...
Утилізація свіжого свинячого гною — під носом у школярів
Невідомо, з чого отримують
прибутки орендарі сільських паїв, використовуючи їх
як утилізаційнi площi, — від
урожаїв з отруєної землі чи
таки від економії на цивілізованій утилізації відходів виробництва. Але місцеві селяни
бояться, що підвищена кислотність гною знищить їхні землі.
Люди загалом не проти свиноферми — за умови, що її власники не перевантажуватимуть
несанованими екскрементами
їхню землю. В нинішніх же обставинах дехто налаштований
чиннi договори на землю розірвати: за дозвіл користування
власними паями в комплекті з
постійним смородом на обійсті тут отримують 1300 гривень
на рік. Обмін явно нерівноцін-

ний... Мешканка Ходаків Оксана Полянівська навіть до
суду подала, але орендарі досі
на засідання не з’являлися.
Представники свиноферми «втішають»: мовляв, від
смороду люди потерпатимуть
«всього-на-всього» півтора місяця на рік. Свинячі відходи
обіцяють більше не вивозити
на поля трактором, начебто
прокачуватимуть через шланги. «До такої технології звернулися, щоб людям зробити
простіше життя. Ми не будемо більше, як раніше, три місяці вивозити — лише протягом двох тижнів восени і двох
навесні. Запах стоятиме лише
перші два тижні після засіву
кукурудзи», — запевнив недавно викликаних селянами

телевізійників iз ТСН директор Вадим Шестаков.
Тим часом, залежно від
напрямку і сили вітру, їдучі
аромати розносяться на весь
район. А учням місцевої школи, яка стоїть у межах кілометра від поновлюваного
гнойовища, виїдає очі під час
уроків — стіни і зачинені вікна не рятують. «Діти на перервах майже не виходять на
вулицю, бо там одразу сльози
бризкають, а у роті постійний
гірко-їдучий осад, до блювоти
доходить», — коментує ситуацію вчитель фізкультури
Олена Плахоніна.
Коли таке токсичне хазяйнування у нас перестане бути
нормою — достеменно невідомо... ■

Представники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів разом із фахівцями Програми зменшення біологічної загрози Міністерства оборони США
обговорили шляхи розповсюдження та методи боротьби із поширенням АЧС на території України. Як
повідомляє Держпродспоживслужба, сторони узгодили механізми співпраці в рамках Програми зменшення біологічної загрози, зокрема, стосовно допомоги з протидією поширенню АЧС в Україні, зокрема — старт роботи проекту щодо оцінки ризиків
передачі вірусу АЧС у дикій фауні та через торгові
шляхи в Україні — підходи до розробки ефективних карантинних заходів і стратегій контролю за
розповсюдженням вірусу. Проаналізували й існуючі методи та напрями боротьби з поширенням АЧС
в Україні, зокрема, — роботу в рамках плану державного моніторингу АЧС. Особливу увагу приділили блокуванню поширення вірусу АЧС у приватних домогосподарствах та через стихійні ринки. Наразі зберігається великий ризик поширення збудника АЧС у домашніх господарствах із дикої фауни.
Реалізація програми дасть змогу вдосконалити підходи до розробки ефективних карантинних заходів
і стратегій контролю за розповсюдженням вірусу.

Бджоли не страйкують...
Упереджуючи страйки бджолярів, обурених відсутністю дієвих законів, відбулася зустріч представників аграрного бізнесу та бджільництва щодо вдосконалення методів сповіщення
пасічників під час оброблення полів засобами захисту рослин. Оповіщення про обробку полів має
стосуватися як пасічників, так і громадян. У заході взяли участь в.о. міністра аграрної політики
та продовольства України Ольга Трофімцева, голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів Володимир Лапа, президент Спілки пасічників України Володимир Стретович, доктор ветеринарних наук Інституту тваринництва НААН Євген
Руденко, представники аграрних компаній, пасічники. Обговорили можливості впровадження міжнародних практик та застосування нових підходів
до агарного виробництва, зокрема, як вирощування сільськогосподарських культур, так і утримання пасік. Розповіли про ефективні механізми взаємодії аграріїв та бджолярів, які вже діють у низцi
регіонів України, та подальші напрями розширення даної роботи. Як зазначив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, розглядається
створення загального агрегатора, до якого будуть
підключені органи виконавчої влади, місцевого
самоврядування, і де буде зібрана вся інформація про обробіток полів. Доступ до такого ресурсу
буде простим та відкритим для всіх громадян. Це
дасть змогу планувати розклад дня таким чином,
щоб уникати місць проведення обробки полів, корегувати місця і час прогулянок вихованців шкіл та
дитсадків тощо. За результатами зустрічі учасники домовилися продовжувати комунікацію щодо
пошуку шляхів оперативного сповіщення про обробку полів засобами захисту рослин та внесення
відповідних змін до чинного законодавства. ■
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■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ
Анатолiй СИГАЛОВ

Виклик росiйському народу
1949 року український поет Володимир Сосюра кинув зухвалий виклик великому росiйському народу: спочатку в
Ленiнградському журналi «Звезда» в перекладi Миколи Ушакова вийшов вiрш
Сосюри «Любите Украину», а потiм i
московський журнал «Знамя» також
надрукував цей вiрш у перекладi Олександра Прокоф’єва. Я читав обидва переклади i можу сказати: зробленi вони
майстерно, вiдчуття i настрiй поета передають сповна. У Сосюри:
Без неї нiщо ми, як порох i дим,
Розвiяний в полi вiтрами.
У перекладачiв:
Ничто без нее мы,
Как пыль в поле, дым,
Гонимый вечно ветрами...
Поява у двох центральних журналах поеми, яка оспiвувала Україну, —
це вже було занадто. І ось чому: ще свiжою була урочиста промова в Кремлi товариша Сталiна з нагоди перемоги над
гiтлерiвською Нiмеччиною, де вiн пiдняв келих шампанського зi словами: «Я
пью за великий русский народ, народ-победитель».
І всi наступнi промовцi пiд оплески i
вигуки «ура!» здоровили й славили великий росiйський народ. Наче не було на
фронтi українцiв, бiлорусiв, євреїв, представникiв народiв Кавказу та Середньої
Азiї.
Догматична й скам’янiла радянська пропагандистська машина отримала
«сигнал», з’являються тисячi художнiх
творiв, у яких переможцями змальовують етнiчних росiян: в усiх театрах країни пройшла п’єса Костянтина Симонова «Русские люди», не знала обмежень
у накладi книга Олексiя Толстого «Русский характер», у хрестоматiї середньої
школи ввiйшли твори Михайла Шолохова «Они сражались за Родину» та «Судьба человека», де головнi герої — росiяни,
при цьому внесок iнших народiв у справу
перемоги, передусiм українцiв, старанно
замовчували.
На тлi абсолютної гегемонiї росiян у
переможному закiнченнi Великої Вiтчизняної вiйни зiбрався й пленум Спiлки
письменникiв СРСР iз порядком денним
«Звитяжний подвиг воїна-визволителя
та його вiдображення в радянськiй лiтературi». І хоча вiрш Сосюри аж нiяк не
торкався означеного порядку денного,
пленум дав оцiнку i його твору. Письменники Шолохов, Бубеннов, Суров, Софронов, Єрмилов вiдзначали: попри безспiрний поетичний дар українського поета, збiрка якого «Чтоб шумели сады»
позаминулого 1947 року була удостоєна
Сталiнської премiї I ступеня, в його новому творi «за зовнiшньою красивiстю
поетичної форми немає нi гнiвного осуду дореволюцiйних порядкiв, нi яскравого вiдображення нового, соцiалiстичного життя українського народу, яке
стає все свiтлiшим i кращим, i вже вiдверто нацiоналiстично звучать слова поета про любов саме до України, а не до Радянського Союзу — батькiвщини Великого Жовтня».
У пiдсумкових документах пленум
Спiлки письменникiв СРСР дав позитивну оцiнку творам радянських письменникiв, пов’язаних iз вiйною, i тiльки поема «Любiть Україну», хоча вона
й не пов’язана з вiйною, зазнала нищiвної критики: «Ми викриваємо iдейно порочний нацiоналiстичний вiрш С. Сосюри «Любите Украину», констатуємо помилки i перекручення, якi мають мiсце
в галузi українського мистецтва, слабку
iдейно-виховну роботу з iнтелiгенцiєю на
Українi, недостатньо розвинену критику
та самокритику в середовищi українських письменникiв, факти замазування
помилок, натомiсть — взаємне вихваляння».
Пiсля того як ОДПУ—НКВС розгромили «Спiлку визволення України», «Український нацiоналiстичний
центр», вiдправили на Соловки цiлу плеяду блискучих українських лiтераторiв,

довели до самогубства Миколу Хвильового та Михайла Ялового, про український нацiоналiзм забули. І раптом лауреат Сталiнської премiї I ступеня виступив
апологетом нацiоналiзму. Вiдверто кажучи, нiчого iншого, крiм того, що Україна прагне самостiйностi, московськi «старшi брати» не знали про Україну,
вона їх мало цiкавила. Недарма ж Володимир Маяковський писав не без сарказму:
Знаний груз у русcкого тощ
К тем, кто рядом, почтения мало.
Знают вот украинский борщ,
Знают вот украинское сало...
Ну а вже зовсiм «просунутi» росiяни знали ще й двох Тарасiв — Бульбу та
Шевченка. От i все. Нiчого позитивного
про Україну росiйська преса не писала, i
тiльки суворо заборонений у СРСР концтабiрний самвидав доносив слово правди. Так, вiдомий правозахисник та письменник, майбутнiй лауреат Нобелiвської
премiї в галузi лiтератури Олександр Солженiцин, опинившись у СТЕПЛАГу поблизу Екiбастуза (Пiвнiчний Казахстан),
описав поневiряння українцiв iз промовистою назвою «Так катували Україну»
(частково вмiщена у знаменитiй книзi
«Архипелаг ГУЛАГ»):
«1939 року ми простягли руку допомоги захiдним українцям, через рiк ще й
буковинцям. Цi люди не сприйняли наших «цiнностей», бо до того жили в умовах захiдної цивiлiзацiї. І потяглися звiдти холоднi товарняки, набитi бандерiвцями. Щодо сiльських жителiв, їм ставили
в провину те, що вони пiдтримували партизанiв (бандерiвцiв): хто впустив їх переночувати, хто хоча б раз нагодував їх,
хто не донiс на них.
Слiдом потягнувся потiк бандерiвських дружин — їм лiпили по «десятцi» за
те, що ховали чоловiкiв, що не здали їх
нашим доблесним «органам».
***
«Ось приїзд на станцiю Єрцеве. Вагони вiдчинили вночi, вздовж поїзда розпалили багаття, i люди намагаютсья зiгрiтися. Конвоїри у теплих полушубках їх
вiдганяють: не для обiгрiву багаття, для
свiтла.
Українцiв заарештували влiтку, вони
одягнутi легко. Але нiякої пощади нiкому: i чоловiкiв у костюмах, а жiнок у сукнях женуть глибокою неторованою дорогою. Ялинки трiщать вiд морозу, люди
плентаються по заметах назустрiч смертi».
***
«Машу Горгулу з Чернiвцiв тримали
босу в крижанiй водi: зiзнавайся!
Їй було вiсiмнадцять рокiв — що станеться з її ногами, адже в неї усе життя
попереду...
Павло Охрiменко, також з України,
вiд переохолодження сильно захворiв,
його з високою температурою не лише не
перевели в лазарет, а й не надiслали лiкаря. Коли йому стало зле, лiкар усе ж прийшла, але не оглянула його, навiть не доторкнулася, а через вiконце у дверях, нi
про що не питаючи, простягла якiсь порошки. Невдовзi вiн помер.
А у львiв’янина Страховича розвинулася водянка нiг. Вiн повiдомив про це
наглядача, благаючи про допомогу. Той
«допомiг»: замiсть лiкаря надiслав...
слюсаря-сантехнiка».
Адвокат Авраам Шифрiн за спробу
отримати iзраїльську вiзу був занесений
до категорiї єврейських нацiоналiстiвсiонiстiв й опинився в Ташкентському
ОЗЕРЛАГу №04. Туди ж почали звозити й українських нацiоналiстiв. Шифрiн
згадує: «Пiсля приєднання захiдноукраїнських земель до Радянської України (УРСР) «доблеснi» чекiсти й туди перенесли свої нелюдськi методи: почали
масово вивозити до Сибiру та пiвнiчних
районiв Росiї тих, хто чинив спротив приєднанню, що означало тотальний контроль Росiї над землями, що приєдналися, й над Україною в цiлому. В результатi
в нашiй зонi зiбралися найвизначнiшi
керiвники українського нацiонального руху: Горбовий, Лебiдь, Сорока, Грицяк, Шухевич, Долiшний, Дужий. Цi
люди мали смiливiсть вiдкрито стати на
бiк ув’язнених євреїв, i я був iз ними в

❙ Володимир Сосюра.
❙ Фото з сайта ukrlib.com.ua.

