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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,709 грн
1 € = 31,597 грн
1 рос. руб. = 0,398 грн

Нафта — ніщо,
сонце — все!
Перехід на відновлювані джерела енергії до 2050 року може зробити деякі держави
жебраками. Але наразі не всі переймаються такою перспективою
» стор. 2, 6

❙ Українці все сміливіше змінюють джерела енергії на відновлювані — як на рівні регіональних електромереж, так і у власних господарствах.
❙ Фото з сайта radian-corp.com.ua.
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ІнФорУМ

«Завдяки власній сонячній електростанції сім’я самостійно забезпечує
свої потреби в електроенергії, заощаджує свій бюджет та ще й заробляє,
реалізуючи надлишок енергії в мережу».

■ АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА

Сергій Савчук
голова Державного агентства з енергоефективності
та енергозбереження України

■ НА ФРОНТІ

■ МОНІТОРИНГ

Нова генерація Місія
важкоздійсненна
Більше 200 черкаських
сімей продають електрику
з домашніх сонячних
електростанцій

Окупанти всіляко перешкоджають
діяльності міжнародних спостерігачів
Тарас ЗДОРОВИЛО

Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині останім часом звичним явищем стають домашні сонячні електростанції, які дозволяють родинам почуватися незалежними від галопуючих цін енергоринку.
Більше того, люди навіть продають державі залишки виробленої електрики, заробляючи на
цьому.
Як повідомили «УМ» у прес-службі ТОВ
«Черкасиенергозбут», наразі таких сімей, які
мають у власних домогосподарствах установки для генерації електроенергії від сонця, вже
204. Хоча ще в лютому цього року їх було 193.
До речі, про здобутки та плани розвитку сонячної енергетики в Україні йшлося й на недавній 8-й Міжнародній конференції і виставці сонячної енергетики в Центральній та Східній Європі CISOLAR 2019.
За словами голови Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження України Сергія Савчука, на кінець минулого року
кількість українських сімей, які встановили у
своїх будинках сонячні панелі, зросла майже
до 7,5 тисячі. При цьому більше половини з
них встановили домашні електростанції лише
торік. Хоча чотири роки тому в Україні було
тільки 20 родин, які мали вдома таке диво.
«Завдяки власній сонячній електростанції
сім’я самостійно забезпечує свої потреби в електроенергії, заощаджує свій бюджет та ще й заробляє, реалізовуючи надлишок енергії в мережу», — зазначає Сергій Савчук.
Він каже, що завдяки ефективному законодавству за останні п’ять років у відновлювану
електроенергетику інвестовано близько 2 млрд.
євро. Сьогодні в Україні вже працює понад 3 тис.
МВт потужностей, що генерують електроенергію з відновлюваних джерел. Із них понад 2,2 тис.
МВт (71%) — саме сонячні електростанції.
«Тільки за перший квартал нинішнього
року введено в експлуатацію понад 860 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики,
більшість з яких — саме майже 700 МВт СЕС»,
— уточнює Сергій Савчук.
І додає, що, зважаючи на активність розвитку сонячної енергетики, в цьому році вітчизняна компанія KNESS відкрила перший найбільший в Україні завод із виробництва сонячних
панелей. Потужність першої черги підприємства — 200 МВт у рік. Окрім сприятливих законодавчих умов, на ринку також активно працюють банки та міжнародні фінансові організації.
До прикладу, пояснює Сергій Савчук, із початку роботи спільної з IFC програми еко-банкінгу в 2016 році Укргазбанк надав понад 520
млн. євро кредитів для 146 проектів загальною
потужністю майже 1 тис. МВт. Переважна частина проектів — сонячні та вітрові станції. Усе
це доводить високу зацікавленість інвесторів в
українському ринку та готовність впроваджувати нові проекти.
Прогнозуючи розвиток цієї сфери, вважає
голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, вже сьогодні важливо якнайшвидше прийняти законопроект від 5 грудня минулого року щодо переходу на
прозору конкурентну систему аукціонів. Адже
прийняття цього законопроекту дозволить встановити справедливу ринкову ціну на зелену електроенергію, створити прозору конкуренцію на
ринку, врегулювати планування бюджету, надати гарантії інвесторам та фінансовим установам
щодо реалізації проектів, розробити стимули для
розвитку електроакумуляції в Україні. А паралельне встановлення електроакумулюючих систем дозволить балансувати енергосистему, покривати пікові навантаження та уникнути запуску додаткових блоків теплових електростанцій,
що працюють на вугіллі. ■
Продовження теми — на 6-й стор.

І знову на фронті неспокійно: 22 квітня збройні формування РФ 14 разів порушили
режим припинення вогню,
з них двічі противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння — міномети калібру 82 мм.
Ворог також обстрілював наших захисників iз гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.
Так, на території відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог
шість разів обстріляв позиції
ЗСУ: поблизу н. п. Мар’янка,
Гнутове, Павлопіль, Авдіївка
та Опитне.
У зоні відповідальності
оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник
вісім разів обстріляв позиції
наших захисників: поблизу н.
п. Новоолександрівка, Катеринівка, Золоте-4 і Попасна.
На жаль, унаслідок обстрілів один український
військовослужбовець загинув, а ще троє отримали поранення. У бою поліг 21-річний Олександр Цапенко. Для
виходу до флангу взводного
опорного пункту окремої механізованої бригади біля Новоолександрівки бойовики
розпочали пересування до
смуги забезпечення. Навідник-оператор солдат Олександр Цапенко в цей час перебував на взводному опорному
пункті та вчасно виявив пере-

міщення противника. Разом
із товаришами Олександр відкрив вогонь по ворогу, примусивши його відступити. Прикриваючи відхід піхоти, противник почав обстріл наших
позицій із мінометів — одна
з мін вибухнула поблизу позиції Олександра, завдавши
йому поранень, несумісних із
життям...
Жоден обстріл противника
не залишився без адекватної
відповіді ЗСУ. За даними розвідки, в понеділок трьох окупантів було знищено, ще сімох
— поранено. Також військовослужбовці Об’єднаних сил
за допомогою протитанкового
ракетного комплексу знешкодили ворожу бойову машину
піхоти.
Станом на 7-му годину ранку 23 квітня противник здійснив один обстріл позицій ЗСУ
в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу населеного пункту Гнутове. Втрат серед наших захисників немає.
На обстріл противника наші
захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються.
Додамо, що українська сторона СЦКК повідомляє: російські окупаційні війська на Донбасі нахабно продовжують порушувати режим припинення
вогню, а також зобов’язання
щодо відведення важкого озброєння. Збройні формування
РФ створюють численні перешкоди, заважаючи Місії ОБСЄ
проводити заходи з мирного
врегулювання конфлікту. ■

16 квітня безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ зафіксував озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення на
непідконтрольній урядові території, а саме: 7 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 5 буксируваних гаубиць (Д30 «Жаба», 122 мм), 5 протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра»,
100 мм) і 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21
«Град», 122 мм) на території колишнього міжнародного аеропорту «Луганськ» на південь від Луганська. Водночас зафіксовано 7
РСЗВ (БМ-21) на території об’єкта поблизу н. п. Садовий на південний захід від Луганська, 7 РСЗВ (БМ-21) на полігоні біля Міусинська та 15 РСЗВ (БМ-21) поряд із житловими будинками у
Хрустальному (колишній Красний Луч), вся техніка дислокується
на непідконтрольній урядові України території на південний захід
від Луганська.
17 квітня БПЛА СММ виявив 4 танки (Т-64) на північ від Новоселівки та за 16 кілометрів на захід від Луганська.
Крім того, в окупованих росіянами районах 16 квітня БПЛА
СММ виявив озброєння, розміщене за лініями відведення, але
за межами виділених місць зберігання: 11 танків (Т-64), 8 самохідних гаубиць (2С1) і 12 буксируваних гаубиць (Д-30) на полігоні
поблизу Міусинська, 6 зенітних ракетних комплексів (9К35 «Стріла-10») і 8 танків (Т-72) на території колишнього міжнародного
аеропорту «Луганськ» та 7 самохідних гаубиць (2С1) i 24 буксирувані гаубиці (Д-30 — 6 од., 2A36 «Гіацинт-Б», 152 мм — 8 од.,
2А65 «Мста-Б», 152 мм — 10 од.) біля Хрустального.
Також представники Місії ОБСЄ у щоденному звіті зафіксували
на непідконтрольній уряду України території ознаки військової (та
військового типу) присутності в зоні безпеки. Так, 16 квітня БПЛА
СММ зафіксував одну бойову машину піхоти (БМП-1) поблизу Пахалівки на захід від Луганська, а також уперше — траншею, яка
простяглася приблизно на 800 метрів на північ уздовж лісової смуги, за 200 метрів на північний схід від згаданої БМП, одну бойову
броньовану машину та машину зв’язку біля Смілого, що на північний захід від Луганська, 2 БМП-1 та 3 ББМ біля Довгого на північний захід від Луганська та 2 бронетранспортери і ще одну броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2) у Луганську.
Окрему занепокоєність у представників Місії ОБСЄ викликають
перепони та заборони з боку бойовиків щодо доступу на території,
які підлягають моніторингу. Так, під час патрулювання в селищі
Шевченко, що на південь від Донецька, член збройних формувань
наказав патрулю Місії залишити цей район і не дозволив спостерігачам поїхати в північному напрямку.
Зі східної частини селища Новоласпа двоє озброєних бойовиків відмовили патрулю Місії у доступі до населеного пункту, посилаючись на «проведення комплексу безпекових заходів» у цьому
районі.
На півдні Ясного троє членів збройних формувань, один із яких
був озброєний, відмовили патрулю Місії у доступі до населеного
пункту, посилаючись на «міркування безпеки».
На блокпосту бойовиків за 6 кілометрів на північ від пункту
пропуску Леонове патруль Місії не пустили, посилаючись на «наявність нерозірваних боєприпасів» і необхідність мати «попередній
дозвіл» для проїзду в цей пункт.
Наведені факти свідчать про наміри російсько-терористичних
військ посилити напруженість на лінії зіткнення та підтверджують
порушення ними міжнародних домовленостей щодо врегулювання
конфлікту.