Володимир
Україну в грому
70 рокiв тому Москва затаврувала
бесмертний вiрш i самого поета
добрих стосунках. Усi вони трималися
перед адмiнiстрацiєю з гiднiстю i тим показували приклад рядовим бiйцям свого
руху. І це при тому, що всi вони мали статус «ворогiв народу», що вбити їх могли
кожної митi, i вiдповiдальностi за це нiхто не понiс би».
У книзi спогадiв «Четвертий вимiр»,
яка вийшла друком у Нiмеччинi, а згодом i в Ізраїлi, Авраам Шифрiн дає розгорнуту характеристику своїм українським друзям, якi пiдтримали його в лиху
годину, дiлилися з ним останнiм шматком хлiба. Вiдтворити спогади про кожного немає змоги, але на двох iз них варто зупинитися:
Йосип Слiпий. «А кардинал української церкви Йосип Слiпий навiть в арештантськiй одежинi виглядав велично.
Його манера триматися змушувала i солдатiв, i офiцерiв охорони бути з ним ввiчливими.
Ця врiвноважена високоосвiчена людина сидiла в радянських таборах уже
друге десятилiття. Його допитливiсть
i доброзичливiсть привертали до нього
хороших людей. Я пам’ятаю, як вiн читав нам щось на зразок лекцiй iз питань
релiгiйної фiлософiї i сам слухав лекцiї
процесора-єврея Юрiя Меклера з питань
новiтньої фiзики.
Слiпий був дуже хворий, але тримався
стiйко й намагався не лише не бути тягарем для товаришiв, а й допомагати їм. Ми
розумiли, що такого вождя нацiоналiзму,
яким був Слiпий, радянська влада не вiдпустить: для українцiв вiн був чимось на
зразок духовного прапора».
Юрiй Шухевич. «Вiн був iще молодий, але по тюрмах i таборах поневiрявся бiльше десяти рокiв. Його заарештували у вiцi 14 рокiв i вiдправили в дитячий
концтабiр (були й такi табори в СРСР).
До дорослих вiн потрапив пiсля того, як
йому виповнилося 18 рокiв. Його нiхто не судив, термiну не призначав, на
його справi замiсть статтi стояли лiтери
«ЧСВН» — член сiм’ї ворога народу.
Юра був веселий i товариський, у дитячих таборах вiн не мав змоги навчатися i тепер користувався будь-якою нагодою, щоб вiд iнтелiгенцiї, яка сидiла в таборi, почерпнути знання, яких вiн жадав.
А сам вiн вносив бадьорiсть своєю життєрадiснiстю й завжди намагався допомогти слабким i немiчним виконувати
норму.
Коли його заарештували вдруге, то на
волi залишилася його молода дружина та
двоє дiтей, i вiн благав Бога, аби дружину
i дiтей до концтабору не вiдправили».

І ось крищуче лицемiрство «рiдної»
радянської влади: коли росiйськi «брати» почали силомiць i масово вивозити
українцiв у райони Крайньої Пiвночi, Далекого Сходу i в так званi «отхожие места», то це викликало стiйкий спротив українцiв, i своє бажання залишитися на
благодатнiй українськiй землi вони нерiдко доводили зi зброєю в руках. Саме за
це радянська пропаганда оголосила їх українськими нацiоналiстами — злiсними
ворогами iснуючого ладу. Тож у пiдсумковому документi пленуму Спiлки письменникiв СРСР, про який iшлося вище,
твору Сосюри було дано таку оцiнку:
«Вiрш «Любите Украину» ллє воду на
млин українських нацiоналiстiв, якi, переховуючись у лiсах, усе ще не склали зброю. Володимир Сосюра не залишив i слiду вiд народженого Україною «чувства
семьи единой», i вiрш його являє собою
не що iнше, як зухвалий виклик великому росiйському народу».

Виклик Йосифу Сталiну
Стверджувати, що вихiд росiйською
поеми «Любiть Україну» став подiєю 1949
року, означало б погрiшити проти iстини,
бо головною подiєю стало iнше: 21 грудня
виповнювалося 70 рокiв найвизначнiшому iмениннику свiту — Йосифу Сталiну.
І вже з початку року вiд Калiнiнграда до
Магадана на адресу ювiляра почали надходити урочистi рапорти. Раптом усi почали все перевиконувати.
А влiтку культ особи Сталiна сягнув
апогею. Аби зрозумiти, що таке культ
особи, надаю слово американському
письменнику, лауреату Нобелiвської
премiї Джону Стейнбеку, який проїхав
Радянський Союз iз заходу до сходу:
«Усе в Радянському Союзi вiдбувається пiд прискiпливим поглядом гiпсового,
бронзового, намальованого чи вишитого
сталiнського ока. Його портрет висить не
те що в кожному музеї — у кожнiй залi
музею.
Його статуї встановлено на фасадi
кожного громадського будинку, а його
погруддя — перед усiма аеропортами,
залiзничними вокзалами та автобусними станцiями.
Погруддя Сталiна стоїть у всiх шкiльних класах, i портрет часто висить просто
навпроти бюста. У парках вiн сидить на
гiпсовiй лавi та обговорює щось iз Ленiним.
Дiти у школах вишивають його портрет, у магазинах продають мiльйони
та мiльйони його зображень, i в кожнiй
домiвцi є принаймнi один його портрет.

МИНУЛЕ І ДУМИ

❙ Щоб визволити свою дружину Марію з таборів, Володимир Сосюра написав замовний вірш
❙ на честь Сталіна.
❙ Фото з сайта was.imgix.net.

Сосюра: «Любiть
канонад...»
Наш батьку великий, до Тебе слова
Про долю Вкраїни, про путь України,
Про те, як з пожарiв вона ожива.

❙ «Для нас вона в світі єдина, одна», —
❙ писав поет про свою Батьківщину.
Однiєю з найпотужнiших iндустрiй у Радянському Союзi є, безумовно, малювання та лiплення, вiдливання, кування та
вишивання зображень Сталiна. Вiн усюди, вiн усе бачить. А в ювiлейний для
Сталiна рiк його портрети зростають до
немислимих розмiрiв: вони можуть бути
заввишки з восьмиповерховий будинок i
50 футiв завширшки — його гiгантський
портрет висить на кожнiй громадськiй
будiвлi».
Картина цього масового психозу буде
неповною, якщо не оприлюднити хоча б
деякi присвяти «батьковi народiв» вiд поетiв, композиторiв, виконавцiв. Росiйська поетеса Маргарита Алiгер:
Спасибо вам, что в дни великих бедствий
Вы помогли нам устоять в борьбе.
Мы так вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.
Вiйськовий хор iм. Александрова:
От края до края, в лесах и долинах,
Где горный орел совершает полет,
О Сталине мудром, родном и любимом
Прекрасные песни слагает народ.
Академiчний хор iм. П’ятницького:
Нашей силе молодецкой
Нет ни края, ни конца.
Богатырь — народ советский
Славит Сталина-отца.

І раптом провiднi часописи обох столиць — Москви та Ленiнграда — вмiщують
вiрш, у якому жодної згадки про «мудрого вчителя всiх часiв i народiв» — великого Сталiна. Це був серйозний виклик вождевi та iдеологiчним канонам того часу. І
це не пройшло непомiченим: редакторам
обох часописiв — Леонiду Соболєву та Сергiю Вiкулову — було «поставлено на вид»,
а на автора Володимира Сосюру праведний гнiв спрямував центральний орган
партiї газета «Правда».
2 липня у статтi «Проти iдеологiчних
перекручень в лiтературi» читаємо: «Незважаючи на явну помилковiсть вiрша
В. Сосюри, українська преса не розкритикувала порочного вiрша, i вiн багато
разiв видавався на Українi. Вказанi факти свiдчать про серйознi хиби та помилки
в iдейно-виховнiй роботi на Українi».
7 липня у статтi «Вище iдейний рiвень
i художню майстернiсть»: «Вiрш «Любiть
Україну» є iдейно порочним твором, пiд
яким пiдписався б будь-який недруг українського народу з нацiоналiстичного
табору».
2 серпня у статтi «Велике завоювання»: «Убогою та одинокою постає Україна у вiршi В. Сосюри «Любiть Україну»,
гостро та справедливо розкритикованому всiєю радянською громадськiстю як
iдейно порочний, нацiоналiстичний твiр.
Не така тепер Україна, якою її змалював
В. Сосюра у своєму порочному вiршi».
16 серпня у статтi «Важливе завдання
радянської лiтератури» «Правда» прямо
вказує на «провину» Сосюри: «У вiршi
В. Сосюри немає образу, безмiрно дорогого для кожного справжнього патрiота —
образу Великого Сталiна, з iменем якого
нерозривно пов’язане становлення нашої
соцiалiстичної Батькiвщини — Радянського Союзу, як нема й символiв величних перетворень у Радянськiй Українi
— сталiнських п’ятирiчок, Днiпрогесу,
стахановського руху, колгоспного ладу,
який принiс трудящим України щасливе й заможне життя. Натомiсть вiрш Сосюри ряснiє iдейними зривами, вiдчутними пережитками нацiоналiзму».

Чужий серед своїх
Привiтання вiд радянської молодi:
Сталин — наша сила молодая,
Сталин нашей юности полет,
С песнями борясь и побеждая:
Наш народ за Сталиным идет.
А ось i вiтання вiд Радянської України:
Учителю мудрий, наш друже незмiнний,

Регулярнi виступи центрального органу партiї з нищiвною критикою Сосюри та
його вiрша нiхто в Українi проiгнорувати не мiг. Першими гнiвними резолюцiями вiдгукнулися обласнi письменницькi органiзацiї, а невдовзi скликається VI
пленум Спiлки радянських письменникiв України. По сутi, це був пленум-розправа над Сосюрою. Вiн одиноко сидiв на-
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прикiнцi першого ряду, i якось не вiрилося, що такi близькi йому товаришi по
перу не захистять його. Короткою промовою пленум вiдкрив голова правлiння Спiлки письменникiв України Олександр Корнiйчук. Виступ почав дещо незвично:
— За який нацiоналiстичний грiш ви
продалися?..
А потiм, заспокоївшись:
— Слiд вiдзначити, що не в одному
вiршi «Любiть Україну» звучать одверто нацiоналiстичнi мотиви. У вiршi «Уся
в квiтках» Сосюра трактує своє перебування пiд час Великої Вiтчизняної вiйни
серед рiдних росiйських братiв, як перебування на чужинi, скаржиться, що вiн
там «наче i не жив». У нього вiдсутня туга
за так само рiдною росiйською землею, i
це дивує та обурює кожного громадянина, вихованого партiєю Ленiна—Сталiна
в дусi братерства народiв. Ідеологiя його
вiршiв наскрiзь ворожа нам, нацiоналiстична.
— Не може не дивувати короткозорiсть Сосюри, — пiдводиться Андрiй
Малишко. — Вiн, український поет, дозволив собi «не помiтити», що одразу пiсля початку вiйни було засновано фронтову газету українською мовою «За честь
Батькiвщини», вiйськове видавництво в Москвi випускало книги українською, «не помiтив» i того, що Рильському, Корнiйчуку, Василевськiй та й самому Сосюрi було присвоєно звання лауреата Сталiнської премiї, i це при тому, що
сталiнська дружба народiв, полум’яний
радянський патрiотизм — цi дорогi кожному українцю поняття Сосюра сприймає як порожнiй звук...
«Друзi»-письменники, якi виступили далi, — Олександр Левада, Любомир
Дмитерко, Леонiд Первомайський, Сава
Голованiвський — пригадали Сосюрi геть
усе: як товаришував iз запеклим нацiоналiстом Миколою Хвильовим, як оплакував його самогубство, як прихильно
ставився до Центральної Ради i як брав
участь у «петлюрiвських бандах»...
Єдиний, хто став на захист Сосюри,
був Максим Рильський. Вийшовши на
трибуну, вiн сказав з усiєю щирiстю:
— Я не розумiю, як любов Союри до
України може зашкодити бiльшовицькiй
партiї.
Через деякий час Максим Тадейович
згадував: «Слiд сказати, що критику Сосюра пережив дуже мужньо, вiн завжди вiрив у перемогу правди, свiтла й добра».
А ось як згадував це сам Сосюра: «І
скiльки я не казав (коли мене били у всеукраїнському масштабi, i навiть у всесоюзному, бо шукали в кожнiй республiцi свого Сосюру — ламали йому ребра,
били пiд душу, як мене на Українi), що
виправлю «Любiть Україну», менi не вiрили й били до самозабуття. Диявольська
машина, керована з Кремля, втягувала у
вир викриттів i засуджень моїх прихильникiв i друзiв, роблячи з них, колишнiх
однодумцiв, рупори кремлiвської людоненависницької доктрини».
У пiдсумковому документi VI пленум
Спiлки радянських письменникiв України зазначив:
«Володимир Сосюра визнав справедливу критику його iдейно порочного вiрша «Любiть Україну», запевнив пленум,
що вiн зробить усе, щоб виправити iдеологiчнi перекручення та помилки, допущенi ним у своїй творчостi».
Але той злощасний пленум — то лише
пiвбiди, справжня ж бiда чекала на Володимира Миколайовича вдома.
Вiн жив у будинку пролетарських лiтераторiв (вiдомий у Києвi як «Пролiт»)
по вулицi Ленiна, 68. Ще тiльки пiдходячи до будинку, вiдчув якусь незбагненну
тривогу, i вiдчуття страшної бiди охопило його. Обережно вiдiмкнув дверi — дружини вдома не було. На столi бiлiв якийсь
папiрець. Узяв його i з жахом прочитав:
«Ордер на арешт. Гр. Сосюра Марiя Гаврилiвна заарештована за ознаками ст. 58,
ч. 1 — «антирадянська пропаганда».
У Володимира Миколайовича опустилися руки. Пiзнiше вiн згадував: «Я знав,
що не в мене одного таке горе, хоч я ще вiрив, що НКВС — меч диктатури пролетарiату. Та коли заарештували Марiю,
моя свiдомiсть, моє серце кричало i плакало, i билось об ребра кривавими крила-
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ми, як пiдстрелена птиця. І я страшно угнувся духовно, як поет i як людина».
Усе ж Сосюра, який уже звик до немилосердних ударiв долi, зумiв приборкати емоцiї та додзвонився до приймальної мiнiстерства держбезпеки:
— З вами говорить лауреат Сталiнської премiї поет Володимир Сосюра. Я вимагаю негайної зустрiчi з мiнiстром!
Запала довга пауза, аж раптом черговий сказав:
— Залишайтеся вдома, за вами заїде
оперативний спiвробiтник МДБ.
Володимир Сосюра: «Дзвiнок у дверi.
Супроводжуючий «у чорному». Авто доставило в мiнiстерство безпеки. Я показав паспорт i виписану менi перепустку, i той, що сидiв за столом, забрав це в
мене i замкнув до шухляди. Ясно. Зараз
заарештують i мене. Але арешту не сталося, мене завели до просторої приймальнi. На дверях прочитав: «Мiнiстр державної безпеки УРСР генерал Мешик Павло
Якович».
Мiнiстр вийшов до приймальнi та
звернувся до Сосюри, як до давнього друга:
— Що привело вас до мене, Володимире Миколайовичу?
Сосюра показав мiнiстру ордер на арешт дружини:
— Вiдпустiть її, Павле Яковичу, вона
ж нi в чому не винна...
— Не винна? — перепитав Мешик. —
Вона вiдмовилася пiдписати заяву про
те, що не подiляє ваших поглядiв, вона
не вiдмежувалася вiд вас, як вiд запеклого нацiоналiста...
І раптом Мешик змiнив тон. Знявши
генеральський китель, повiдомив, що
сам вiн народився в Конотопi на Слобожанщинi, в юнi роки i навiть навчаючись
у Вищiй школi ОДПУ, «бавився» вiршами. І додав:
— Ви можете врятувати дружину,
покращити й свою долю. Наближається
15-рiччя Сталiнської конституцiї, тож
конче потрiбнi схвальнi вiдгуки з союзних республiк. Якщо ви напишете вiтального вiрша, а краще — поему, я особисто
привезу вашу дружину додому. Подумайте.
Вiн пiдвiвся, пiдписав перепустку на
вихiд, даючи зрозумiти, що розмову закiнчено.
Прагнучи в будь-який спосiб витягти дружину з берiївсько-мешикiвських лабет, Сосюра пише замовний вiрш
«Сталiнський закон», але, на щастя, нiде
не оприлюднює його: слiдом за неправедним радянським судом, який влiпив «десятку» Марiї Сосюрi, свiй вердикт винiс
найсправедливiший Божий суд — Сталiн
помер, Мешика розстрiляли, Марiя достроково повернулася iз заслання.
Аж от уже й колеги по перу скликають позачерговий пленум Спiлки письменникiв України i виголошують зовсiм
iншi промови:
— Марно критикували Сосюру за
вiрш «Любiть Україну», — каже голова
Спiлки Олександр Корнiйчук. — Нiчого
ворожого в цьому вiршi немає, це патрiотичний вияв душi поета.
І Малишко також сказав, що «марно
били ми Сосюру, доволi й того, що до нас
його калiчив Каганович».
А далi й усi iншi члени Спiлки проникливими промовами спокутували свою
провину.
«І я од радостi все простив, — зазначає розчулений Володимир Сосюра, —
i те, що кричав на мене Корнiйчук, i те,
що писав про мене Малишко в «Радянськiй Українi», i всiм-всiм дезорiєнтованим братам, що били мене так, що аж серце гуло од ударiв. Ви ж знаєте, як у нас
умiють бити».
Я всiм прощаю i всiх люблю».
P. S. Володимир Миколайович Сосюра народився на Донбасi, його дитинство та юнiсть пройшли в Дебальцевому, Лисичанську, друкуватися почав у
Бахмутському часописi «Вiльна думка», тобто тих мiстах, якi сьогоднi лунають у бойових зведеннях. І це якнайкраще пiдкреслює українське походження названих мiст i Донеччини в цiлому.
Тож любiть Україну, шановнi мешканцi
Донеччини, вклонайтеся Великому Українцю Володимиру Сосюрi, пам’ятник
якому височiє в українському Лисичанську. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 9 КВІТНЯ 2019

■ ВИКЛИКИ

Микола ПАЦЕРА

Валерій Ананьєв служив у десантних військах п’ять
років, із яких два — воював на Донбасі. Він пройшов
немало «гарячих точок», отримав поранення й контузії,
а ще постійно розповідав у інтернеті про воєнні будні
та становище в армії — тож став відомим блогером. А
оскільки мав чудову спортивну фігуру, то дівчата ще й
прозвали його секс-символом АТО. Після демобілізації
він здійснив ще один подвиг — пішки пройшов по Європі 1 тисячу 800 кілометрів шляхом паломників...

Війна
Валерій із дитинства зростав патріотом, а
найвищим проявом цього вважав службу в армії.
Тож як тільки йому виповнилося 18 років, наступного ж дня пішов до
військкомату і попросився служити в десантних
військах, про що мріяв
зі школи. Підписав контракт і, як записано у статуті, став стійко переносити всі труднощі воїнської служби. Хоча вже в
«учебці» розчарувався в
тодішній армії, де мало
спали й їли, але дуже багато було дурної роботи.
Коли почалися бойові дії
на Донбасі, йому залишалося дослужити півроку, але як патріот він
не міг сидіти вдома. Тож
підписав контракт ще
на два роки і продовжив
службу в своїй 25-й окремій повітряно-десантній бригаді, з якою як механік-водій БМД звільняв Слов’янськ і Жданівку, брав участь у боях за
Вуглегірськ, Шахтарськ,
Добропілля, Краматорськ
та інші міста.
Одного разу, коли їх
переводили з Дебальцевого на нове місце дислокації, вони потрапили
прямісінько на сепаратистський блокпост. Перед цим Валерій навантажив на свою машину між
бортами та кумулятивними сітками гору всіляких
речей, серед яких були
й боєприпаси, а передок
прикрасив дитячими малюнками, і бійці, нічого
не підозрюючи, рушили
полями просто на вороже
укріплення. Їх зустріли
щільним вогнем, тож довелося вступити в бій. Піхота стала відстрілюватися з підствольних гранатометів, а вони зі всієї
своєї зброї били по блокпосту. Раптом БМД зламалась, і Валерію довелося під обстрілом її ремонтувати. Як тільки наші
хлопці знову рушили, за-

горілися речі на правому
борту, де були й десятки
осколкових гранат. Довелося швидко ліквідовувати пожежу за допомогою
двох вогнегасників, які
напередодні їм передали
волонтери Анжела Мамарева та Ганна Сандалова. Ще встигли помітити, що до екіпажу, який
був попереду, під’їхав медичний БТР і вивіз пораненого, як раптом міна
влучила в їх броню. Машину підкинуло так, що
Валерій боляче вдарився
головою — добре, що був
у касці, яку йому передала Оля Олександрівська
із Києва в посилці з вогнегасниками. Їй він тепер
завдячує життям. А один
із членів екіпажу отримав
контузію...
«Бували й трагікомічні ситуації, — пригадує
Валерій. — У 2014 році ми
стояли на краматорському аеродромі півтора місяця майже без їжі — спочатку харчувалися рідкою кашею, потім чаєм та водою з
пожежних колодязів, а ще
нам давали банку згущеного молока раз на два дні на
двох. Тож ми дуже зраділи, коли побачили, як з
літаків нам скинули кілька ящиків — думали, що
з провіантом. Але їх стало відносити в бік сепаратистів, і вони виїхали за
ними. Ми теж. Зав’язався
бій, і сепари втекли. Ми
відкрили ящики, а там...
патрони. Одного разу ми
домовилися з таксистами,
і вони привезли курей. Ми
насмажили їх на багатті, і
я наївся так, що не міг заснути — ми тоді півтора місяця спали просто у БМД
разом із навідником».

Мир
За специфікою своєї
роботи Валерій не раз потрапляв машиною під ворожі обстріли, від яких
отримав дві контузії та поранення, але залишався
на передовій. Сепаратисти навіть призначили на-

Ганна ЯРОШЕНКО
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення затвердила переоформлення ліцензії полтавського цифрового ефірного телеканала «Місто» у
зв’язку зі зміною логотипа, керівника та редакційної ради. Відтак відомий
полтавським телеглядачам канал став
«Центральним».
— Зміна назви насамперед пов’язана
з тим, що наш телеканал є єдиним приватним каналом, що має найбільший
регіон покриття мовленням, — пояснив
новий генеральний директор телеканала — виходець із Донецької області Олег
Зонтов. — До того ж у нас амбітні цілі —
плануємо отримати ліцензію на супутникове мовлення. Таким чином, маємо
надію, що в перспективі працюватимемо на всю країну. А сьогодні наше завдання — стати центральним каналом
для Центральної України. Ми змінили
не лише назву телеканала, а й розташування, переїхавши за новою адресою, за-

Довга дорога до себе
Як ветеран війни став пілігримом
городу за його голову, тож
для конспірації він узяв
псевдонім
«Ананьєв»,
який і прижився за ним
досі. Згодом наслідки тих
травм дали про себе знати
сильними головними болями, тож довелося звернутися до медиків. Вони
визначили, що пошкоджена кора головного мозку, лобні долі, до того ж
чоловік у 23 роки став погано чути, погіршився
зір. Довелося демобілізовуватися з армії. Лікарі
призначили йому дорогі
ліки, які буквально вганяли його в ступор, а коли
не приймав їх, то траплялися такі напади, від яких
навіть втрачав свідомість
і потім тривалий час приходив до тями. Тож Валерій вирішив спробувати лікуватися в інший
спосіб — здійснити мандрівку стародавнім маршрутом паломників Ель
Каміно де Сантьяго, яку
ще називають «Дорога
святого Іакова», завдяки
якому з’явилося поняття
«пілігрими», хоча й був
далеким від релігії.
«До того часу я жодного разу не був за кордоном, але минулою зимою оформив біометричний паспорт, — розповідає Ананьєв. — Зібрав у
інтернеті інформацію про
маршрут, і, дізнавшись,
що влітку там дуже спекотно, вирішив розпочати подорож восени. Проте змінити час мене змусило прийняття «безвізу» для України та галас,
який зчинили в Росії, лякаючи і нас, і своїх громадян його наслідками. Тож
я хотів пересвідчитися,
шо «безвіз» — це добре, і
показати це всім у репортажах на сторінці у «Фейсбуці» та відеоканалі в
YouTube. До прощі готувався буквально два тижні. Для цього придбав військовий рюкзак, а також
імпортні черевики, подібні до тих, у яких воював.
Зібрав найнеобхідніші
речі та апаратуру, купити які допоміг Олексій

Мочанов, а Ігор Захарченко навіть «підігнав» квадрокоптер. А монтувати відео згодився товариш Сергій Дмитренко. Узяв частину своїх заощаджень.
Повідомив мамі по телефону, що вирушаю на
два-три місяці пішки по
Європі, чим її дуже «порадував». Із майдану Незалежності мене проводжали, як національного
героя — підписали прапор, який я обіцяв встановити на «кінці світу»
— мисі Фіністера. 15 червня я вирушив літаком до
Парижа, звідки мав пішки пройти Францію та Іспанію і завершити шлях
на березі Атлантичного
океану».

Проща
«Безвіз» здивував Валерія тим, що в Парижі
у нього лише поставили
відмітку в паспорті і не
перевіряли жодних документів, наявності грошей та інших формальностей. Тут він провів цілий тиждень, докуповуючи потрібні речі, а також
знайомився з архітектурою міста, зустрічався з
французами та представниками української діаспори, яким розповідав
про події в Україні. Тут
стався справжній перелом психіки мандрівника, який досі розмовляв
винятково російською —
чоловік зрозумів, що про
Революцію гідності, війну на Донбасі, окупацію
Криму потрібно розповідати українською. Перший тиждень доводилося
буквально перекладати в
голові слова, але згодом
він став вільно розмовляти рідною мовою.
22 червня Валерій
Ананьєв вирушив у подорож через Францію. Уже
першого ж дня пройшов
28 кілометрів із 19-кілограмовим рюкзаком до
міста, в якому планував
переночувати, але наступного ранку ледве зміг стати на ноги від крепатури.
Тож довелося обмежитися

❙ Ходи — подалі від біди.
❙ Фото зі сторінки Валерія Ананьєва у «Фейсбуці».
відстанню в сім кілометрів, з кожним днем нарощуючи її. Стояла велика
спека, тож потрібно було
економити сили, навіть
ідучи із заплющеними
очима на вільній дорозі,
через що, до речі, мало
не потрапив під машину. Дорогою доводилося
приймати ліки, розтирати коліна маззю й навіть
самому робити собі знеболювальні уколи. Особливо тяжко було в горах Іспанії, коли запалилися
обидва меніски, та мандрівник підтримував себе
тим, що не має морального права «полягти» тут,
щоб над ним сміялися
москалі — мовляв, ось до
чого призводить «безвіз».
Тож «пілігрим» Ананьєв
уперто йшов до мети, долаючи на кінцевому етапі
до 60 кілометрів за день.
Харчувався в основному
яблуками, мандаринами, апельсинами, манго,
кукурудзою. Спав у церквах, домівках місцевих
жителів, палатці, а в іспанських готелях навіть
ночував із блощицями,
які його добряче покуса-

■ МЕДІА ДЛЯ МАС

Про Полтаву — на всю країну
Місцевий телеканал «Місто» став «Центральним»
купили нову апаратуру.
Тож новий офіс має все необхідне
для виготовлення якісного контенту.
Як повідомила головний редактор студії
Діана Литвиненко, телеканал почав розширювати регіональну мережу мовлення. Крім того, вже створено його корпункт у Києві, там працюватимуть власний кореспондент та відеооператор, що
дасть змогу вести прямі ефіри зі столиці.
При цьому, як зазначила Діана Литвиненко, телеканал має кілька вакансій,
тож тут чекають на талановитих творчих людей зі свіжими ідеями.
— Скажу відверто, облаштовуючи
студію, ми зіткнулися з проблемою, —

поділився Олег Зонтов. — Як виявилося, у Полтаві немає спеціаліста, який
би займався оформленням телевізійних студій. Довелося запросити відому фірму «Театрон», яка оформлювала
студії телеканалів «Прямий», «СТБ»,
уже зроблені ескізи, і найближчим часом будуть виготовлені декорації. Готуємо й нові програми, які виходитимуть у
новій студії. Зокрема, плануємо проводити ток-шоу з прямими включеннями
з Києва. Я працюю генеральним директором три місяці, і мені цікаве саме завдання — вивести телеканал на національний рівень. Зрозуміло, це неможливо зробити без додаткових інвестицій.