■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Слідами Поета
У Києві відкрито пам’ятну дошку
Борису Олійнику
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
На фасаді будинку Українського фонду культури (в цьому ж будинку
розташований і Український інститут національної
пам’яті) урочисто відкрили
пам’ятну дошку українському поету, письменнику,
почесному академіку Академії мистецтв України,
Герою України Борису Іллічу Олійнику. У відкритті
взяли участь вдова, Тамара
Олійник, відомі українські
письменники, художники,
вчені, друзі та знайомі українського поета.
На запрошення доктора історичних наук, професора Володимира Ляхоцького, святійший Патріарх Філарет відкрив і освятив меморіальну дошку.

Святійший Владика у вітальному слові сказав, що
пам’ятає Бориса Олійника як великого сина України, який ще в радянські
часи відстоював українську
мову й культуру: «Дорогі
браття і сестри! Вітаю вас iз
відкриттям цієї пам’ятної
дошки, на честь знаменитого сина України, Бориса Ілліча Олійника. Я пам’ятаю
його ще за радянських
часiв, коли все робилося
для того, щоб українська
мова та культура набирали
силу. Нехай ця дошка нагадуватиме нам і майбутнім
поколінням про його заслуги перед Україною і щоб ми
пам’ятали, що в ті складні
часи були такі славні сини
України. Тому Україна є і
буде», — сказав Патріарх
Філарет.

❙ Меморіальну дошку освятив Патріарх Філарет.
❙ Фото автора.
Нагадаємо, Український фонд культури засновано в 1987 році як першу
неурядову доброчинну організацію з метою відродження і розвитку національної культури всіх народів, які мешкають на
теренах України. Його
фундаторами стали Борис Олійник (він же упродовж 30 років очолював

Фонд), композитор Олександр Білаш, письменник
Олесь Гончар, театральний режисер Сергій Данченко, диригент Іван Карабиць, драматург Олекса
Коломієць та інші визначні особистості української
культури. Вже після смерті Бориса Олійника Фонд
отримав його ім’я. ■
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■ ДОБРА СПРАВА

■ БЕЗЗАКОННЯ

Поза
грою

Без права на захист
Браконьєри вирубали 40 гектарів
столітніх дубів

У Тернополі діє
перша в Україні
соціальноспортивна
школа
славнозвісного
футбольного
клубу «Реал»
Світлана МИЧКО
Тернопіль став першим містом України,
де кілька місяців тому
відкрилася й успішно
діє соціально-спортивна школа Фонду «Реал
Мадрид». Відразу треба зазначити, що мережа таких закладів
(усього їх уже понад 450) — це світовий проект, який наразі втілюється у 80
країнах світу і спрямований на виховання, освіту та кращу інтеграцію в суспільство дітей із соціально
незахищених родин.

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

❙ Вихованці школи разом з іспанськими гостями.
❙ Фото з сайта https://epicentrk.ua
Як сказав на відкритті школи в Тернополі
уповноважений
посол славнозвісного іспанського футбольного клубу Альваро Арбелоа, «Реал» має на
меті бути найкращим
не лише під час гри, а
й поза грою. Саме для
цього 20 років тому ми
створили цей фонд і
допомогли тисячам дітей».
У тернопільській
школі «Реалу» зараз
навчається 126 ді-

тей, але вже з 1 вересня цього року їх має
бути 300. Навчання
є абсолютно безкоштовним, крім того,
вихованців забезпечують харчуванням
та спортивним інвентарем. А викладачітренери працюють за
спеціально розробленою іспанцями методикою, особливість
якої полягає в тому,
що спортивні заняття
обов’язково містять
ще й освітній елемент.

Школярі можуть вивчати іноземну мову,
займатися психологією та внутрішнім
розвитком, грати в інтелектуальні ігри. Нещодавно дітям надали
можливість побувати
на захоплюючій екскурсії у Мадриді. А зараз вони готуються до
нової зарубіжної подорожі — до угорського
Будапешта, де відбудеться чемпіонат серед шкіл Фонду «Реал
Мадрид». ■

Жителі села Мокра Рокитна Нововодолазького
району попросили громадських активістів розібратися з «чорними» лісорубами, які безкарно нищать
їхні зелені масиви. На місце виїхали голова обласної
організації «Правого сектору» Юрій Ліхута і депутат
Харківської райради Артем
Фісун. На жаль, підтвердилися найсумніші прогнози
селян — браконьєри встигли знищити не один гектар
абсолютно здорових столітніх дубів, діаметр яких сягав майже 100 сантиметрів.
На зачищеній площі
«інспектори» знайшли колоди обпиляних дерев, а також автівку, завантажену
деревиною. «Поки ми чекали поліцію, приїхала ще
одна фура, — каже Юрій
Ліхута. — Чіп ми виявили
лише на одному з 50 зрубаних дубів». Тут же трудилося кілька бригад. Самі лісоруби і не думали тікати з
місця злочину, хоча при собі
не мали жодного дозвільного документа. «Інспектори»

викликали
патрульних.
«Поліція сказала, що буде
розслідувати справу і виявить винних, — повідомив
Артем Фисун. — Уже відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконну вирубку лісу. За попередніми оцінками, там спиляли близько 40 гектарів,
але я вважаю, що площа
значно ширша. Ми побували лише в п’яти місцях, але
насправді їх більше».
Господар знищеної діброви поки що не знайшовся,
оскільки до лісгоспу вона не
належить. За словами Артема Фисуна, цей ліс повинна була взяти на баланс райдержадміністрація, але чиновники або не виконали
своїх прямих обов’язків, або
свідомо покривають факт
відвертого браконьєрства.
Водночас підприємливість
«заготівельників» набула
чималих розмахів, адже неподалік від села знайшовся
ще й склад, куди лісоруби
звозять готову деревину. Запасів цього схрону, за оцінками фахівців, вистачило б
на добрих чотири фури. Вартість «товару» — щонайменше 2 мільйони гривень. ■

■ ЗАКОН

АЛІМЕНТарно,
Ватсоне
Із початку року з боржників стягнули понад мільярд
гривень виплат на дітей
Олександра ТВЕРДА
В Україні з початку року з громадян, які заборгували аліментні виплати, стягнено 1,2 мільярда гривень. Про
це повідомив міністр юстиції Павло
Петренко у Facebook. «Лише за 3 місяці цього року вже стягнено 1,2 млрд.
грн. аліментів», — написав очільник
відомства. Він також нагадав, що з початку дії ініціативи «Чужих дітей не
буває» з боржників загалом стягнули
5,8 млрд. грн. аліментів.
Аліментами, відповідно до чинного законодавства, називаються кошти, котрі виплачуються дитині одним
із батьків. Їх можуть перераховувати
в добровільному порядку, а можуть —
за рішенням суду. Одним із способів
захисту інтересів дитини є її фінансове утримання після розлучення батьків. Аліментні зобов’язання виникають із моменту народження дітей —
до їх повноліття (18 років). Але часто
цей термін подовжують до 23 років,
наприклад, якщо дитина вчиться у
ВНЗ. Сімейним кодексом передбачена
можливість зменшення та збільшення розміру аліментів. Законний представник дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, має право розпоряджатися грошима тільки в інтересах дитини. При цьому сама дитина
має право теж брати участь у розпорядженні фінансами. Більшість українців переконані, що мінімальний
розмір недостатній для забезпечення
нормального життя дитині, тому просять парламентаріїв переглянути ці
норми.

У 2019 році набрав чинності новий
закон про аліменти в Україні, мета
якого — посилити відповідальність
за несплату грошової допомоги особи
своїм дітям. Тепер боржників можуть
обмежувати в таких правах, як: вільний виїзд за кордон (навіть якщо це
відрядження), керування транспортним засобом, використання зброї.
Такі обмеження будуть діяти, аж поки
один із батьків не погасить борг.
У коментарі «УМ» юристка Марина Кіптіла дала поради, як розпочати стягнення аліментів. «Існують
три способи. Перший — це мирні домовленості між батьками, які укладають у нотаріуса договір, в якому визначено розмір та строки виплати аліментів. Якщо ж один із батьків відмовляється сплачувати гроші, тоді
виплати можуть стягувати на підставі
виконавчого напису нотаріуса, як додаткового інструменту впливу на несумлінного аліментника. По-друге,
один із батьків може подати заяву за
місцем роботи (навчання, до Пенсійного фонду) про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії. По-третє, можна «відкупитися» від аліментів, переписавши на дитину нерухоме майно. І
останнє — аліменти можуть бути стягнені за рішенням суду», — наголошує
фахівець.
Із початку цього року у зв’язку зі
збільшенням прожиткового мінімуму
для дітей збільшився і мінімальний гарантований розмір аліментів, який не
може бути меншим ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповід-