ли. У дорозі він «відсвяткував» і своє 24-рiччя. Іти
ж намагався сам-один,
щоб можна було роздумувати над життям, бо після
того, як буквально два дні
провів разом із бельгійським мандрівником Генрі
і був від нього не в захопленні — зарікся мати попутників. Дорогою знімав сюжети про природу,
міста, зустрічі з людьми
та писав про все побачене
і викладав в інтернет, де
його враженнями цікавилися тисячі користувачів
з різних країн. Через 88
діб Валерій Ананьєв досяг
своєї мети і встановив український прапор на мисі
Фіністера.
«Великої ейфорії я не
відчував, — зізнається чоловік. — Адже для мене
головним у цій подорожі
було пізнання і розуміння
самого себе, яке прийшло
завдяки подоланню труднощів у дорозі. Було відчуття щастя і того, що я
щось зробив для України.
Через кілька років хочу
взагалі обійти всю планету, щоб показати силу українського духу». ■

Коли відбувається переформатування телеканалів, усіх, як правило, цікавить запитання: хто з політиків за цим
стоїть? Олег Зонтов наголосив, що телеканал «Центральний» буде аполітичним щодо структури власності й надалі
зберігатиме свою програмну концепцію
як інформаційний та сімейний. Водночас, зберігаючи інтригу, генеральний
директор телеканала привідкрив таємницю, зазначивши, що вже цього місяця у структурі власності відбудуться деякі зміни.
— Одним з інвесторів стане людина з
творчого середовища, з київської богеми
— продюсер, актор, що дасть новий поштовх у розвитку телеканала. Іще в нас
з’явиться новий генеральний продюсер
— це також достатньо відома медійна
персона, один зі знаних київських тележурналістів, — поінформував Олег Зонтов. — До чого веду? Раніше була тенденція, коли з Полтави їхали працювати до Києва. А зараз, навпаки, їдуть зі
столиці до нас. ■
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■ БЕЗВЛАДДЯ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Рейдерство — під прикриттям Нацполіції?

Альтернатива атому

Правоохоронні органи Івано-Франківщини не зупиняють незаконну вирубку
на заповідних територіях
Олена ЯРОШЕНКО
На Івано-Франківщині продовжується рейдерське захоплення ДП «Кутське лісове господарство» природоохоронних земель національного природного парку «Гуцульщина».
Вкотре Міністерство екології
та природних ресурсів України
отримало звернення від природного парку про зафіксовані незаконні рубки на території, наданій НПП у постійне користування, працівниками ДП «Кутський лісгосп».
Цього разу представники
поліції, викликані на місце злочину, встановили, що ДП «Кутський лісгосп» виписано лісорубний квиток № 14 від 20 березня 2019 року, серія ІФ ІФК
006739 на проведення санітарної вибіркової рубки в кварталі 12. Він підписаний головним лісничим ДП «Кутське
лісове господарство» Петром
Іванишиним. Тим часом квартал 12 Косівського лісництва,
згідно з матеріалами лісовпорядкування 1996 року, переданий у постійне користування НПП «Гуцульщина» Кутським ДЛГ 17 років тому разом із
матеріалами лісовпорядкування. Поліцією встановлено факт
правопорушення, інформацію

про нього приєднано до відкритого в 2018 році за фактом захоплення землі НПП «Гуцульщина» кримінального провадження № 120190190000317.
Але, за словами в.о. директора парку Юрія Стефурака, зафіксований поліцією факт злочину не зупинив працівників ДП
«Кутське лісове господарство».
Вони продовжили здійснювати незаконну вирубку, яка розпочалася 23 березня 2019 року і
триває досі. На кінець минулого тижня сума завданої навколишньому природному середовищу шкоди, нарахована Службою державної охорони парку,
становить 314 927 грн.
За даними в.о. директора
НПП «Гуцульщина» Юрія Стефурака, від працівників ДП
«Кутський лісгосп» постійно лунають погрози життю та
здоров’ю працівників парку.
Численні ж заяви до Косівського відділу поліції із проханням
відкрити кримінальне провадження за фактом здійснення незаконної вирубки ігноруються,
а матеріали приєднують до вже
згаданого кримінального провадження.
Мінприроди вкотре закликає правоохоронні органи Івано-Франківщини зупинити незаконну вирубку лісу на приро-

❙ Держлісагентство та Нацполіція — співучасники злочину
❙ в карпатських заповідниках?
доохоронній території. «Ваша
бездіяльність щодо даної ситуації і роль «фіксатора» фактів та
спостерігача не лише дискредитує Національну поліцію України, а й робить вас співучасниками злочину зі знищення українських природоохоронних
територій. Мінприроди просить
Держлісагенство України втрутитися в ситуацію, навести лад і
зупинити незаконні дії працівників ДП «Кутський лісгосп»,
— закликає заступник міністра екології Василь Полуйко.

■ ОХОРОНА

Лося ганяють... по судах
Запеклим мисливцям
не терпиться вивести
лісового красеня за межі
Червоної книги
Оксана СИДОРЕНКО
Міністр екології та природних ресурсів
України Остап Семерак днями повідомив,
що 3 квітня товариство з обмеженою відповідальністю «Метос» відмовилося від позову до Мінприроди та НАН України про
скасування наказу щодо внесення лосів до
Червоної книги України. Але у Шостому
апеляційному адміністративному суді досі
розглядається ще одна аналогічна справа.
«Мисливці відкликали один позов. Це
автоматично стало підставою для закриття провадження, — але тільки однієї із
двох справ. У Шостому апеляційному адміністративному суді досі на розгляді наша
апеляційна скарга на рішення Окружного

❙ Поки що українські мисливці ганяють
❙ червонокнижних корівок, як солоних зайців.
❙ Їм начхати, що популяція лосів щойно лишень
❙ почала відроджуватися в наших лісах.
❙ Фото з сайта vistanews.ru.
адміністративного суду міста Києва, яким
скасовано наказ про занесення лося європейського до Червоної Книги України. Її
розгляд запланований на 8 квітня. Маю
надію, що зоозахисники та журналісти і надалі підтримуватимуть Мінприроди у цій
боротьбі», — пояснив ситуацію Семерак.
Ідеться про апеляцію Мінприроди

на рішення, ухвалене одіозним Окружним адміністративним судом міста Києва, який розглянув у порядку письмового провадження адміністративну справу
(№826/9432/17) до Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо заборони полювання
на лося. Зокрема, позивач просив суд визнати протиправними дії відповідачів із
вжиття заходів щодо заборони полювання на лося, непогодження лімітів добування мисливських тварин та неприйняття
наказу «Про затвердження лімітів використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання
2018/2019 років». Також позивач просив
визнати нечинним наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про
внесення змін до Переліку видів тварин,
що заносяться до Червоної книги України
(тваринний світ)».
Суд тоді частково задовольнив адміністративний позов — визнав протиправними дії Міністерства екології та природних ресурсів України із вжиття заходів
щодо заборони полювання на лося, а також
визнав протиправним та нечинним наказ
даного міністерства «Про внесення змін
до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний
світ)». ■

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Правильна стіна — лісова
Сахару взялися зупинити всім миром африканські держави
Оксана СОВА
Більше 20 країн домовилися висадити десятки мільйонів
дерев на південному кордоні
пустелі Сахара, щоб зупинити
її поширення далі по континенту. Як пише ZmeScience, така
жива огорожа, яка людей не
ізолює, а навпаки — об’єднала

конструктивною
спільною
справою, пройде по території
11 країн Африки — від Сенегалу до Джибуті.
Проект, вартість якого оцінюється у 8 мільярдів доларів,
поки що реалізований на 15 відсотків: у Сенегалі вже встигли
посадити 11 мільйонів дерев, у
Нігерії вдалося відновити 4,8

Він також звернув увагу, що 1
квітня 2019 року почався «сезон тиші», відповідно до якого
в лісах та на об’єктах благоустрою заборонено будь-які заходи, що є джерелом підвищеного
шуму та неспокою.
Міністерство екології та природних ресурсів України поки
що безуспішно закликає правоохоронців розслідувати факти зухвалої поведінки представників ДП «Кутський лісгосп» і
зупинити знищення безцінного
природного ресурсу України. ■

мільйона гектарів сільськогосподарської землі, а в Ефіопії —
15 мільйонів гектарів. Будівництво стіни планують закінчити до 2030 року.
Навіть часткова реалізація
цього проекту дозволяє збільшити стійкість району до Сахари. Зелена стіна уповільнює
вплив сухого вітру на землю,

відновлює мікроклімат і дозволяє вирощувати продовольчі культури навколо дерев, які
удобрюють ґрунт.
У рамках проекту також
паралельно з’явиться більше 350 тисяч нових робочих
місць у сільській місцевості.
Крім того, дерева поглинатимуть не менше 250 мільйонів
тонн CO2 з атмосфери.
На думку експертів, у разі,
якщо африканські держави не
почнуть активно боротися з
поширенням Сахари, із часом
вона здатна захопити практично весь континент, кардинально змінюючи мікроклімат не
лише в дотичних регіонах. ■

Чорнобиль продовжують активно розвивати як майданчик для виробництва сонячної електроенергії. Ще одну електростанцію вирішили звести в зоні відчуження. Профінансувати проект взялися
інвестори: гроші виділять з державного
бюджету Іспанії. Орієнтовно, сума перевищить 1 мільйон євро. Проект буде реалізовано завдяки співпраці з Україною за Кіотським протоколом. Остаточно затвердили план реалізації зеленої електростанції
ще наприкінці минулого року після роботи
наглядового іспано-українського комітету.
Експерти винесли ухвалу про доцільність
реалізації коштів, передбачених «кіотським протоколом», які надав уряд Іспанії.
Після того як договір уклали, Іспанія отримала квоти України на вибори парникових
газів. У результаті гроші з Іспанії повинні
піти на екоінвестиції України.
Перша СЄС у Чорнобильській зоні запрацювала в жовтні 2018 року. Комплекс
включає 3,8 тисячі панелей. Станція була
зведена практично навпроти реактора четвертого енергоблока, який накрито саркофагом. Потужності геліостанції повинно вистачити для того, щоб забезпечити
електрикою до 2 тисяч квартир.

Геліостанція-вежа
Минулого тижня в Ізраїлі запустили
геліостанцію з найвищою у світі вежею.
Сонячна і теплова електростанція Ашалим
у пустелі Негев уже працює. Сучасне устаткування включає більш ніж 50 тисяч керованих комп’ютером геліостатів або дзеркал, які можуть відстежувати рух сонця у
двох вимірах і відбивати сонячне світло
на котел, розташований на вершині вежі
заввишки 240 метрів, передає solarpanels.
com. ua. Це вище, ніж деякі найвищі хмарочоси у світі, і, безумовно, новий об’єкт
— найвища з коли-небудь побудованих
сонячних веж. Усі дзеркала підключені до
комп’ютерної системи стеження, тому рухаються точно по заданій орбіті впродовж
дня і направляють тепло від сонячного
світла в точку на котлі на верхівці вежі з
точністю до 0,0015499969 дюйма. Гаряча
вода в котлі продукує пару, яка потім подається трубами вниз під тиском, достатнім для обертання парової турбіни-генератора з астрономічними швидкостями, необхідними для виробництва електроенергії.
Сонячний генератор може виробляти 300
мегават чистої електроенергії щодня, і цього вистачає для живлення близько 150 тисяч будинків. Особливістю проекту є й використання технології, яка дозволяє накопичувати енергію для використання в нічний час, забезпечуючи стабільність роботи.
Це один із найбільших проектів у галузі поновлюваних джерел енергії у світі. Об’єкт
займає площу більше 3 квадратних кілометрів.

Хорватія обирає сонце
Збільшити свої вітроенергетичні потужності втричі, а сонячні — у 20 разів
упродовж наступних 10 років планує Хорватія. Про це заявив міністр охорони довкілля і енергетики Томислав Чорич на недавній конференції і виставці WindEurope
2019 у Більбао. За наявності енергії вітру
й інших поновлюваних джерел енергії Хорватія досягне частки поновлюваних джерел енергії у валовому споживанні енергії
на рівні 32% до 2030 року і не менше 56%
до 2050 року. Перехід на поновлювані джерела енергії допоможе скоротити шкідливі
викиди. Влада Хорватії вважає, що подальше збільшення інвестицій у сектор зеленої енергії стимулюватиме розвиток країни, створення робочих місць і зростання
промисловості. Відповідно до «Зеленої
книги» Хорватії з аналізом стратегії розвитку енергетичного сектору, в країні є 22
вітроенергетичні об’єкти загальною потужністю 573 МВт (мають статус привілейованого виробника), які введені в експлуатацію в середині 2018 року. Ще п’ять об’єктів
із загальною потужністю 162 МВт на стадії
розробки або будівництва. Очікується, що
їх будівництво завершать до кінця 2020
року. Наприкінці 2017 року ця країна мала
1 тисячу 223 працюючих сонячних електростанції сумарною встановленою потужністю 51,49 МВт, а ще вісім проектів потужністю 1,972 МВт перебували на стадії
розробки або будівництва. ■
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Містика Фауста
з французьким
шармом
У Києві звучатиме концертне виконання
найвідомішої опери Гектора Берліоза
Валентина САМЧЕНКО
Концертне виконання опери
Гектора Берліоза «Засудження
Фауста» 10 квітня у Національній опері стане головною оперною подією у рамках міжнародного фестивалю «Французька
весна в Україні — 2019». «Цю
постановку ми з французькими партнерами готували майже рік, — уточнює «Україні молодій» продюсер проекту Олександр Пірієв. — Вперше на
оперній сцені України — світовий шедевр і безпрецедентна
для музичного світу мистецька подія: понад 150 артистів
та міжнародний, досконало
відібраний склад солістів».
На київській оперній сцені
одночасно виступатимуть: головний оркестр країни — ювіляр
Національний симфонічний оркестр (диригент — Володимир
Сіренко), який відзначив 100ліття заснування минулоріч,
та збагачений такою ж кількістю творчих літ головний хор —
капела «Думка» і великий дитячий хор Українського радіо.
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
У рамках українського формату фестивалю AndriyivskyFest до
Києва завітав харківський «Театр 19». Глядачі на сцені столичного «Колеса» дивилися
«Звірячі історії».
Не лякайтеся. Вистава — це з філософським підтекстом смішні та зворушливі історії миші, бурундука,
котів, папуг, качкодзьоба, бабуїна та інших тварин, які проживають на сцені актори Юлія Навроцька, Данило Кузнецов, Микола
Михальченко та Богдан
Синявський. Такі собі
маленькі комедії про
тварин, схожих на людей, та про людей, схожих на тварин. «Звірячі
історії» — глибока п’єса
сучасного американського драматурга Дона
Нігро, вперше поставлена на українській сцені
«Театром 19». У Харкові виставу презентували українською мовою у липні 2018 року.
Хто я? У чому сенс
мого життя? Що таке
любов, страх, смерть? І
хто ж він, зрештою, всемогутній Бог? Саме на
ці теми роздумують три
індички в очікуванні
кукурудзяних качанів,
сміливий бабуїн, сімейна пара папуг, домашня миша, кажан, бабак, три корови, яких
ведуть на бійню, та недовірлива кішка. П’єса
не зовсім весела, а нато-

«Ми обрали популярне в Європі саме концертне виконання,
а очолити подію запросили одного з найвідоміших диригентів
України — маестро Володимира Сіренка, — каже Олександр
Пірієв. — Твір класика французької музики Берліоза «Засудження Фауста» допомагає
краще пізнати глибокий зміст
тексту класика німецької літератури Ґете. Легенду про Фауста Берліоз прочитав не стільки як релігійно-філософський
твір, скільки як романтичну історію, яка дала простір його неприборканій композиторській
фантазії».
Фауст — чи то спритник, який
умів задурювати голови іншим,
чи дійсно видатний учений, —
жив наприкінці XV — у першій
половині XVI століття в Європі.
Сліди його перебування залишилися у Німеччині, будинок Фауста показують і в сучасній Празі.
Неначе у Краківському університеті, де вчився «практичній магії», уклав угоду із самим дияволом, який потім супроводжував
його у подорожах в образах коня

❙ Ежен Делакруа «Фауст зваблює Маргариту» (1827—1828 р.).
❙ Літографія (естамп).
чи собаки. Коли термін угоди з
Мефістофелем збіг — йому довелося віддати і тіло.
Зрозуміло, що такий колоритний персонаж і містичний
ореол навколо нього не могли не
привернути увагу митців. Уже
у другій половині XVI століття
з’явилася перша п’єса про Фауста авторства англійського драматурга Кристофера Марло. А

німецький просвітитель Лессінг
вперше задумав закінчити свою
драму порятунком Фауста, але
не встиг. Найвідоміший «Фауст» — авторства Іоганна Вольфганга Гете, який з дитинства
знав народні оповідки про містика, а потім створював свій філософський твір майже 60 років. У
коловорот міркувань про сенси
життя він ввів і образ звабленої

та залишеної Фаустом довірливої Маргарити.
Переклад першої частини
«Фауста» Гете у Парижі з’явився
наприкінці 1827 року і захопив
24-річного Берліоза. Уже наступного року влітку композитор написав баладу Маргарити про Фульського короля, ще
десь через півроку він закінчив 8
сцен із «Фауста». У початковому
варіанті створив своєрідну музику до драми: порівняно невеликі пісні, хори і танці. І лише через роки, у 1845-му, народився
задум оригінального великого
твору драматичної легенди «Засудження Фауста», яка поєднала риси ораторійного та оперного жанру з розгорнутими аріями, ансамблями, грандіозними
хорами і балетними сценами,
які були властиві великій французькій опері.
Прем’єра відбулася 6 грудня
1846 року в театрі Комічної опери в Парижі, композитор диригував, не здобувши при першому представленні належного
визнання від публіки. Трохи
згодом «Засудження Фауста»
стали сприймати як геніальну
вершину творчості Гектора Берліоза, яка вражає новаторством
багатого інструментування.
Солістами концертного виконання «Засудження Фауста»
у Національній опері України
будуть: Маргарита — Дельфін
Айдан (сопрано, Франція), Фауст — Олександр Чувпило (тенор, Україна), Мефістофель —
Лоран Аркаро (бас-баритон,
Франція), Брандер — Олександр Харламов (бас, Україна). Організатори: Національна
концертна агенція UKR Artists,
Посольство Франції в Україні
та Французький інститут в Україні. ■

■ ЧАС «Т»

■ ПРЕМ’ЄРА

Сірий — то буденність,
а червоний — виклик

Квітень місіс Стоун

Четверо виконавців грають вісімнадцять звірів,
щоб показати людське життя

❙ «Звірячі історії».
❙ Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.
мість — філософічна. Її
інсценізація викликає у
глядачів море яскравих
емоцій. Глядач сміється
до сліз, разом iз персонажами радіє й сумує.
«Звірячі історії» —
про сучасних людей.
Вистава змушує замислитися над важливими речами, яким ми у
бурхливому плині життя майже не приділяємо
уваги. Кожна історія —
це як фотовідбиток на-

шої дійсності. Актори грають легко, динамічно, ексцентрично.
Вісімнадцять звірів і
лише четверо виконавців!
Режисер і художній
керівник театру Юрій
Ладенко не примушує,
а надихає глядачів думати і зануритися у філософію спектаклю.
Допомагають це зробити і костюми-трансформери художника Олек-

сандра Абманова, який
грається кольорами: сірий — буденність, червоний — виклик внутрішньому болю, що переслідує нас упродовж
життя...
За сюжетом, розповідь починається з
історії індички Пенні,
яка мріє стати саксофоністкою. А апогею історії досягають в останній новелі, коли корів
ведуть на бійню: одна
з них упевнена, що все
буде добре, друга відчуває недобре, третя зовсім засмучена. Власне, люди — також «корови», яких невідомо
хто веде на бійню. Поки
глядач напружується й
задумується — історія
завершується чудово.
Мрія стати саксофоністкою здійснюється. І ця
позитивна нота вистави
надає оптимізму, надихає глядача, вселяє
віру, що все буде добре.
Варто додати, що
«Звірячі історії» активно мандрують фестивальними підмостками.
Зокрема, показували їх
у Кропивницькому. ■

У Києві покажуть інсценізацію роману
Теннессі Вільямса
Тетяна МІЩЕНКО
Київ дивуватиме театралів
першою на українській сцені
постановкою за твором видатного американського драматурга, суперечливого в життєвих обставинах Теннессі
Вільямса. На сцені Театру на
Подолі три дні поспіль, 12-14
числа цього місяця, показуватимуть виставу «Сніг у квітні» режисерки Поліни Медведевої — її авторське інсценування повісті «Римська весна
місіс Стоун».
Виставу створює міжнародна команда. Головну роль
в одному зі складів зіграє відома німецька театральна актриса Марія Магдалена Рабл.
Художник-постановник і художник з костюмів — Андреас фон Шліппе, який живе у
Мюнхені і працює по всій Європі. Йому часто доводилося
працювати там із режисерами, в яких у різні роки виникали серйозні протиріччя
з російською реальністю, —
Юрієм Любимовим та Анатолієм Васильєвим. У роботі
також беруть участь компанія Mirage Adventures та
Фонд театрального мистецтва імені Марка Прудкіна
(Ізраїль).
Режисерка нової вистави Поліна Медведева — уродженка Львова, яка була

провідною актрисою Московського художнього театру, зіграла головні ролі в постановках Олега Єфремова,
Юрія Бутусова, Міндаугаса
Карбаускіса, Петра Фоменка та інших. Після Революції
гідності Поліна Медведева залишила МХТ і повернулася в
Україну. Зараз вона активно працює у Києві як режисер. Її успішну на сцені театру «Сузір’я» виставу «Примари» за п’єсою Генріка Ібсена
минулого року показували на
престижному Единбурзькому
театральному фестивалі.
Нагадаємо, за п’єсу
«Трамвай «Бажання»» Теннессі Вільямс отримав у
1948-му свою першу Пуліцерівську премію. Через два
роки одну за іншою екранізували його «Скляний звіринець» та вже названу п’єсу
«Трамвай «Бажання»» —
через кіноекрани про драматурга дізналися на різних
континентах. Пізніше були
екранізовані також «Кішка
на розпеченому даху», за яку
письменник удостоєний другої Пуліцерівської премії,
«Орфей опускається в пекло». «Ніч ігуани» та «Літо і
дим». У 1961 році на великі
екрани вийшов британський
романтично-драматичний
фільм «Римська весна місіс
Стоун». ■
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■ ПОСТАТЬ

Зцілював душі поетичним словом
Чому Степан Руданський конфліктував із батьком через мову та хто на медика за фахом писав доноси у Ялті
Наталія ОСИПЧУК

роботи своїх наставників. У Сергія Боткіна Степан Руданський
вчився мистецтву діагностики,
яким досконало володів видатний учений. Степан Руданський не лише серйозно ставився
до лекційних занять, а й відвідував практичні заняття, що проводились у військовому госпіталі.
Чимало корисного запозичив Руданський і у професора Миколи
Пирогова. Як творча особистість,
Степан Руданський знаходив
час для того, щоб брати участь
у літературно-мистецьких заходах, що їх організовувало українське земляцтво у Петербурзі. Скільки фольклорних творів
виконав, адже мав чудовий голос і любив співати! Якби умови
життя невтомного Руданського були більш сприятливі, він би
ще міг багато створити та написати. Проте скрута не давала можливості вповні реалізувати свій
творчий потенціал. І все ж йому
вдалося успішно скласти випускні екзамени ( 1861 р).

Ім’я видатного українця, лікаря, поета Степана Руданського не забуто і завдяки зусиллям бібліотекарів Національної наукової медичної бібліотеки України. До 175-річного ювілею автора таких
відомих пісень, як «Повій, вітре, на Вкраїну», «Ти не моя», «Іще
вчора і звечора» там відбувся вечір пам’яті достойника.
На багатогранність таланту Степана Руданського звернула увагу
присутніх в.о. обов’язки директора бібліотеки Тетяна Остапенко.
Ґрунтовну розвідку про життя лікаря та поета підготувала вчений
секретар ННМБУ Олена Кірішева. Пізнавальною стала і розповідь
головного бібліотекаря наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова Ольги
Юрчишиної, яка докладає багато зусиль для збереження пам’яті
про видатного українця.
Нові, до цього не відомі факти з життя Степана Руданського, дослідники відкривають завдяки його правнучатому племіннику
Олексію Боржковському. Він — підполковник медичної служби,
лікар-отоларинголог вищої категорії, лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського. Цікавиться,
досліджує, популяризує здобутки видатного поета. До речі, попри
те, що могила Степана Руданського розташована в Ялті, на території окупованого Криму, і тамтешні патріоти вшановують пам’ять
видатного українця.

«Повій, вітре, на Вкраїну»
Уже перебуваючи у Петербурзі, поет створив свою уславлену пісню «Повій, вітре, на Вкраїну». Ця поезія Степана Руданського здобула світове визнання.
Покладена на музику спершу
самим автором тексту, а згодом
композитором Людмилою Александровою, пісня набула широкої популярності. Цей творчий
тандем створив і не менш відомий романс «Дивлюсь я на небо».
Пізніше аранжування до романсу здійснив Яків Степовий, а до
«Повій, вітре, на Вкраїну» —
Владислав Заремба.
У 1872 році «Повій, вітре, на
Вкраїну» дебютував на сцені в
опереті Володимира Александрова «За Немань іду»; згодом романс із нотами було опубліковано в багатьох збірках. Годі говорити про те, якою популярністю користувалася пісня серед
українських емігрантів, які не
шкодували епітетів, змальовуючи свій душевний стан під час
її прослуховування. Минають
століття, а прийдешнє покоління українців із завмиранням серця вслуховується в ліричні рядки: «Повій, вітре, на Вкраїну,//
Де покинув я дівчину,// Де покинув карі очі,// Повій, вітре, з
опівночі».
Степан Руданський є автором історичних поем «Мазепа,
гетьман український», «Іван
Скоропада», «Павло Полуботок», «Велямін», «Апостол» та
інших.