❙ Гріх на дітях економити...
❙ Фото з сайта tsn.ua
ного віку (до липня 2017 року було 30
%). Отже, для дитини віком дo 6 років
із 1 січня дo 30 червня 2019 року прожитковий мінімум складає 1 тис. 626
гривень, із 1 липня дo 30 листопада —
1 тис. 699 гривень, з 1 грудня — 1 тис.
779 гривень. Для дітей вікoм вiд 6 дo 18
рокiв із 1 січня дo 30 червня поточного
року прожитковий мінімум становить 2
тис. 27 гривень, із 1 липня дo 30 листопада — 2 тис. 118 гривень, а з 1 грудня
— 2 тис. 218 гривень. Окрім того, варто знати, що вся заборгованість батьків
з аліментів, яка становить один рік, автоматично збільшується на користь дитини. Тобто якщо такий борг не погашають більше одного року, то боржник
змушений буде заплатити штраф у розмірі 20%, якщо ж такий борг розтягнувся на два роки — 30%, а три роки і
більше — 50%.
Під час розмови з «УМ» Марина
Кіптіла каже, що розмір аліментів
встановлює суд і він залежить від розміру прибутків одного з батьків. Це
може бути часткою доходів або фіксованою сумою. При цьому суд враховує стан здоров’я та матеріальне становище дитини і платника аліментів, наявність інших дітей, непрацездатних родичів, права власності
на майно тощо. При цьому мінімальний розмір аліментів на одну дитину
не може бути меншим, аніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини від-

повідного віку. «Якщо через несплату аліментів виникла заборгованість
понад півроку — це тягне за собою
покаранняня у вигляді суспільно корисних робіт від 120 до 240 годин. У
такому разі дер жавний виконавець
складає протокол та надсилає його
до суду. Якщо ж порушник ухиляється від робіт, то покаранням буде адміністративний арешт строком до 15
діб. Також боржнику з шестимісячним «стажем» загрожують неприємності у вигляді тимчасового обмеження виїзду за кордон, права керувати
транспортом, користуватись зброєю
та полювати. Лише якщо боржник доведе, що керування транспортом — це
його єдине джерело доходів, що він
має інвалідність, служить у війську
чи хоче зробити відстрочку платежу
— тоді водійські права не заберуть.
В Україні встановлена кримінальна
відповідальність за злісне ухиляння
від сплати аліментів. Санкція статті передбачає громадські роботи або
арешт до трьох місяців і навіть обмеження волі до двох років», — додає
юристка.
Нагадаємо, в уряді презентували
публічний реєстр боржників аліментів. Цей сервіс буде служити «дошкою ганьби», куди потрапить кожен,
на кого відкрито судове провадження через несплату аліментів більше
трьох місяців. ■
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Дякуємо, Петре! «Ніколи не
здаватися»
Під адміністрацією Президента зібралося кілька
тисяч прихильників Порошенка, щоб подякувати
главі держави за п’ять років правління
Катерина БАЧИНСЬКА
«Уперше за всю історію України під адміністрацією Президента
люди не мітингують, а дякують», —
з усмішкою говорить дівчина, яка
тримає в руках плакат із написом
«Дякую, Петре». Кілька тисяч українців iз національними прапорами, стрічками та плакатами в руках
прийшли на Банкову, щоб подякувати чинному главі держави за п’ять
років правління. Біля адміністрації
глави держави люди зібралися, щоб
зустрітися з Президентом: «Він отримав країну на межі розвалу. За ці
п’ять років він не те що її реінкарнував, він зумів зробити так, щоб
ми впевнено стояли на ногах. Так,
Петро Порошенко не зупинив війну, припускався багатьох помилок у
своєму оточенні та не доробив усе почате до кінця. Але йому є за що сьогодні дякувати», — пояснила «УМ»
свою присутність тут учасниця акції
Мирослава Голота.
Згодом до людей спустився і сам
Президент iз дружиною Мариною. У
своїй промові пообіцяв, що не йтиме з політики і надалі відстоюватиме проєвропейський курс країни.
За словами Порошенка, його найближчі цілі — це сильна опозиція та
перемога на парламентських виборах. «Флешмоб «Дякую» — це саме
те, чого я потребував. У мене — жодної хвилини сумнівів, коли я відчуваю таку підтримку, коли я відчуваю таку єдність, коли я відчуваю
таку віру в наші майбутні здобутки.
Я твердо переконаний, таку команду
ніхто не здолає», — запевнив Порошенко.Також Президент заявив, що

збирається повернутися на Банкову
після наступних президентських виборів. На що прибічники глави держави почали гучно кричати «Через
рік!». У відповідь Президент України усміхнувся: «Через рік — так через рік». Після цього Петро Порошенко повернувся до адміністрації
та за мить вийшов вiтати людей на
балкон, потім почав знімати акцію
прихильників на професійну камеру.
Тим часом у ЦВК на момент здачі номера вже опрацювали 99,98%
електронних протоколів. За їх даними, Володимир Зеленський отримав
73,23%, а чинний глава держави —
24,45%. Також ЦВК прийняла протоколи про підсумки повторного голосування від ОВК 40 територіальних виборчих округів. Офіційні результати у Центрвиборчкомі мають
оголосити до 4 травня, а от інавгурація новообраного Президента має
відбутися до 3 червня.
У свою чергу, у Верховній Раді
депутати вже виставили низку умов
новообраному главi держави. Серед
них — повернути Крим i Донбас,
скасувати «Роттердам+» та уможливити закон про імпічмент, а також не відступати від проєвропейського курсу країни та забезпечити захист української мови. Цікаво,
що за два дні після виборів Президента уже три представники обласних адміністрацій подали у відставку. Першим написав заяву голова
Львівської облдержадміністрації
Олег Синютка, за ним — голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко
та Геннадій Москаль, який очолював Закарпатську область. ■

Спонукаймо Зеленського творити разом iз нами духовно
соборну українську Україну
Василь ЛИЗАНЧУК, доктор філологічних
наук, заслужений професор Львівського
національного університету імені Івана
Франка, академік Національної академії
вищої освіти України, лауреат Всеукраїнської
премії імені Івана Огієнка
У головах багатьох мислячих людей сум’яття, десятки, а то й сотні запитань стосовно результатів президентських виборів. Мене, безперечно, вразили
цифри екзит-полів. Адже з моїх попередніх публікацій зрозуміло, що я сподівався на перемогу Петра Порошенка,
хотів цього. Але, на жаль, ми, українці,
дуже часто створюємо проблеми, щоби з
ними, нарікаючи на когось, боротися, у
клопотах розв’язувати їх.
Буде чимало аналітичних роздумів,
позитивних і негативних оцінок внутрішньої і зовнішньої суспільно-політичної ситуації, від якої залежить доля України. Окрім розважливості, вже можна
почути й глузливе: «Так і треба «шоколадному королеві», «Уже не буде запорошувати очі». «Аж тепер ми заживемо з
достатком», — наївністю осяває обличчя
в інших. І жодного слова про мову, національну культуру, Державу; як зберегти її
незалежність, захистити від загарбання
Московією, розбудувати, утверджувати у
Європейській і Світовій цивілізації. Верх
беруть шлункові забаганки, а не духовнонаціональні цінності.
Прошу кожного виборця ґрунтовно
ознайомитися з виступом Петра Порошенка в прес-клубі після оголошення
результатів екзит-полів. Я безмежно пишаюся його громадянською і державницькою позицією, мудрістю і національ-

ною гідністю. Патріотизм, порядність,
професіоналізм Порошенка засяяли новою сутністю. Безперечно, Президентові було психологічно, морально важко, але він звертався до кожного з нас,
від щирого серця просив кожного ніколи не здаватися, не втрачати оптимізму,
сповідувати віру у справедливість, згуртуватися на засадах високої духовності,
цілеспрямовано, законодавчо працювати, щоби не втратити Україну в боротьбі
із зовнішніми московськими агресорами
і внутрішніми ворогами, які прихованими і явними, позолоченими і улесливими методами і способами будь-що хочуть
приспати, притлумити український національний дух, щоби перетворити Україну в новітню колонію Росії.
Тому насамперед рекомендую з олівцем чи з ручкою вивчати виступ Петра
Порошенка Юлії Тимошенко, Анатолієві
Гриценку, Руслану Кошулинському, Олегу Ляшку, Ігореві Смешку, Юрію Бойкові,
Олександру Вілкулу, кожному, хто клявся
у любові до України, обіцяв золоті гори виборцям, аби лише його обрали Президентом. Вибачте, але доцільно ознайомитися
з роздумами П. Порошенка президентам
Л. М. Кравчуку, Л. Д. Кучмі,
В. А. Ющенку, багатьом-багатьом патріотам, громадсько-політичним діячам,
до яких належить, зокрема, Андрій Садовий.
Не піддаваймося паніці, приборкуймо душевний і суспільний хаос, цілеспрямовано, наполегливо, організовано спонукаймо нового Президента
В. О. Зеленського творити разом з нами
незалежну, духовно соборну українську
Україну! ■

■ БОЖЕ Ж МІЙ!

РПЦ не згадуйте
Суд дозволив УПЦ МП не вказувати в назві про свою
підпорядкованість російській церкві

❙ Предстоятель УПЦ Онуфрій не вказуватиме належність до РПЦ на чолі з Кирилом.
Іван ЛЕОНОВ
Окружний адміністративний суд,
який давно набув гіркої слави і став
уособленням нереформованої української Феміди, в останні дні не втомлюється відзначатися скандальними рішеннями.
Як повідомляла «УМ», 18 квітня
Окружний адмінсуд задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку
і Кабінету Міністрів і визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. А
вже цього тижня, минулого понеділка,
цей самий суд оскандалився рішенням
щодо духовності, задовольнивши прохання Української православної церкви Московського патріархату, що доз-

воляє їй не перейменовуватися до 26
квітня і не вказувати у своїй назві про
зв’язок iз Росією.
Таке рішення суд ухвалив як забезпечувальний захід позову УПЦ МП до
Міністерства культури. Йдеться про
забезпечення позову у справі про скасування наказу Мінкульту, відповідно до якого «Київська митрополія Української православної церкви» та низка релігійних організацій повинні вносити зміни до своєї офіційної назви та
подати відповідні зміни до свого статуту на реєстрацію до 26 квітня 2019
року.
Відтак суд задовольнив заяву так
званої «Київської митрополії УПЦ»
про забезпечення позову «з огляду на

те, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних
прав або інтересів позивача».
Зокрема, прес-служба Окружного
адмінсуду повідомляє: «На думку суду,
реалізація на даний час (до вирішення
справи по суті) оспорюваного акту та
вчинення на його виконання дій може
призвести до невиправданого втручання держави у сферу діяльності релігійної організації як юридичної особи».
Мовляв, «вжиття заходів забезпечення позову не зумовлює фактичного
вирішення спору, оскільки вони спрямовані винятково на збереження існуючого становища до завершення розгляду справи по суті». При цьому, суд
залучив 265 релігійних організацій до
участі у справі в якості третіх осіб.
Зауважимо, що УПЦ офіційно не
має у назві згадки про Московський
патріархат, проте багато церков вказували це на своїх храмах, особливо на
сході України.
Нагадаємо, що 20 грудня 2018 року
Верховна Рада ухвалила в цілому зміни
до законодавства, які зобов’язують Українську православну церкву (Московського патріархату) змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви. Після початку дії за-

кону Міністерство культури впродовж
місяця перевіряло статути зареєстрованих релігійних організацій, а вже 26 січня 2019 року оприлюднило перелік тих
організацій, які мають змінити назву.
Вiдтодi названі міністерством
релігійні організації, в тому числі й
УПЦ (Московського патріархату), мали
три місяці, щоб вказати приналежність
до Росії у своїй офіційній назві. У свою
чергу, УПЦ називала ухвалення такого закону антиконституційним та втручанням держави у справи церкви.
Перед ухваленням закону 15 грудня у Києві відбувся об’єднавчий собор
Помісної православної церкви України,
який обрав митрополитом Київським
Епіфанія. Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня вручив йому томос про
автокефалію (незалежність) української церкви. З того часу до новоствореної ПЦУ перейшли вже понад півтисячі
релігійних громад, які раніше були підпорядковані УПЦ (Московського патріархату).
На думку розробників законодавчих змін щодо перейменування, відкрите декларування УПЦ приналежності до Російської православної церкви прискорить процес переходу релігійних громад до Помісної православної
церкви. ■
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■ ЇХНІЙ ВИБІР

■ НОВИНИ ПЛЮС

Країна, поділена навпіл

На Шрі-Ланці вже 310 загиблих

У Північній Македонії розрив між лідерами президентської гонки —
лише в кілька тисяч голосів
Ігор ВІТОВИЧ
У день українських виборів, 21 квітня, у Північній Македонії вперше після перейменування країни теж обирали президента. Згідно з оприлюдненими в понеділок Державною виборчою
комісією результатами, які наводить інформагенція «Макфакс», жоден iз претендентів не набрав необхідних 50% голосів виборців, щоб перемогти вже в першому турі.
З мінімальною перевагою у першому
турі вирвався вперед кандидат від правлячого Соціал-демократичного союзу
Македонії (СДСМ) 56-річний Стево Пендаровскі, якого підтримали 42,85% учасників голосування. Його головна суперниця, 63-річна Гордана Сіляновска-Давкова заручилась підтримкою 42,24% відсотка виборців. Розрив між цими двома
кандидатами становить лише 4 606 голосів. Тобто країна поділилася у своїх політичних симпатіях практично навпіл.
Тож до другого туру виборів, який
призначений на 5 травня, проходять
Пендаровскі, викладач політології і урядовий координатор співпраці з НАТО, та
Сіляновска-Давкова, представниця опозиційної політичної структури «Внутрішня македонська революційна ор-

ганізація — Демократична партія за македонську національну єдність» (ВМРОДПМНЄ).
«У другому раунді буде легше, бо виборці підтримали нашу програму під гаслом «Разом вперед». Адже ми усвідомлюємо, що країні не можна повертатися
в минуле. Це призведе до блокади і кризи», — заявив Пендаровскі.
«У другому турі пріоритетними будуть питання економіки, працевлаштування, забезпечення кращих умов життя населення. Але в Македонії без верховенства права економіка не може
розвиватися», — наголосила Сіляновска-Давкова.
Голосуючи за нового кандидата, виборці, серед іншого, також символічно
висловлюються з приводу перейменування країни, яке було здійснено під тиском
Греції правлячою партією, але різко негативно не сприйняте опозицією. Пані
Сіляновска-Давкова була одним з активістів та лідерів руху проти зміни назви Македонії на Північну Македонію.
Під час виборчої кампанії вона жодного
разу не вжила слово «Північна» у назві
своєї країни, хоча двомільйонна країна
з 12 лютого цього року носить офіційну
назву Республіка Північна Македонія.
Переможець другого туру прийде на

зміну діючому президенту, члену ВМРОДПМНЄ Георге Іванову. Наприкінці березня Іванов, на знак протесту проти
перейменування країни, вчергове відмовився підписати низку відповідних
законопроектів, прийнятих парламентом. Це при тому, що глава держави був
зобов’язаний затвердити закони, схвалені депутатами.
Північна Македонія є парламентською республікою, але пані СіляновскаДавкова пообіцяла своїм виборцям, що
в разі перемоги на виборах вона знайде
юридичний спосіб скасувати перейменування країни. Прем’єр-міністром тепер
є Зоран Заєв, представник СДСМ, який
підтримав перейменування країни.
Але може статися також таке, що
другий тур завершиться без переможця. Згідно з законом, президента оберуть у другому турі лише в разі, якщо
на виборчі дільниці прийде більше ніж
40 відсотків з-поміж 1,8 мільйона виборців. Оскільки явка на недільних виборах становила лише 41% виборців, оглядачі припускають, що в другому турі
вона буде ще нижча, і вибори завершаться без переможця. У такому разі тимчасовим главою держави стане спікер парламенту, а виборчий процес розпочнеться повторно. ■

■ СПРАВЕДЛИВО

Олег БОРОВСЬКИЙ
Європейський Союз запроваджує заборону на продаж продуктів подвійної якості. Відповідний закон ухвалили євродепутати. Згідно з документом, товар, що продається під
тим самим брендом і в такій самій упаковці,
повинен мати ідентичний склад. Це — реакція на скарги країн Центрально-Східної Європи, які стверджують, що на їхній території
продається товар гіршої якості, хоча упаковка та сама, пояснює Польське радіо.
«Тести, що були проведені в кількох євросоюзних країнах, передусім у ЦентральноСхідній Європі, показали, що товари, які продавали під тим самим брендом і в таких самих упаковках, дійсно відрізнялися вмістом.
Наприклад, рибні палички мали менший відсоток риби, в шоколаді було менше какао, у
харчових продуктах було більше стабілізаторів, консервантів та різних хімічних речовин.
Після того як закон набуде чинності, ситуація повинна змінитися на краще. Європейський Союз вважає таку торговельну практику неприпустимою. Якщо фірма хоче надалі
продавати свої товари з різними параметрами
залежно від країни ЄС, то повинна їх продавати під різними брендами. Закон допускає і
винятки — виробники зможуть використовувати у своїх товарах місцеві фрукти та овочі,
але в таких випадках відповідна інформація
має бути розміщена на упаковці. ■

Платимо не за упаковку
ЄС вводить заборону на продаж продуктів
подвійної якості

❙ ЄС заборонив виробникам дурити покупців.

Зробив справжній люкс
Помер герцог Люксембургу, який перетворив свою
невеличку країну на великий міжнародний «банк»
У віці 98 років відійшов у кращі світи представник Пармських Бурбонів, великий герцог Люксембургу Жан Бенуа Гійом, повідомила агенція «Рейтер» iз посиланням на заяву сина герцога Анрі. Він
був великим герцогом Люксембургу з 12 листопада 1964 року по 7 жовтня 2000 року.
1964 року Жан (повне ім’я Жан Бенуа Гійом
Робер Антуан Луї Марія Адольф Марк д’Авьяно)
став шостим великим герцогом Люксембургу після зречення трону його матір’ю, великою герцоги-

Кордони ЄС охоронятиме
Європейська прикордонна служба
Уже за кілька років нагляд за зовнішніми кордонами Європейського Союзу здійснюватиме Європейська прикордонна служба та берегова охорона. Проте її чисельність досі не відома. Європарламент підтримав нове положення про цю агенцію
(колишній Фронтекс), що значно збільшує її можливості. Хоч усі країни ЄС згодні, що головним інструментом боротьби з нелегальною імміграцією повинен бути кращий захист кордонів, проект розпорядження викликав чимало суперечок. Передусім
тому, що, на думку багатьох, надмірним є втручання в суверенні повноваження учасників ЄС, до яких
належить охорона кордонів.

Прощавайте, 500 євро!
Центральні банки Німеччини та Австрії до 26
квітня припинять видавати банкноти номіналом 500
євро. Центробанки інших 17 країн єврозони припинили друкувати їх ще в січні. Європейський центральний банк 2016 року прийняв рішення, що в
оновленій серії банкнот уже не буде номіналу 500
євро. Мотивація: саме цю банкноту найвищого номіналу найчастіше використовують у фінансових
операціях терористи, кримінальнi елементи та іншi
злочиннi структури. Але на цей час у світі надалі перебувають в обігу 509 млн. банкнот номіналом 500
євро на загальну суму 256 млрд. євро. Їх поступово
обмінюватимуть на банкноти менших номіналів.