Селян не цурався і рідну мову
шанував
Народився Степан Руданський 6 січня 1834 року на Вінниччині, у селі Хомутинці, в родині
місцевого священика. Мав трьох
братів — Григорія, Олександра
та Юхима. Батько мріяв про те,
щоб Степан став священиком,
і віддав його до духовної семінарії. За спогадами сучасників,
батько Руданського, попри духовний сан, із погордою ставився як до місцевого люду, так і до
української мови. А от син вдався зовсім не таким — і селян не
цурався, і рідну мову шанував.
Уже навчаючись у Петербурзі, Степан не міг стримати своєї образи, пригадуючи, з
якою відразою Руданський-старший ставився до свого, рідного.
«Письма твои, писанные грубо, ничуть не располагают меня
в твою пользу, а только прино-

сят боль сердцу и заставляют
жалеть, что я употребил все мое
воспитание только для того, чтобы видеть тебя неблагодарным...
Если захочешь написать письмо,
то пиши или почтительно, не по–
малороссийскому, або лучше ничего не пиши», — так писав батько синові.
Степан Руданський навіть на
чужині не забув і не відрікся рідної мови. У листі до брата Григорія він писав про свій синівський біль від образ, що їх завдала
найрідніша людина. «Заказують
мені мою рідну мову, — заказує
батько; але в мене був прадід і
прапрадід — вони мені не заказали; не слухає батько моєї мови —
зато мене і по смерті, може, послухають штирнадцять мільйонів
моїх одномовців», — ці слова
Степана Руданського, як бачимо, виявилися пророчими.

Ялтинський період

❙ Степан Руданський. (Обкладинка книжки).
завжди відмовившись від вповні пристойної кар’єри священнослужителя доволі високого сану,
знехтував направленням до Петербурзької духовної академії.
Стверджувати, що до цього його
спонукали вічне Гіппократове
сяйво, зірка медицини, хоча Руданський згодом став, мабуть,
одним із найкращих земських
лікарів своєї доби, було б лише
напівправдою... Петербург невимовно вабив його безпомилковою метою та можливістю втілити в друкованому слові свої
поезії, своє полум’я творчості і,

рі гальмівних центрів. Не міг не
захоплюватися Степан Руданський і неперевершеним Сергієм
Боткіним, який здобув славу
діагноста.
Біль від розлуки з рідним
краєм Руданський гоїв спілкуванням з улюбленим учителем.
Сергій Боткін також із приязню ставився до свого вихованця,
який вражав допитливістю. Вчений знав про матеріальні статки
(а точніше нестатки) свого студента, тому намагався усіляко
його підтримати.

Любовна лірика

«Заказують мені мою рідну мову, — заказує батько;
але в мене був прадід і прапрадід – вони мені не
заказали; не слухає батько моєї мови — зато мене і
по смерті, може, послухають штирнадцять мільйонів
моїх одномовців».
Здібності Степана Руданського виявилися у ранньому віці —
він зростав допитливою та жвавою дитиною. У Шаргородській
духовній школі вивчав латинську, грецьку, староєврейську та
церковно-слов’янську мови. І це
його захоплення згодом відіграло вагому роль, коли Руданський
переклав українською «Іліаду»
Гомера. До речі, саме Степанові
Руданському випала честь стати першим перекладачем цього
геніального твору. Після успішного закінчення Шаргородської духовної школи Степан Руданський продовжує навчання
у Кам’янець-Подільській духовній семінарії. Батько мріяв, що
наступною сходинкою для сина
буде навчання у Петербурзькій
духовній академії. Проте Степан готував себе зовсім до іншого життя. Він прагнув здійснити свою мрію і вступити до Петербурзької медико-хірургічної
академії.
Чому Степан Руданський пішов супроти батьківської волі?
Над цим питанням замислюються автори ґрунтовної книги «І я
знов живий світ оглядую...» (редактор Раїса Павленко): «На-

власне, своє покликання... І все
ж таки чому, їдучи до уславленого в Росії вищого духовного навчального закладу, Степан Руданський, наражаючись на важку долю, обрав медико-хірургічну академію? Тут, мабуть,
вирішальну роль відіграли його
волелюбні спрямування та переконання».

Улюблений учитель Боткін
Вступні іспити до медикохірургічної академії Степан Руданський витримав успішно і у
1855 році розпочав навчання.
Серед учених, які працювали в
академії, був і Микола Пирогов,
який ще у 1846-му заснував при
закладі інститут практичної анатомії. Уже через рік опісля вчений провів тут першу операцію
під ефірним наркозом, за що був
удостоєний звання академіка,
а згодом став членом-кореспондентом Петербурзької академії
наук.
Улюбленим викладачем студентів був ще зовсім молодий
професор Іван Сеченов, який
плідно працював як учений-новатор. Саме він першим помітив наявність у головному цент-

Степан Руданський учився
наполегливо, весь свій час присвячуючи науці. Від цього ставало трохи легше на серці, хоча не
відпускав... незагоєний біль від
розлуки з коханою дівчиною,
Марією Княгницькою. Хоча
Степан Руданський, збираючись
на навчання до Петербурга, зробив свій вибір свідомо, проте усвідомлював, що кохану дівчину
він втратив назавжди. 19 лютого
1854 року він пише вірш «Ти не
моя». Очевидно, емоційний стан
поета був настільки піднесений,
що цього ж дня написав вірш
«Мене забудь!». Туга, біль, відчуття неповторного — уся гама
почуттів вмістилися в цих поетичних рядках: «Ти не моя, дівчина молодая!// І не мені краса
твоя;// Віщує думонька смутная,
// Що ти, дівчино, не моя!».
Аби краще зрозуміти, як велося Руданському-студентові на
чужині, варто прочитати віршований лист «До дядька Прохора Коваля»: « Не знаєш ти горя,
не відаєш жалю, щасливий ти,
дядьку Прохоре-ковалю! Пішов
і я, дядьку, від батька на волю:
сиджу на чужині, кую свою
долю...» Зрозуміло, що студент
Степан Руданський щиро був би
вдячний дядькові за... грошову
допомогу. У свою чергу бідний
студент обіцяє: «Будь спокійний,
дядьку,// Я тебе впевняю:// Не
пущу їх марне// І не прогуляю».
Наполегливий студент виправдав надію і дядька Прохораковаля, і видатних викладачів.
Уважно придивлявся до методів

І тут на допомогу прийшов
улюблений наставник — педагог
та науковець Сергій Боткін. Оскільки хвороба Степана Руданського (туберкульоз) прогресувала, Сергій Боткін доклав усіх зусиль, аби його вихованець мав
можливість працювати у сприятливих умовах. Зрештою, клопоти Боткіна увінчалися успіхом. За розподілом Руданський
потрапив у Ялту на посаду міського лікаря.
Про кримський період Степан Руданський напівжартоманапівсерйозно напише: «Скінчилися муки... не лягли мої кості на
чужині...Прощай, Петрополю!
Прощай, моє горно пекельне!..
Немало сил попалилося в тобі,
а гріх мені було б тебе забути...
чи синє море загартує, чи, може,
і знову іржею покриє, сточить,
обезсилить? А Кримські гори
чи новим здоровлям, чи горбом
наділять?».
Степан Руданський був у Ялті
першим вітчизняним дипломованим фахівцем-медиком, якому судилося відповідати за санітарний стан міста. З ініціативи
невтомного лікаря на Південному березі Криму було засновано
першу медичну бібліотеку. Та
знову, віддаючи всі сили роботі,
чоловік забував про себе.
Медик Руданський надто сумлінно ставився до своїх
обов’язків санітарного та карантинного лікаря, щоб зрадити
власним ідеалам. Тому потерпав
від інтриг торговців, спекулянтів, які писали на нього доноси.
Влітку 1872 року в Ялті спалахнула епідемія холери. Тоді загострилася і власна хвороба письменника — туберкульоз легень.
Серце невтомного українця
зупинилося 3 травня 1873 року.
За спогадами брата, останніми
словами Степана Руданського
було: «Україно моя мила...»
Є щось символічне в тому,
що першим могилу Руданського
знайшов у 1891 році Іван Липа,
батько легендарного лікаря Юрія
Липи. Зрештою, саме Іван Липа
став ініціатором спорудження
пам’ятника, на якому викарбовано поетичні рядки Степана Руданського: «На могилі не заплаче ніхто в чужині, хіба хмаронька заплаче дощем по мені». ■
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«Універсальний солдат»
Кого шукають роботодавці
Олександра ТВЕРДА
За інформацією директора Київського міського центру зайнятості Віктора Білича, найбільший попит роботодавців спостерігається останнім
часом на представників найпростіших професій (прибиральники, двірники, вантажники, підсобні робітники), фахівців (бухгалтерів, лікарів,
сестер медичних, вихователів). Серед
кваліфікованих робітників з інструментом затребувані слюсарі-сантехніки, слюсарі-ремонтники, електрогазозварювальники, мулярі, швачки. Високий попит на працівників сфери торгівлі та послуг (охоронники, продавці,
кухарі, помічники вихователя).
«УМ» поспілкувалася з людиною,
яка довго не могла знайти роботу (вона,
щоправда, побажала не називати свого імені). Розповідає, що пошук був
нелегким. «Дійсно, вакансій чимало,
але роботодавці пропонують низькі зарплати, а вимагають від людини багато.
При працевлаштуванні найбільше цінують ініціативність, бажання працювати, готовність учитися та розвиватися, а також креативність. Найголовніше — не засмучуйтесь, якщо вам
відмовляють. Ви обов’язково знайдете
роботу, навіть якщо не маєте досвіду»,
— зазначає співрозмовник.
Тема трудової міграції українців за
кордон — одна з найболючіших. Головна причина масової міграції — різниця в оплаті праці. Сьогодні Україна переживає скрутні часи, а сусідні європейські держави користуються цим.
Поляки, чехи, угорці їдуть на заробітки до заможніших країн — в Австрію,
Німеччину, а українці займають їхні
місця. Ба більше, польські роботодавці й самі заохочують трудову міграцію
з України, дозволяючи влаштовуватись на сезону роботу за біометричними паспортами. Поляки охоче відкривають українцям робочі візи: у 2016-му
видали близько 1 млн. віз і ще стільки
ж у 2017-му.
Заробітчанин зі стажем Артем Кучер під час бесіди з «УМ» каже, що в
Польщі влаштуватися на роботу легше, ніж в Україні. «Польські роботодавці зацікавлені в українцях. Але
вони ніколи працівників напряму не
наймають, а роблять це через спеціаль-

❙ Фото з сайта tvoemisto.tv.
ні агенції, яким оплачують послуги з
пошуку кваліфікованих кадрів з України. Проблеми якщо й виникають,
то найчастіше через нелегальне працевлаштування. Заохочують польські
роботодавці українських заробітчан
безплатним проживанням або низькою платою за оренду житла, обідами
і трансфером до місця роботи. Ну і вищими зарплатами, безумовно. А більшого й не треба — тільки працюй», —
додає Артем
В агенції праці Pelekh Agency в коментарі для «УМ» розповіли, що зарплата для різноробочих у середньому становить 700 євро. Від 900 євро
— зарплата для фахівців (робочі спеціальності: столяр, будівельник, механік, зварювальник (зварювальники більше заробляють, зазвичай),
електрик, сантехнік ). Найбільш затребувані професії: столяр, будівельник, механік, зварювальник, рихтовщик, електрик, сантехнік, кухарі,
м’ясники. А найбільш оплачувані — це
зварювальник, агроном. Робота шкідлива, але й оплата висока. Не вистачає
медсестер, але з нашими дипломами
там працювати не можна. «В сумі вони
так само можуть заробити і в Україні,

але люди люблять виїжджати в пошуках кращої долі або просто змінювати
щось у своєму житті. За цей час, що я
працюю (з 2014 року), зарплати виросли з 6,50 злотих (це була мінімальна)
за годину до 9 (зараз це така найнижча)
злотих за годину. Також виріс рівень
наших фахівців, які мігрують. Якщо
раніше поляки скаржилися на те, що
наші люди не вміють працювати, то
зараз —дуже гарні відгуки про наших
фахівців. Перші українці, хто виїхав
до Польщі років 10 тому, дуже нарікали на те, що їх примушують працювати
більше, ніж вони звикли, їх обурювала дисципліна. Вже зараз зовсім інше
відношення у наших людей до роботи: більш відповідальне і старанне. Ну
і, відповідно, ставлення роботодавців
теж докорінно змінилося. Українських працівників дійсно цінують більше, ніж польських»,— розповідає HRфахівець Світлана Горбач.
Світлана дала кілька порад читачам «УМ», які їдуть на заробітки за
кордон: «Перевіряйте, чи легально
працює агенція з працевлаштування,
чи має ліцензію на діяльність. Краще
ознайомитися перед виїздом з культурою країни, до якої виїжджаєте, вив-