Землетрус на Філіппінах:
щонайменше 15 загиблих
На півночі Філіппін стався потужний землетрус, що призвів до руйнувань i забрав життя щонайменше 15 осіб. У понеділок, 22 квітня, через потужні підземні поштовхи десятки тисяч філіппінців
у провінції Пампанга поспіхом залишили свої оселі.
Фахівці оцінюють їхню силу в 6,1 бала за шкалою
Ріхтера, повідомляє агенція новин «Ассошiейтед
Пресс». Епіцентр землетрусу залягав неподалік
від столиці Філіппін Маніли. Внаслідок потужних
підземних поштовхів було зруйновано кілька будівель. В одній зі знищених багатоповерхових споруд містився супермаркет. Станом на ранок вівторка, 23 квітня, рятувальникам удалося витягти з-під
завалів уже 15 тіл загиблих, передає агенція dpa.
Проте кількість загиблих ще може значно зрости,
адже під завалами опинилися десятки людей.

Кім їде до Путіна

■ ЗЕМЛЯ ПУХОМ

Олег БОРОВСЬКИЙ

Кількість смертельних жертв нападів на ШріЛанці збільшилася до 310. Учора, 23 квітня, у країні
був день жалоби. Трихвилинним мовчанням по всій
країні вшанували пам’ять загиблих. Тим часом влада Шрі-Ланки розслідує, чи групі радикальних ісламістів допомагали міжнародні терористичні організації. Поліція повідомила про затримання 40
осіб. Серед них є один громадянин Сирії.

нею Шарлоттою, а 2000 року передав владу своєму
сину Анрі. У молоді роки він брав участь у Другій
світовій війні: у листопаді 1942 року вступив до
британської армії, а 1944-го брав участь у Нормандській операції.
Глава Єврокомісії та колишній прем’єр-міністр
Люксембургу Жан-Клод Юнкер написав у «Твіттері»: «Його королівська величність великий герцог Жан завжди був близький люксембуржцям,
які сьогодні єдині у своїй скорботі. Його відхід є
великою втратою для Великого Герцогства і для
Європи». Свої співчуття також висловив прем’єр-

❙ Герцог Жан.
міністр Бельгії Шарль Мішель, який згадав про тісні зв’язки двох країн. Прем’єр-міністр Люксембургу
Ксав’є Беттль повідомив, що похорони відбудуться
4 травня в соборі Люксембурзької Богоматері.
У повідомленні агенції «Рейтер» наголошується, що саме за часи правління монарха Велике Герцогство Люксембург перетворилося зі спокійної західноєвропейської провінції, економіка якої базува-

Північна Корея підтвердила, що лідер країни
Кім Чен Ин відвідає Росію «найближчим часом».
У заяві, опублікованій 18 квітня, Кремль наголошував, що північнокорейський лідер планує відвідати Росію «в другій половині квітня». Натомість
агенція РІА «Новості» повідомила, що бронепоїзд
Кіма прибуде до Владивостока вже сьогодні, 24
квітня. Путін 26 і 27 квітня перебуватиме в столиці Китаю Пекіні на Дорожньому форумі, на якому
десятки глав держав обговорять будівництво доріг
і морських торгових шляхів по всьому світу. Деякі ЗМІ висловлюють припущення, що Путін міг би
зустрітися з Кімом приблизно у ці ж терміни у Владивостоці, розташованому біля кордону з Північною Кореєю. ■
лася на сталеварній промисловості, на великий міжнародний фінансовий центр (і такий же офшор).
Головною принадою для міжнародних фінансистів (і фінансових шахраїв та втікачів від сплати податків у себе на батьківщині) є місцева податкова система. Тутешнє законодавство роками відпрацьовувалося таким чином, щоб закордонні інвестори почувались у повній безпеці. Податки для
місцевих підприємців узагалі відсутні, а для закордонних — на дуже вигідних пільгових умовах. Лояльне законодавство та низка інших факторів зробили Люксембург у часи правління герцога Жана
одним із найбільших офшорних центрів світу.
Нагадаємо, в Герцогстві Люксембург мешкає
лише півмільйона осіб, але приватний банківський
капітал тут є найбільшим у Європі. У Люксембурзі розмiщенi представництва 220 іноземних банків. За кількістю банків у Європі Герцогство посідає друге місце після Лондона. За даними Євростату, Люксембург є найбагатшою країною ЄС із
розрахунку частки ВВП на душу населення — тут
цей рівень на 40% перевищує середньоєвропейський. ■
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■ ПІСЛЯВИБОРЧЕ

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Завдання для Зеленського
Москва вирішила взяти українське керівництво на «слабо»: заборона імпорту російських
нафтопродуктів може паралізувати нашу економіку
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Новообраний український
Президент отримав свій перший виклик, із яким доведеться боротися одразу після інавгурації. Уряд Росії заборонив експорт в Україну російської нафти
і нафтопродуктів. З 1 червня деякі категорії товарів, у тому числі вугілля, нафту і нафтопродукти, можна буде вивозити в Україну тільки на підставі окремих
дозволів.
Російський прем’єр Дмитро
Медведєв назвав такий крок відповіддю на «недружні заходи»
України, але суть навіть не в цьому, а у діях у відповідь, яких чекають від першої особи. У Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі України зазначили, що
нові обмеження були очікуваними і що вживуть заходів для
мінімізації можливих негативних наслідків.
Такої ж думки і голова підкомітету нафтової, нафтотранспортної галузі Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу
Верховної Ради Тарас Батенко.
На його думку, все, що робить
Російська Федерація проти нашої
країни, тільки зміцнює Україну
і її можливості в конкурентному
світі. «Головне, щоб ми правильно реагували на ці речі, робили
швидкі висновки і не допускали

❙ Дизельне пальне, скраплений газ можуть суттєво подорожчати в Україні.
❙ Фото з сайта a.d-cd.net.
помилок. Диверсифікація в поставках нафтової сировини почалася в Україні кілька років
тому, коли стали танкерами через Чорне море, через порт Одеси поставляти сиру нафту, замінивши російську азербайджанською. Сьогодні Кременчуцький
нафтопереробний завод на 25%
закриває потреби країни в нафтопродуктах, а міг би — близько 75%. Він може переробляти
до 6 мільйонів тонн сирої нафти
на рік. Решту можемо поставляти або через нафтопереробний
завод у Мозирі, в Білорусі, або
з Польщі, Литви, Румунії. Ми
сьогодні фактично і не імпортує-

Перехід на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел
має одразу кілька резонів. З одного боку, це захист екології, чистого повітря, довкілля, що дозволить боротися проти зміни глобального клімату. З іншого боку, «зелена» енергетика, як виявляється,
може бути економічно вигідною. Якщо видобуток і транспортування важкодоступних викопних енергоносіїв у перспективі неминуче
дорожчатимуть, то собівартість енергії, отриманої завдяки сонцю
й вітру, в міру розвитку технологій, знижуватиметься. Особливо,
якщо ці джерела є в надлишку і доволі доступні.
У Німеччині вбачають ще й
іншу складову — геополітичну.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас на одному
із заходів заявив: відновлювана енергетика підвищує енергетичну безпеку держав і знижує
їх залежність від постачальників енергоносіїв, що десятиліттями використовували їх як геополітичний інструмент.
Кого саме мав на увазі очільник зовнішньополітичного відомства ФРН, здогадися не важко: держави, які видобувають
енергоносії. А серед них чільне
місце займають Росія і країни
ОПЕК. «Інвестиції у відновлювану енергетику перевищили в
останні роки капіталовкладення в такі викопні енергоносії,
як нафта і газ. Тим самим експортери нафти і природного газу
втрачають важливий інструмент
політичної влади, який слугував
їм досі важелем для просування
своїх інтересів», — наголосив
Мас.
На його думку, надалі використовувати енергоносії як
засіб тиску буде все важче, та
й насильницьких міждержавних конфліктів через доступ
до енергоресурсів буде менше. Проте не все так гладко, а
у широкого впровадження відновлювальних джерел енергії,
на його думку, будуть не тільки

мо сиру нафту з Росії», — заявив
нардеп.
Утім Білорусь, цілком ймовірно, не стане нашим прихистком.
Нещодавно стало відомо, що білоруський концерн «Бєлнєфтєхім»
обмежив експорт нафтопродуктів
у зв’язку з погіршенням якості
нафти, яку він отримує з РФ. «З
урахуванням проведення посівної кампанії, наявних ризиків із
переробки сировини з погіршеною якістю, ми вирішили тимчасово обмежити поставки нафтопродуктів по експортних напрямках», — заявив заступник
голови концерну Володимир Сізов. Ідеться про конфлікт, коли

Ситуацію з паливом у нашій державі додатково ускладнює той
факт, що ціни на нафту еталонних
марок у світі розпочали тиждень
потужним зростанням. Червневі
ф’ючерси на нафту марки Brent на
лондонській біржі подорожчали
на 1,73 долара, тобто на 2,4%: до
73,7 долара за барель. Головною
причиною цього, як вважають експерти, є рішення Держдепартаменту США оголосити про припинення дії з 2 травня тимчасового
звільнення від санкцій для низки
країн, які є імпортерами іранської
нафти.
Як відомо, Вашингтон, запроваджуючи санкції проти керівництва ісламської республіки у листопаді минулого року, пішов на компроміс: дозволив восьми державам
продовжувати закупівлю іранської нафти ще півроку, але за умови, що вони поступово скорочуватимуть імпорт іранської сировини.
Дата Х — 2 травня 2019 року. У
число цих країн увійшли Китай, Індія, Італія, Греція, Японія, Південна Корея і Тайвань. При цьому три
з восьми держав — Греція, Італія
і Тайвань — уже скоротили імпорт
іранської нафти до нуля.
Президент Дональд Трамп ухвалив таке рішення в рамках кампанії «максимального тиску» адміністрації на Іран, яка спрямована на ліквідацію всіх його доходів
від експорту нафти. Адже Тегеран,
за словами очільника США, фінансує дестабілізуючу діяльність
на Близькому Сході і за його межами. «Це рішення покликане звести
експорт нафти Ірану до нуля, позбавивши режим його основного
джерела доходів», — ідеться у заяві Білого дому.

■ ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ

Олег ГАНСЬКИЙ

А Росія — проти

деякі проби сировини, що її взяли на «Бєлнєфтєхімі», показували перевищення допустимої норми хлоридів у 100 разів.
Наразі конфлікт між білоруськими нафтопереробниками та російськими нафтовиками
триває, і цей фактор може зіграти проти нас, враховуючи залежність України від імпорту нафтопродуктів.
Тим часом наша держава активно імпортує з РФ значні обсяги дизельного палива, скрапленого газу, а також бітум, мазут,
масла і нафтохімічну сировину.
Якщо українські компанії швидко не знайдуть іншого постачальника, ці види пального на вітчизняному ринку можуть суттєво подорожчати.
А тому більшість експертів
стверджує: чиновники просто
роблять хорошу міну при непевній грі. Насправді ж Росія давно готувала тиск на нового Президента України, хоч би хто ним
став. І якщо він виявиться «недоговороздатним», проти нього використають усі можливі прийоми. Іншими словами, Володимира Зеленського хочуть перевірити
на здатність тримати удар. Якщо
він не складе цей іспит, наслідки для української енергетики,
аграрного господарства і промисловості можуть виявитися
руйнівними. ■

Чекаємо дорогу нафту?

очевидні позитивні, а й серйозні негативні геополітичні наслідки, про які теж треба задуматися.
Йдеться про долю держав,
які надто залежать станом на
сьогоднішній день від доходів
від експорту вуглеводнів. Безумовно, що держави, які не встигли перемкнутися на новий
тренд, можуть втратити головні
свої джерела надходжень і перестати домінувати у світовій політиці. З одного боку, це може подобатися. Українці одразу ж наголосять на ролі держави–агресора Російської Федерації, а
тому для нас подібний сценарій,
як нам сьогодні видається, міг
би бути вигідним. Утім тільки
на перший погляд.
Аналітики застерігають:
через подібні тектонічні злами
можуть зрости ризики економічних криз. І в цьому контексті ми можемо не тільки виграти, а й програти: держава із
слаборозвинутою економікою
є доволі вразлива до економічних потрясінь. Значно більше,
ніж передові держави світу. «А
тому ми зацікавлені, щоб справа не дійшла до конфліктів,
коли впадуть бізнес-моделі цілих держав», — заявив міністр,
зазначивши, що найкраща профілактика подібного сценарію
— уже зараз приступити до великомасштабних інвестицій у

Нафта — ніщо, сонце — все!
Перехід на відновлювані джерела енергії до 2050 року може
зробити деякі держави жебраками.
Але наразі не всі переймаються такою перспективою

❙ Передові держави світу готові вкладати кошти у відновлювану
❙ енергетику — і заробляти на цьому.
❙ Фото з сайта gotem.te.ua.
конкурентоспроможні відновлювані джерела енергії.
Частина держав це розуміє.
Скажімо, в Об’єднаних Арабских Еміратах зараз активно
розвивають сонячну енергетику. Подібні пропозиції та ж Німеччина неодноразово робила
Росії. Утім наші північні брати
від діалогу на цю тему відхрещуються, воліючи і надалі розвивати свій традиційний паливний сектор і таким чином через
проекти з постачання нафти і
газу диктувати свою політичну
волю іншим державам.

Заощадити 160 трильйонів
доларів
Тим часом міжнародні аналітики оприлюднили новий прогноз: частка зеленої електрики,
виробленої головним чином завдяки сонцю й вітру, вже через
30 років може досягти на планеті 86%. Цікавий факт: штабквартира Міжнародної агенції
з відновлюваних джерел енергії
(IRENA) розташована в нафтогазовому еміраті Абу-Дабі (ОАЕ), в
«екомісті» Масдарі.
Більшість передових світових держав, які вміють думати

про завтрашні перспективи, вже
давно планують стрімко нарощувати виробництво електроенергії із відновлюваних джерел.
Наприклад, Китай має всі шанси
збільшити частку відновлюваної енергії у своїй електроенергетиці з 7% в 2015 році до 67% в
2050-му. Ще стрімкіше зростання очікується у Європейському
Союзі: з нинішніх 17% до понад
70%. У Німеччині, наприклад,
уже сьогодні 40% електроенергії видобувають за допомогою
сонця і вітру. Потенційно таких
показників могли би досягти Індія і США.
Подібні результати означали б непоганий зиск. Так, за
підрахунками IRENA, якщо
сценарій бурхливого розвитку відновлюваної енергетики
впродовж наступних 30 років
на планеті справдиться, нам
із вами вдасться заощадити до
160 трлн. доларів. При цьому
уникнути енергетичних субсидій, витрат на ліквідацію
збитків від наслідків зміни клімату та витрат на лікування потерпілих від нього людей. Розвиток нетрадиційних джерел
енергетики також сприятиме
зростанню зайнятості на планеті: в глобальному енергетичному секторі до 2050 року виникне понад 11 млн. нових робочих місць. ■
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■ ПАМ’ЯТЬ

Володимир Терський давав
літакам і льотчикам путівку
в життя
Відійшов у вічність
командир першого
екіпажу «Руслана»,
заслужений льотчиквипробувач СРСР
Володимир Терський

❙ Володимир Терський «вчив»
❙ літати перший «Руслан».
■ ДОВІДКА «УМ»

Вікторія КОВАЛЬОВА

Заслужений
льотчик-випробувач, пілот цивільної авіації
1-го класу, майстер спорту
міжнародного класу, лауреат Державної премії УРСР і
України Володимир Терський
пройшов дивовижний шлях:
від сільського школяра, волею
долі нагородженого за відмінне навчання польотом на Ще-2,
— до аса, який ставив на крило транспортні літаки-гіганти.
«Це людина, яка дала путівку
в життя дуже багатьом літакам, у тім числі — й найбільшому транспортному літаку в
світі, який випускали серійно,
Ан-124. Він створив величезну
школу льотчиків-випробувачів, які разом iз ним, свідомо ризикуючи, перевіряли на
міцність авіатехніку. Був чудовим наставником», — говорить президент ДП «Антонов»
Олександр Донець.

Шлях у професію
Мабуть, за волею долі заступник Генерального конструктора з льотних випробувань фірми «Антонов» Олексій Граціанський при відборі
з випускників Школи льотчиків-випробувачів у Жуковському звернув увагу на
Володимира. Той закінчив
на «відмінно» Московський
авіаційний інститут, при цьому паралельно три роки тренувався в Центральному аероклубі. Тоді льотчики з інженерною освітою потрібні
були як повітря!
«Генеральний конструктор
Олег Антонов iз перших днів
виділив його зі складу льотчиків. Йому довірили вперше підняти модифіковану
«Бджілку» — Ан-14М, перший літак iз турбореактивними двигунами Ан–72», — розповідає ветеран ДП «Антонов»
Ігор Бабенко.
У лютому 1965 року як
другий пілот Терський піднімав у небо перший у світі широкофюзеляжний літак Ан-22
«Антей», брав участь у його
випробуваннях.
Зокрема,
спільно з льотчиком-випробувачем від замовника виконав
серію тестових польотів двох
еталонних Ан-22, які пізніше
стали серійними. Провів випробування Ан-22 у конфігурації повітряного десантування і перші скидання моновантажів масою до 20 тонн.
Звичайно, не все йшло ідеально. В одному з польотів командир літака Терський опи-

❙ Олег Антонов призначив Володимира Терського першим командиром Ан-124. Зліва направо:
❙ провідний інженер Михайло Харченко, інженер-експериментатор В’ячеслав Михайлов,
❙ бортрадист Михайло Тупчієнко, старший бортінженер Олександр Шулещенко, командир
❙ екіпажу Володимир Терський, другий пілот Олександр Галуненко, штурман Олександр
❙ Піддубний, бортінженер Володимир Воротніков.
■ СЛОВО КОЛЕГИ
Заслужений льотчик-випробувач Валерій Мігунов:
— Велике бачиться на відстані. Володимир Іванович зробив великий внесок у розвиток нашої фірми та авіації взагалі.
«Руслани», якими захоплюється весь світ, літатимуть ще довго. У їхньому вдосконаленні його велика заслуга. Якщо американський стратегічний військово-транспортний літак Локхід C-5 «Гелексі» підвищеної вантажопідйомності бере лише 80
тонн вантажу, то Ан-124 –150 тонн. Терський вкладав у свою роботу душу, серце і бажання зробити все якомога краще. Це
неймовірна праця, якщо порахувати літаки, які він ставив на крило, то звичайній людині на це не вистачило б і кількох життів. Його заслуги житимуть у металі і в пам’яті людей.
нився на межі катастрофи через заклинювання руля висоти,
але гідно вийшов iз ситуацiї.
За зовнішньою неспішністю
Володимира Івановича крилася миттєва реакція на позаштатні ситуації. Це додавало
впевненості іншим членам екіпажу. Мовчазний і повільний
на землі, в повітрі він працював швидко. Екіпаж ледь встигав виконувати його команди.
На рахунку В. І. Терського як
командира — три складнi програми випробувань iз транспортування на спині Ан-22 із
Ташкента до Києва центропланів і крил для Ан-124 і Ан225. Тоді перевіряли міцність,
рівень стійкості, керованість і
безпеку в умовах відмови двигуна, в тому числі і при зльоті.
Олег Антонов прирівняв цю
роботу до прем’єрних випробувань нового літака, а транспортування багатотонних агрегатів на зовнішній підвісці
вважав великим успіхом. «Мої
батьки — Олег Антонов і Єлизавета Шахатуні — дуже цінували і поважали Володимира Терського. Він був високопрофесійним льотчиком-випробувачем і чудовою людиною»,
— розповіла «УМ» професор
НАУ Анна Антонова.
Терському довіряли найскладніші завдання, і не було
випадку, щоб він коли-небудь
відмовився від їх виконання.
Правда, одного разу, як пригадує заслужений штурман
СРСР Олег Коршунов, Володимир Іванович усе ж відмовився летіти, попередивши
тим самим неминучу катастрофу літака Ан-22 «Антей».
Склалося так, що, прибувши
з екіпажем на літак для ви-