чити розмовні фрази. Часто в інтернетмережі можна знайти неіснуючі вакансії, досить популярний напрямок
— це Норвегія (рибкомбінат). Краще
зателефонувати в посольство цієї країни і дізнатися, скільки робочих віз видали за останній рік у цю країну і яка
процедура оформлення дозволу на роботу. Ще досить багато країн не спростило нам процедуру отримання робочих дозволів. Тому не все, що пишуть
в інтернеті, є правдою».
Як зазначають експерти, трудова
міграція, крім негативних рис, має і
свої плюси: українці надсилають додому гроші, які допомагають зменшувати показники бідності, інвестують у
навчання дітей, дозволяють багатьом
громадянам купувати та будувати житло в Україні.
Згідно зі звітами НБУ, з країн Євросоюзу українці перераховують майже
в 4-5 разiв більше коштів, ніж із країн
СНД: 5 млрд. 697 млн. доларів проти 1
млрд. 515 млн. доларів у 2017 році, і 1
млрд. 640 млн. доларів проти 340 млн.
доларів у І кварталі 2018 року, відповідно.
Близько 62% українських трудових
мігрантів планують працювати в Польщі, 11% з яких розраховують залишитися там назавжди. Про це повідомила
прес-служба Всеукраїнської асоціації
компаній iз міжнародного працевлаштування із посиланням на результати соціологічного дослідження, проведеного в Україні на замовлення польської компанії Personnel Service. «Дослідження показало, що лише 11%
українських мігрантів хочуть залишитися в Польщі назавжди. Однак великі польські компанії докладають зусиль для того, щоб українці залишалися працювати на багато років. Поки що
для переважної більшості наших громадян міграція носить тимчасовий,
повторюваний і короткочасний характер», — ідеться у повідомленні.
Згідно з дослідженням, Польща є
привабливим міграційним напрямком
для громадян України з кількох причин. Для 53% українців це географічна близькість. На другому місці — бажання заробити (44%), а на третьому
— низький мовний бар’єр (34%). Усі
ці переваги призводять до того, що 3 з
4 працівників з України приїжджають
до Польщі частіше одного разу (34%
відвідали Польщу 2-3 рази впродовж
п’яти років, а 18% — 4-5 разів).
Як зазначають експерти, для того
щоб зменшити динаміку трудової міграції за кордон, потрібно: розвивати економіку, створювати нові робочі
місця, забезпечити гідну оплату праці,
умови, які б мотивували українців повертатись додому. ■

■ КНИЖКОВА ШАФА

Перший примiрник — для Папи
Міжнародний соціальний проект «Книга Добра» представили в дипломатичній
академії імені Геннадія Удовенка. Це конкурс, у якому можуть взяти участь всі охочі

❙ Фото автора.
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Андрій Христенко розповів, що його
історія про врятовану пташку потрапила до сотні найкращих. Ідею подала мама хлопця, коли її син врятував
пташку.
«Ідею подала мама і ми разом допомогли пташці вижити, вона мала вмер-

ти. Пташка випала з гнізда, я приніс її
додому. Після лікування ми відпустили її й вона полетіла», — розповідає історію Андрій Христенко.
Загалом, про добрі справи за два з
половиною роки розповіли більш як
півмільйона учасників проекту. Окрім дітей, історії пишуть і дорослі. Розповідати можна не лише про свої добрі вчинки, а й про тих, хто допоміг вам.
Усі надіслані оповідання та малюнки
переглядала редакційна рада проекту.
Найкращі — опублікували. Сто найкращих творів видали книгою, а півсотні
найкращих надрукували в унікальній
«Книзі Добра», сторінки якої зроблені
за старовинною технологією — папір
виготовляють із бавовняного насіння.
Найбільшу увагу редакційна рада приділила дитячим оповіданням.
«Такими маленькими кроками,
коли діти починають створювати свою
історію, в них включається процес

співчуття і фантазії. Звідти включається вже можливість продовжити цю ланку на створення своєї аналітичної історії споглядання будь-якої ситуації,
де добро, де зло», — розповідає Ірма Вітовська, член редакційної ради.
Серед найактивніших учасників оберуть тих, хто повезе «Книгу Добра» за
кордон до найбільших бібліотек світу.
Зокрема, до бібліотеки Конгресу США,
Парламентської бібліотеки Великої
Британії, Александрійської бібліотеки
в Єгипті. Перший примірник уже подарували Папі Римському — Франциску.
Нині книга зберігається у Ватиканській
бібліотеці.
«Цього року правила участі у проекті трохи змінилися, — розповідає співорганізатор проекту Ірина Рабарська.
— Свої добрі справи треба фіксувати на
фотографії чи знімати відео».
На зустріч iз творцями «Книги Добра» прийшов міністр МЗС Павло Клім-

кін.
«Ви — наше майбутнє, — звернувся міністр до дітей. — Бажаю вам узяти
все в свої руки і зробити це так, щоб поставити перед нами, хто допомагає цьому проекту, великі виклики, а ми будемо вам допомагати».
До кінця 2019 року заплановано передати «Книгу Добра» в 15 країн світу за участю 1000 дітей і 200 дорослих
(активні учасники конкурсу, керівники
гуртків, учителі шкіл, вихователі дошкільних навчальних закладів). Крім
того, найактивніші учасники отримають цікаві подарунки: друковану «Книгу Добра» з автографами організаторів
проекту; листівки, виготовлені на черпаному папері, та інші подарунки.
Добро без кордонів — вважають
організатори міжнародного проекту
«Книга Добра» Василь Вишиванюк,
Ірма Вітовська, Лілія Шевченко, Марія
Матіос, Ірина Рабарська. ■

СПОРТ
Григорій ХАТА
В останні п’ять сезонів у
фіналі Кубка України чотири
рази між собою зустрічалися
гранди вітчизняного футболу
— «Шахтар» і «Динамо». Водночас у нинішньому розіграші
сліпий жереб звів два найтитулованіші клуби країни вже
в чвертьфіналі. Цей поєдинок
наставник «біло-синіх» Олександр Хацкевич назвав прихованим фіналом. І, хоч як
би було прикро білоруському
тренеру, але перемогу в ньому
здобули «гірники», виявившись кращими в серії післяматчевих 11-метрових ударів.
«Звісно, відчуваємо негативні
емоції щодо результату. Підтримали в роздягальні хлопців, адже у них були сльози
на очах. Утім, проходячи через такі матчі, вони ставатимуть сильнішими», — відзначив очільник столичного клубу.
Перебуваючи на чолі «Динамо», Хацкевич навчив своїх
підопічних доволі успішно
протистояти донецькому клубу. Перед кубковим чвертьфіналом у Харкові в активі Хацкевича-тренера було п’ять переможних поєдинків у матчах
проти «Шахтаря» Фонсеки
(при трьох поразках і одній нічиїй).
На стадіоні «Металіст» динамівці доволі швидко вийшли
вперед — про свій бомбардирський талант знову нагадав півзахисник столичного колективу Денис Гармаш,
укотре довівши невипадковість
свого перебування на вістрі динамівської атаки. Проте стати
героєм поєдинку йому все ж не
судилося.
Свого часу Гармашу пророкували велике майбутнє. Дехто бачив у ньому навіть капітана команди. Загалом, володіючи визначними бійцівськими
якостями, Денису дуже часто
не вдається впоратися з надлишком емоцій, котрі, б’ючи
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■ ФУТБОЛ

■ ТАБЛО

Гра емоцій
Чинний володар національного Кубка пробився до півфінальної
стадії турніру з хорошим шансом зберегти трофей

❙ Вигравши чергове українське «класико», «Шахтар» пробився до півфіналу Кубка країни.
❙ Фото з сайта shakhtar.com.
через край, не тільки підмочуюють його репутацію, а, що
головне, неабияк шкодять команді.
Думається, шанувальники
вітчизняного футболу й досі
пам’ятають скандальну червону картку Гармаша, отриману ним від Юрія Вакса 7 квітня
2012 року на «Донбас арені».
Ось і минулого уїк-енду в
Харкові, через кілька хвилин
після того, як «гірникам» удалося зрівняти рахунок у мат-

15

чі, Гармаш не зміг опанувати
свої емоції. Спочатку отримавши від арбітра попередження за
грубу гру, а незабаром, буцнувши головою суперника, напросившись на пряму червону картку, Денис поставив свою команду в непросте становище.
І нехай згодом поле за дві
жовті картки залишив кращий
голеадор «Шахтаря» Мораес,
вирівнявши таким чином чисельні склади команд, наставник «Динамо» заявив, що Гар-

маш став антигероєм матчу,
хоча й міг здобути статус його
героя.
Примітно, що дербі між
«Шахтарем» та «Динамо» стало одним із найбільш брудних
поєдинків розіграшу. За матч,
у котрому опонентам довелося
грати два екстра-тайми, 37-річний рефері із Запоріжжя Максим Козиряцький показав дві
червоні та 14 жовтих карток за
гру. «Суддя не відповідав рівню
протистояння», — резюмував

Кубок України. Чвертьфінали. «Інгулець» — «Карпати» —
1:1 (по пен. — 5:4; Шедрий, 50 —
Швед, 90+6; вилучення: Толочко, 100
(«К»)), «Дніпро-1» — «Ворскла» —
2:0 (Куліш, 78; Когут, 82), «Львів» —
«Зоря» — 0:1 (Ледньов, 48), «Шахтар» — «Динамо» — 1:1 (по пен. —
4:3; Мораес, 57 — Гармаш, 9; вилучення: Мораес, 69 — Гармаш, 61).
***
Чемпіонат України. Прем’єрліга. Другий етап. Заключні матчі
23-го туру. «Олімпік» — «Десна» —
0:2, «Чорноморець» — «АрсеналКиїв» — 1:3.
керманич «гірників» Фонсека.
Попри те, що запорізький
рефері упродовж матчу постійно привертав до себе увагу,
головною дійовою особою цього кубкового «класико» все ж
варто назвати голкіпера «Шахтаря» Андрія П’ятова, котрий
у серії післяматчевих пенальті відбив удари динамівців Миколенка та Шепелева, вивівши
таким чином свою команду до
півфіналу.
До 1/2 фіналу КУ-2018/2019
також пробилися луганська
«Зоря», а також два представники першої ліги — «Дніпро-1»
та «Інгулець». Загалом, це перший в історії українського футболу випадок, коли одразу два
першолігові колективи дісталися півфінальної стадії. В
обох випадках вони вибили з
розіграшу старших за статусом
опонентів. Представник Кіровоградщини виграв футбольну
«лотерею» у львівських «Карпат», а «дніпряни» переконливо здолали «Ворсклу», котра й
після зміни наставника продовжує засмучувати своїх шанувальників. Щодо «Дніпра-1»,
котрий, нагадаємо, проводить
свій другий сезон у професіональному футбольному середовищі країни, то колектив Дмитра Михайленка вдруге поспіль
гратиме в півфіналі КУ. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
«Манчестер Сіті» продовжує боротьбу за всі трофеї — минулого тижня «городяни» забезпечили собі
ще один кубковий фінал, обігравши «Брайтон». А перед цим підопічні Гвардіоли «на класі» здолали «Кардіфф». Олександр Зінченко знову вийшов в основі,
проте покинув поле через травму стегна вже на 19-й
хвилині. За словами футболіста, травма несерйозна,
він пропустить приблизно 10-12 днів.
Прем’єр-ліга. 33-й тур. «Уотфорд» — «Фулхем» — 4:1, «Вулверхемптон» — «Манчестер
Юнайтед» — 2:1, «Манчестер Сіті» — «Кардіфф» —
2:0 (Де Брюйне, 6; Л. Сане, 44; Зінченко («МС» — до
19 хв.), «Саутгемптон» — «Ліверпуль» — 1:3 (Лонг, 9
— Н. Кейта, 36; Салах, 80; Хендерсон, 86), «Борнмут»
— «Бернлі» — 1:3, «Ньюкасл» — «Крістал Пелас»
— 0:1, «Хаддерсфілд» — «Лестер» — 1:4, «Евертон» — «Арсенал» — 1:0 (Джагелка, 10).
Лідери: «Ліверпуль» — 82, «Манчестер Сіті» (32
матчі) — 80, «Тоттенхем» (32 матчі) — 64, «Арсенал»
(32 матчі), «Челсі» (32 матчі) — 63, «Манчестер Юнайтед» (32 матчі) — 61.
Бомбардир: Агуеро («Манчестер Сіті») — 19.
Кубок. Півфінали. «Манчестер Сіті» — «Брайтон» — 1:0 (Габріел Жезус, 4), «Уотфорд» — «Вулверхемптон» — 3:2 (у дод. час; Деулофеу, 79, 104;
Діні, 90+4 (пен.) — Дохерті, 36; Р. Хіменес, 62).

Іспанія
Після перемоги каталонської «Барселони» над
мадридським «Атлетико» зникла чемпіонська інтрига і в Прімері — лідерів розділяє уже 11 пунктів. Потрібний результат «синьо-гранатовим» знову забезпечив зірковий дует Мессі — Суарес.
Тим часом «Леганес», за який виступають Василь
Кравець і Андрій Лунiн, майже вирішив завдання на
сезон — «біло-сині» відірвались від зони вильоту на
безпечні десять очок.
Ла Ліга. 30-й тур. «Атлетико» — «Жирона» —

2:0 (Годін, 78; Грізманн, 90+4), «Еспаньйол» — «Хетафе» — 1:1, «Вільярреал» — «Барселона» — 4:4
(Чуквуезе, 24; Токо-Екамбі, 50; Іборра, 62; Бакка, 80 —
Коутіньйо, 12; Малком, 16; Мессі, 90; Л. Суарес, 90+4),
«Атлетік» — «Леванте» — 3:2, «Ейбар» — «Райо
Вальєкано» — 2:1, «Уеска» — «Сельта» — 3:3, «Валенсія» — «Реал Мадрид» — 2:1 (Гуедеш, 35; Гарай,
83 — Бензема, 90+3), «Севілья» — «Алавес» — 2:0,
«Леганес» — «Вальядолід» — 1:0, «Реал Сосьєдад» — «Бетіс» — 2:1.
31-й тур. «Жирона» — «Еспаньйол» — 1:2,
«Реал Мадрид» — «Ейбар» — 2:1 (Бензема, 59, 81
— Кардона, 39), «Райо Вальєкано» — «Валенсія»
— 2:0, «Барселона» — «Атлетико» — 2:0 (Л. Суарес,
85; Мессі, 86), «Алавес» — «Леганес» — 1:1, «Хетафе» — «Атлетік» — 1:0, «Вальядолід» — «Севілья» — 0:2 (Роке Меса, 84; Мунір, 90), «Сельта» —
«Реал Сосьєдад» — 3:1, «Леванте» — «Уеска» —
2:2, «Бетіс» — «Вільярреал» — 2:1.
Лідери: «Барселона» — 73, «Атлетико» — 62,
«Реал Мадрид» — 60, «Хетафе» — 50, «Севілья» —
49, «Валенсія» — 46.
Бомбардир: Мессі («Барселона») — 33.

Італія
Після того як «Наполі» у двох турах набрав лише
одне очко, «Ювентус» може гарантувати собі восьме
поспіль «скудетто» вже наступного тижня. За відсутності травмованого Роналду «роззабивався» молодий
форвард туринців Мойзе Кін, в активі якого — переможні голи в матчах проти «Кальярі» та «Мілана».
Основна ж інтрига останніх турів чемпіонату — боротьба за четверте місце, яке дає право нступного сезону грати у Лізі чемпіонів. На путівку у ЛЧ претендують три клуби — «Аталанта», «Мілан» та «Рома».
Серія А. 30-й тур. «Мілан» — «Удінезе» — 1:1,
«Кальярі» — «Ювентус» — 0:2 (Бонуччі, 22; М. Кін,
85), «Емполі» — «Наполі» — 2:1 (Фаріас, 28; Ді Лоренцо, 53 — Зелінскі, 44), «Дженоа» — «Інтер» —
0:4 (Гальярдіні, 15, 81; Ікарді, 40 (пен.); Перішич, 54),
«Рома» — «Фіорентина» — 2:2, «СПАЛ» — «Лаціо»

— 1:0, «Торіно» — «Сампдорія» — 2:1, «Фрозіноне» — «Парма» — 3:2, «Сассуоло» — «К’єво» — 4:0,
«Аталанта» — «Болонья» — 4:1.
31-й тур. «Парма» — «Торіно» — 0:0, «Ювентус» — «Мілан» — 2:1 (Дібала, 60 (пен); М. Кін, 84 —
Пйонтек, 39), «Сампдорія» — «Рома» — 0:1 (Де Россі, 75), «Фіорентина» — «Фрозіноне» — 0:1, «Кальярі» — «СПАЛ» — 2:1, «Удінезе» — «Емполі» — 3:2,
«Інтер» — «Аталанта» — 0:0, «Лаціо» — «Сассуоло» — 2:2, «Наполі» — «Дженоа» — 1:1 (Мертенс, 34
— Лазовіч, 45).
Лідери: «Ювентус» — 84, «Наполі» — 64, «Інтер» — 57, «Аталанта», «Мілан» — 52, «Рома» —
51.
Бомбардири: Квальярелла («Сампдорія»), Пйонтек («Мілан») — 21.

59 хв.),
Перша Бундесліга. 28-й тур. «Майнц» —
«Фрайбург» — 5:0, «Шальке» — «Айнтрахт Франкфурт» — 1:2 (Сердар, 21 — Ребіч, 13; Л. Йовіч, 90+8
(пен.)), «Байєр» — «РБ Лейпциг» — 2:4 (Хавец, 10
(пен.), 23 — Забітцер, 17; Вернер, 64; Форсберг, 71;
Кунья, 84), «Штутгарт» — «Нюрнберг» — 1:1, «Герта» — «Фортуна» — 1:2, «Вольфсбург» — «Ганновер» — 3:1, «Баварія» — «Боруссія» (Д) — 5:0 (Хуммельс, 10; Левандовський, 17, 89; Х. Мартінес, 41; Гнабрі, 43), «Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 0:4, «Боруссія» (М) — «Вердер» — 1:1.
Лідери: «Баварія» — 64, «Боруссія» (Д) — 63,
«РБ Лейпциг» — 55, «Айнтрахт Франкфурт» — 52,
«Боруссія» (М) — 48, «Вольфсбург» — 45.
Бомбардир: Левандовський («Баварія») — 21.

Німеччина

Франція

Один із найголовніших матчів сезону з огляду боротьби за «срібну салатницю» пройшов минулої суботи. Однак інтриги в поєдинку не було — «Баварія»
дуже легко розгромила дортмундську «Боруссію» та
вирвалась у лідери. Команди розділяє лише один бал,
але після очного протистояння саме в мюнхенців психологічна перевага.
До важливої перемоги в чемпіонаті підопічні Ніко
Ковача додали вихід у півфінал національного Кубка — найтитулованіший клуб країни не без проблем
обіграв нижчеліговий «Хайденхайм».
Натомість продовжує програвати «Шальке» Євгена Коноплянки: спочатку гельзенкірхенці з українцем у
складі вилетіли з Кубка, а потім уже без участі нашого
хавбека не втримали нічию у матчі з «Айнтрахтом».
Кубок. Чвертьфінали. «Падерборн» — «Гамбург» — 0:2 (Ласогга, 54, 68), «Аугсбург» — «РБ
Лейпциг» — 1:2 (у дод. час; Фіннбогасон, 90 — Вернер, 74; Хальстенберг, 120 (пен.)), «Баварія» — «Хайденхайм» — 5:4 (Горецка, 12; Мюллер, 53; Левандовський, 56, 84 (пен.); Гнабрі, 66 — Глатцель, 27, 74,
77 (пен.); Шнаттерер, 39), «Шальке» — «Вердер» —
0:2 (Рашица, 65; Классен, 72; Коноплянка («Ш«) — із

Ситуація у французькій Лізі 1 схожа на Серію А: лідеру першості — «ПСЖ» — достатньо набрати один
бал в останніх семи турах, аби достроково оформити
чемпіонський титул.
Можуть підопічні Томаса Тухеля виграти і золотий «дубль»: у фіналі Кубка парижани зіграють проти
«Ренна».
Кубок. Півфінали. «Ліон» — «Ренн» — 2:3 (Б.
Траоре, 47; М. Дембеле, 75 (пен.) — Ньянг, 40; Андре,
55; Бенсебаїні, 81), «ПСЖ» — «Нант» — 3:0 (Верратті,
29; Мбаппе, 85 (пен.); Д. Алвес, 90+2).
Ліга 1. 31-й тур. «Бордо» — «Марсель» — 2:0,
«Ліон» — «Діжон» — 1:3 (Тер’є, 1 — Саїд, 3, 7; Рафаел, 65 (у свої ворота)), «Ам’єн» — «Сент-Етьєн» — 2:2,
«Анже» — «Ренн» — 3:3, «Генгам» — «Монако» —
1:1, «Нім» — «Кан» — 2:0, «Реймс» — «Лілль» — 1:1
(Уден, 78 — Ж. Фонте, 55), «Тулуза» — «Нант» — 1:0,
«Ніцца» — «Монпельє» — 1:0, «ПСЖ» — «Страсбур»
— 2:2 (Чупо-Мотінг, 13; Керер, 82 — Да Кошта, 26; Гонсалвес, 38).
Лідери: «ПСЖ» — 81, «Лілль» — 61, «Ліон» — 56,
«Сент-Етьєн» — 50, «Марсель» — 48, «Реймс» — 47.
Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 27. ■

Читайте
в наступному
номері:
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За крок від прірви з блазнем
Про виборчу президентську гонку не без гумору і сарказму

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 9 КВІТНЯ 2019

■ СІНЕМА

❙ Пріянка Чопра.

Пріянка Чопра
підкорює «планету»
«Марвел»
Із Боллівуду — в Голлівуд
ровесниць і навіть образи дівчині довелося повернутися на батьківщину, проте навчання в США
вона таки закінчила.
Батьки, які обожнювали свою доньку-красуню, потайки надіслали
її фото на відбір до національного конкурсу краси. Так
Пріянка Чопра стала «Віце-міс
Індії», а згодом, у 2000 році, і
«Міс світу». Цей титул, звісно, відкрив чимало дверей
перед красунею, проте талант, розум, працелюбність
дозволили їй стати не лише
обличчям з обкладинки, а й
визнаною як на батьківщині,
так і в цілому світі актрисою.
Тепер вона розбиває серця
не лише першим красеням Боллівуду, а й поціновувачам кінематографа. ■

Індійська актриса, яка давно вже підкорила не лише свій «рідний» Боллівуд, а
й Голлівуд, веде переговори з «кіновсесвітом» Marvel про участь в одному з проектів. Режисер «Месників: Війни нескінченності» Джо Руссо зізнався, що хотів би бачити Пріянку Чопра в одному зі своїх фільмів. Зараз саме в розробці кілька проектів:
«Чорна вдова», «Вічні», «Шані-Чі» тощо.
До визнання, яке сьогодні має Пріянка, актриса йшла не протореною дорогою,
як може комусь здатися, адже з такою
зовнішністю важко залишатися непоміченою. Проте не все так гладенько складалося в дівчини, зовнішність якої «випадає» із загальноприйнятих канонів, навіть у такій, здавалося б, строкатій щодо
рас і національностей країні, як США. Народившись в Індії, у сім’ї військових медиків, Пріянка навчалася в Америці, проживаючи у родичів. Будучи відмінницею у навчанні й улюбленицею вчителів, через расову нетерпимість, постійні нападки з боку

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №40

■ МИЙДОДІР

Про користь прибирання і не тільки...
Американці «знайшли» свій виграш, чистячи авто
Варка ВОНСОВИЧ

ли, що стали щасливими власниками чверті мільйона — саме стільки складала сума
виграшу. Що цікаво, сталося це в понеділок, 1 квітня. Так і проситься фраза: «Везе
ж дурням». Та ні, швидше акуратистам, які
не терплять нехлюйства і бруду у своєму
життєвому просторі.
Незбагненним є і той факт, що ця ж
пара з округу Уайкоміко кілька років тому
вже вигравала у лотереї. Тоді сума виграшу складала 100 тисяч доларів. Тепер щасливе подружжя збирається витратити «лег-

Прибирання квартири чи чищення авто
— марудна справа, і мало знайдеться любителів цього заняття. Та після нещодавньої оказії, що трапилася з подружньою парою у штаті Меріленд, ситуація може змінитися. Американці вичищали свій автомобіль від сміття і знайшли у «бардачку»
на дверцях лотерейний білет, який купували тиждень тому і забули про нього. Перевіривши результати розіграшу, виясни-

когроші» на придбання великого будинку.
Раніше організатори лотереї Mega
Millions оголосили, що до них звернувся житель Південної Кароліни, який захотів залишитись анонімним, заявивши,
що претендує на джекпот у півтора мільярда (!) доларів. Воістину, Америка — країна, в якій можливі дива. Проте в країні, населення якої мало не в десять разів більше, ніж в Україні, кількість бажаючих отримати «халяву», відповідно, також у десятки
разів більша, звідки й суми виграшів. ■

■ ПОГОДА
10 квiтня за прогнозами синоптиків

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Славське: вночi +4...+6, удень +10...+12. Яремче:
вночi +5...+7, удень +11...+13. Мiжгiр’я: вночi +7...+9, удень
+18...+20. Рахiв: уночi +7...+9, удень +18...+20.
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вав пісню про вибори. 5. Коштовний
перстень, часто — з каменем. 6.
Військовозобов’язаний другої черги у Німеччині та Австро-Угорщині
ХІХ століття. 7. Селянське повстання у Франції XIV століття. 12. Продукт перегонки нафти, яким заправляли спеціальні лампи. 14. Породистий скаковий кінь. 15. Відомий
данський письменник-казкар. 16.
Найстаріше університетське місто
Британії. 17. Видання, яке спеціалізується на подробицях світського життя зірок. 20. Австралійський
страус. 23. Відомий російський художник і мислитель, шанований в Індії. 24. Пристрій у фотоапараті, який
допомагає наближувати чи віддаляти об’єкт зйомки. 25. Польська королева, дружина короля Сигізмунда І Старого. 27. Міфічний прабатько вірмен, вірменське чоловіче ім’я.
Кросворд №38
від 3 квітнія

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, мiсцями невеликий дощ. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +8...+10,
удень +15...+17.

По горизонталі:
1. Японське місто, у якому в
2005 році була підписана міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових
газів. 4. Система тросів, блоків і
гаків на судні для кріплення корабельного оснащення. 8. Французький сир із пліснявою. 9. Командна
гра з овальним м’ячем, який можна передавати руками й ногами. 10.
Давній український довгий і широкий чоловічий верхній одяг із сукна з відлогою. 11. Давньоіндійський бог вогню. 13. У Стародавньому Римі — один із учасників військового чи політичного «союзу трьох
осіб», що об’єдналися для спільної влади. 16. Східний напрямок.
18. Частина чайника, звідки наливається вода чи чай. 19. Горизонтальна балка, на яку кріпляться вітрила. 21. Комічне амплуа, пустотлива, метка служниця, втаємничена у справи своєї господині. 22.
Голлівудський актор, зірка фільмів
«Місія нездійсненна» та «Людина
дощу». 26. Жіночий пояс у вигляді
шнурка чи тасьми з китичками на
кінці. 28. Давнє українське чоловіче ім’я. 29. Молдавський варіант
імені Іван. 30. Один із складників
суми. 31. Дикий гірський баран.
По вертикалі:
1. Стара баба. 2. Головний музичний інструмент католицького костелу. 3. Денне споживання їжі. 4. Популярний гурт із Вінниці, який заспі-

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Лiкарю, допоможіть моєму зятю. Я вчора прострелив йому
ногу.
— Як же так — стріляти у власного зятя?
— Коли я в нього стріляв, він ще
не хотів ним бути.
***
— Пане чиновнику, а ви можете
не красти?
— Не знаю, не пробував.
***
— У вас є документи на цю

рибу?
— А що вам треба? Свідоцтво
про смерть?
***
— Невже всі ці диски тобі нічого не коштували?
— Так. Спочатку в мене був
один, який я слухав 24 години на
добу, а потім сусіди стали мені дарувати нові й нові.
***
Головне в дієті — це сон, вчасно не заснула — знову обжерлася.
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