конання випробувального польоту, він запідозрив, що 20тонний центрувальний вантаж, встановлений у вантажній кабіні, розташували зі
значним зміщенням від необхідного для виконання польотного завдання положення. Подолавши опір бригади
провідних інженерів-випробувачів, наполіг на перевірці й перерахунку вихідних
даних. З’яcувалося: при визначенні необхідного центрування літака справді допустили помилку — не там поставили кому в одній із величин у формулі. Тому й вантаж
розмістили неправильно. Що
й призвело до створення позамежного заднього центрування. «Якби Володимир Іванович не звернув на це увагу,
то після зльоту літак неминуче задер би ніс, втратив швидкість і впав», — пояснює Олег
Коршунов.
У ті роки по всьому Радянському Союзу нараховувалося лише 150 льотчиків-випробувачів, котрі працювали
на серійних заводах і в конструкторських бюро. «Лише
одиницям iз них довіряли
вперше підняти новий літак.
Терський поставив на крило
шість всесвітньо відомих літаків: Ан-22 «Антей» (другий
пілот), Ан-14М, Ан-28, Ан72, Ан-32П (другий пілот),
Ан-124 «Руслан», — пригадує льотчик-випробувач
Олексій Круц. — Важливою
базою була вища технічна освіта Володимира Івановича:
якщо зазвичай льотчики після польотів довіряли писати
звіти інженерам, то Терський
це завжди робив сам».

Названий батько льотних
династій
Становлення
молодих
льотчиків-випробувачів не
відбувається без наставників. Тільки в такий спосіб забезпечується спадкоємність, а
отже, і безпека польотів. Володимир Іванович Терський
виховав не одне покоління
таких фахівців. Ось як казав
про нього льотчик-випробувач Митрофан Тарасюк: «Завжди про льотні справи мислить інженерним розумом.
Дуже спокійний у польоті,
спокій особливий. Навіть у
критичних ситуаціях. У Ташкенті відмовив пристрій керування на Ан-22 — він зробив
усе необхідне і таки посадив
літак, отримавши за це вдячність і подарунок міністра».
Син Митрофана Тарасюка,
Сергій Тарасюк, та його колега Олексій Круц теж закінчили школу льотчиків-випробувачів у Жуковському, їм
пощастило літати з Володимиром Івановичем на Ан-22,
Ан-72, Ан-12, Ан-124. «Володимир Іванович мене якось запитав: «Пам’ятаєш, як я тебе
з дитсадка забирав?..» Великою мірою завдяки дружнім
людським стосункам формувалися сімейні династії льотчиків-випробувачів. Терський
завжди мав свою думку, але
при цьому ніколи не підвищував голос, нікого не перебивав
у розмові», — розповідає Сергій Тарасюк.
Мріяв Володимир Іванович про те, щоб і його син
Іван став льотчиком. Той
вчився в музичній школі по
класу «кларнет». Вступив

Володимир Терський
Народився 1932 року в селі
Ново-Олексіївське Білореченського району Краснодарського краю. З
1959 по 1995 роки його життя було
пов’язане з випробуванням літаків
«Антонов». Встановив 51 світовий
авіаційний рекорд, у тому числі —
рекорд тривалості польоту без дозаправки в повітрі на Ан-124 — 25
годин 30 хвилин, а також абсолютний рекорд вантажопідйомності —
171 тонна. Володимир Терський нагороджений у 1967 році орденом
«Знак Пошани», в 1974-му — орденом Леніна.
до музучилища і одночасно продовжував навчання в
вечірній школі — хотів вступати до льотного військового Чернігівського училища.
«За компанію поїхав iз другом до Ленінградської (тепер
Санкт-Петербургської) консерваторії, і мене прийняли,
а його — ні. Тато на мене образився, він хотів, щоб я був
льотчиком, а я обрав музику. Образа відчувалася, хоча
він нічого не говорив: був
м’яким за характером», —
пригадує Іван Терський. Через багато років з’ясувалося,
що це був правильний вибір:
у 40 років у Івана Терського
виявили вроджену ваду серця. В авіацію його б не взяли...
Удома Володимир Іванович завжди мав надійний
тил: кохану дружину Ніну.
Їх теж об’єднувала авіація:
вона 58 років пропрацювала
на нашому підприємстві, на
пенсію пішла з відділу головного енергетика ДП «Антонов». Донька Інна після закінчення КПІ також кілька
років працювала на підприємстві, у відділі міцності.
На пенсії Володимир Іванович займався садівництвом, вирощував квіти, виноград, робив чудове вино. Його
батько був агрономом — звідси й любов до землі. Колись,
знаючи сільськогосподарські
здібності Терського, до якого
багато антоновців зверталися по агрономічнi консультації, Олег Антонов подарував
йому горіх. Колеги вважають,
що якби їх прославлений наставник став агрономом, виявив би не менші таланти, ніж
в авіаційній професії. Будьяку справу він робив ретельно. У свій останній день, 23
березня цього року, Володимир Іванович теж півдня працював на городі: скучив за
ним після зими, наводив порядки. А ввечері йому стало
зле... Льотчики-випробувачі не помирають. Вони просто
назавжди йдуть у небо. ■
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■ ДО ДАТИ

Борис ВАСИЛЬЧЕНКО, інженер

У 1972—85 роках як державний інспектор з питань охорони праці
я контролював будівництво та експлуатацію Чорнобильської АЕС,
був членом державної комісії із введення АЕС в експлуатацію, на
актах введення — мій підпис.
Це було грандіозне будівництво — 19 підрядних організацій, 18
тисяч будівельників, 4,5 тисячi працівників експлуатаційного персоналу АЕС. Місто Прип’ять, 25 тисяч населення, зразковий благоустрій, парк, басейни, будинок культури, готель, магазини, їдальні, адміністративні будівлі. У місті не було кримінальних злочинів,
людей, які мали за плечима ув’язнення, на роботу в будь-яку організацію Прип’яті не брали.
Але чому жахлива трагедія сталася саме на Прип’яті, адже подібні
атомні реактори РБ МК-1000 стояли у Сосновому бору (25 км від
Ленінграда), на Курській та Смоленській АЕС? І чому взагалі обрали місце будівництва АЕС неподалік (115 км) Києва? Вирішальною
була позиція ЦК Компартії України. Був опір Академії наук, деяких
працівників Ради міністрів УРСР, але рішення було прийнято, декілька сотень гектарів землі виділено, і в 1968-му будівництво почалося!

Працювали на «знос»
Треба віддати належне, —
кадри підбирали достойні. Найперше — начальник управління
будівництва, керівник багатотисячного колективу будівельників та низки субпідрядних
організацій, згодом депутат
Верховної Ради УРСР, герой
Соціалістичної праці Василь
Трохимович Кизима. З раннього ранку він обходив будівельні
ділянки, а вже о 8-й годині проводив «оперативку» зі знанням
справи.
Бувало таке. Іде бетонування об’єкта. Процес безперервний. Кизима каже начальнику
відповідної дільниці: «Ти будеш присутній, поки не закінчиться процес бетонування (цей
процес, як правило починався
вранці, а закінчувався посеред
ночі, десь о 2-й чи 3-й годині).
Коли закінчиш бетонування,
зателефонуєш мені додому (посеред ночі! — Авт.), і тоді я тебе
відпущу з роботи».
Говорив мені начальник
дільниці тепломонтажу Володимир Павлович Токаренко (високий, красивий чоловік, один iз
небагатьох, з ким я говорив українською): «Знущаємось над
собою, над людьми, працюємо
на «знос»!».

Але то були керівники. А ще
був «гегемон» — «его величество рабочий класс».
Говорив мені Василь Трохимович Кизима: «Приходжу я на головний корпус, одинадцята година ранку. Бригада теслярів–бетонувальників,
чоловік 15, уже давно сидить,
«відпочиває». Матеріали, механізми — все є (треба зазначити, що при тотальній нестачі будівельних матеріалів у
країні атомні будівництва були
забезпечені всіма матеріальними ресурсами. — Авт.). Я присідаю до них і кажу: «А якби
оце «сіли» ті, хто паровоза водить, хто хліб пече, хто одяг
шиє, що було б? Піднімаються
і йдуть працювати. А я ж знаю,
— продовжує Василь Трохимович, — я піду, а вони знову сядуть. Ще цікавіша ситуація у нічну зміну. Ми вивозимо робітників на будівництво у
дванадцяти автобусах, а після
закінчення зміни треба лише
два автобуси. Розбіглися люди
посеред ночі. А заплатить треба не менше 10 крб. за «упряжку» (робочу зміну)»...
Але попри все, починаючи з
1977 року, було збудовано чотири блоки по 1000 мВт, і станція
запрацювала.

Якби не «Слава КПРС»...
Чорнобильська трагедія: погляд на події за третину століття

❙ Учасники профспілкової конференції енергетиків Київської області, 1982 р.
❙ Верхній ряд: у центрі (з нагородами) Василь Кизима, третій справа —
❙ Борис Васильченко; нижній ряд: директор АЕС Віктор Брюханов.
Результат прогнилої імперії
зла
Можливо, працювала б і донині, як працюють іще подібні
АЕС, але — «Слава КПСС!»
Річ у тім, що серед експлуатаційного персоналу АЕС було
дуже мало спеціалістів-атомників. Одним із небагатьох
фахівців був головний інженер
АЕС, за освітою інженер-фізик
В’ячеслав Павлович Акінфієв.
Десь у 1984 році міський комітет Компартії (перший секретар О. С. Гаманюк) виніс рішення про недовіру Акінфієву. На
його місце прийшов інший головний інженер, але малокомпетентний у цій справі.
Далі — експеримент і, як наслідок, — трагедія. «Ідіоти, хіба
можна було робить такі експерименти з таким реактором!»

— говорив мені В’ячеслав Павлович. А колишній заступник
директора АЕС В. П. Волошко,
згодом мер Прип’яті, говорив:
«Якби Славко (Акінфієв) залишався на місці, якби не втрутилась Компартія, аварії не було
б!».
Але, як виявилось після
аварії, була ще одна причина —
конструкція реактора.
Після аварії директора АЕС
Віктора Брюханова звинуватили як відповідального за те, що
сталося. Але до того, як передати справу в прокуратуру, треба було його виключити з Компартії (комуністи в СРСР були
недоторканні для судових органів). Справу розглядали на
політбюро ЦК КПРС під головуванням Михайла Горбачова.
Віктор Петрович переконливо

довів, що головна причина —
це конструкція реактора. Що
він може вибухнути — про це
не знав ніхто. «З’ясувалося, що
реактор, як автомобіль, у якого замість гальм — акселератор,
— говорив Віктор Петрович на
Політбюро. — І коли на такому авто виїжджаєш на перехрестя вулиць і тиснеш на гальма, то він рвучко набирає швидкість».
Віктор Петрович довів свою
правоту. Переконливо довів. І
почувши це, Александров, президент Академії наук СРСР, генеральний конструктор реактора, не витримав і закричав до
Горбачова: «Ти не його, ти мене
суди за цю аварію, це я винен!»
Але справа була вирішена,
Брюханова з партії виключили, завезли в Чорнобильську
зону, куди не було допуску без
спеціального дозволу, і там судили. Відбувся суд «самый гуманный в мире».
Чорнобильська катастрофа
— результат прогнилої імперії
зла. Свавілля партійних чиновників, брехня від «згори донизу», корупція — то була система.
І, незважаючи на те, що
будівництво АЕС здійснювали
дуже порядні й кваліфіковані
люди, а експлуатаційний персонал хай у чомусь і помилявся,
але і до аварії, і після неї довів,
що біда сталася не з його вини,
їх, урешті-решт, підставили і
зробили винуватими. Усі вони,
на превеликий жаль, без будьякого винятку поплатилися або
життям, або здоров’ям.
Низький уклін і щира повага вам, колеги! ■

■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА
На диво багато українців не знають,
що у 1992 році Верховна Рада ухвалила
Закон «Про внесення змін і доповнень
до Кодексу про шлюб і сім’ю України»,
де вперше було зафіксовано таке поняття, як шлюбний договір. Однак цей
вид договорів поки що не набув достатньої популярності серед українських
родин. Торік такий договір уклали всього 2 544 подружжя, а це трохи більше
1% від кількості укладених у 2018 році
шлюбів.

Як укладати шлюбний договір?
Шлюбний договір укладається у
письмовій формі в трьох примірниках
і нотаріально посвідчується державним
або приватним нотаріусом. Хочу зауважити, що перед оформленням документів нотаріус повинен роз’яснити сторонам їхні права і обов’язки.
При цьому договір може бути укладено як особами, які подали заяву про
реєстрацію шлюбу, і тоді він вступає в
силу в день реєстрації шлюбу, так і вже
одруженою парою. У такому випадку документ почне діяти з моменту нотаріального посвідчення.

Що можна вносити в договір?
Загалом шлюбний договір регулює
майнові відносини між подружжям та
визначає їхні майнові права й обов’язки.
Дружина та чоловік мають право внести
в договір будь-які умови, які не суперечать чинному законодавству, наприклад:
— визначення майна, що є спільною
сумісною власністю, тобто набуте подружжям у період перебування в зареєс-

Як укласти шлюбний договір
Консультує міністр юстиції України Павло Петренко
Ми з нареченою плануємо одружитися. Щоб не опинитися серед сімейних пар, які сваряться через кожну копійку, хочемо укласти шлюбний договір. Знаю, що така практика для України є новою, тому розкажіть, будь ласка, про неї більш детально...
Артем Миколайчук
трованому шлюбі;
— визначення майна, яке передається чоловіком чи дружиною на спільні потреби сім’ї та встановлення правового режиму майна, подарованого подружжю у зв’язку з реєстрацією шлюбу;
— встановлення порядку поділу майна у разі розірвання шлюбу;
— встановлення порядку користування майном та житлом;
— право на утримання одному з подружжя, строк і розмір виплати аліментів;
— інші умови, що врегульовують
майнові відносини між подружжям (порядок користування грошовими коштами, порядок виконання кредитних чи інших майнових зобов’язань, зобов’язання
одного з подружжя щодо здійснення оплати за лікування чи навчання іншого
або дитини тощо).
У договорі, як правило, не прописують конкретні суми, а все обчислюють у
процентному співвідношенні. Водночас
українським законодавством заборонено регулювання шлюбною угодою особистих відносин між подружжям, а також особистих відносин між батьками і
дітьми.

Скільки діє шлюбний договір?
У шлюбному договорі може бути
встановлено загальний строк його дії та,
за бажанням сторін, можуть передбачатися строки тривалості окремих прав та
обов’язків.

Чи можна змінити умови договору?
Звісно, можна, але хочу попередити,
що одностороння зміна умов шлюбного
договору неможлива. Внести зміни можна двома шляхами:
— якщо обидва з подружжя бажають
змінити умови шлюбного договору, вони
звертаються до нотаріуса із відповідною
заявою;
— на вимогу одного з подружжя
шлюбний договір може бути змінений
за рішенням суду, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки,
сина, що мають істотне значення.

За яких умов шлюбний договір
може бути розірваний або визнаний
недійсним?
Процедура така сама, як і для внесення змін до договору, тобто припинення
дії шлюбного договору відбувається за

таких підстав:
— відмова подружжя від договору
шляхом подання заяви до нотаріуса;
— розірвання шлюбного договору на
вимогу одного з подружжя за рішенням
суду.
Одностороння відмова від шлюбного
договору не допускається.
Той iз подружжя, хто подав позов про
розірвання шлюбного договору, має довести суду обставини, які спонукали до такого
рішення. Шлюбний договір може бути визнаним повністю або частково недійсним.

Куди звертатися по більш детальну
консультацію та роз’яснення?
Якщо у вас залишились питання,
телефонуйте до центру системи безоплатної правової допомоги за номером:
0 (800) 213 103, цілодобово та безплатно
в межах України.
Від себе додам: особисто я радив би
подружнім парам і тим, хто лише планує
одружитися, не нехтувати таким інструментом, як шлюбний договір. Адже хоч
яким сильним було кохання в день весілля, ніхто не застрахований від життєвих
змін. Підписання контракту дає чітке
розуміння, з чим залишиться кожен iз
членів подружжя після розлучення. А в
багатьох випадках саме договір стає реальним механізмом зберегти власність у
разі виникнення претензій, котрі стосуються боргів одного з подружжя.
Так само на випадок розлучення договір може містити умови утримання дітей, терміни і розмір виплат. Аліменти в
такому випадку стягуватимуться на підставі виконавчого напису нотаріуса без
необхідності довгої судової тяганини. ■

ІСТОРІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 24 КВІТНЯ 2019

Олена ПОДОБЄД, доктор історичних наук, доцент Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Після завершення Другої світової війни частина українців упродовж
другої половини 1940-х років перебувала на території Західної Німеччини, що тоді була під контролем США, Великої Британії та Франції.
Вони отримали статус «переміщені особи» (англ. displaced person,
DP; укр. ДіПі) та «біженці». До переміщених осіб переважно належали остарбайтери, примусово вивезені на роботи до Третього рейху.
У свою чергу, до категорії біженців зараховували тих, хто через різнi
обставини змушений був залишити країну свого поселення.
Значний відсоток переміщених осіб і біженців з України становила
інтелігенція. Без перебільшення, це був цвіт нації. Історики Наталія
Полонська-Василенко та Олександр Оглоблiн, письменники Іван Багряний та Улас Самчук, сестра Лесі Українки Ізидора Косач-Борисова
і донька Георгія Нарбута балерина Марина Березовська, театральні
діячі Володимир Блавацький і Йосип Гірняк, художники Василь Кричевський-молодший і Людмила Морозова, оперна співачка Ганна Шерей та багато інших.

«Дім Господа» в епоху ДіПі

Підготовка до свята

Очікуючи еміграції за океан, переміщені особи та біженці
з України за короткий час у дуже
непростих як матеріальних, так
і морально-психологічних умовах взялися організовувати свій
побут у Західній Німеччині. За
невеликий проміжок часу вони
в таборах переміщених осіб і біженців не лише облаштували
житло, а й зуміли налагодити
діяльність низки культурно-освітніх закладів.
У їхньому житті, окрім непростих буднів, були й дні відпочинку, а також святкові дні.
Відзначання свят давало можливість переміщеним українцям
втекти від буденності з її постійними проблемами, пов’язаними
з побутовим дискомфортом і регулярним недоїданням, загрозою
примусової репатріації до СРСР,
пошуком роботи та шляхів виїзду за океан.
Святкові дні, дні відпочинку
давали можливість переміщеним
особам і біженцям не лише зробити перерву в щоденних справах і клопотах, отримати емоційну розрядку, а й створювали
умови для спілкування, особливо з рідними та друзями, розкиданими по різних населених пунктах Західної Німеччини.
Традиційно одне з чільних
місць у житті українців посідали
релігійні свята. Окупаційна влада Західної Німеччини, на відміну від радянської влади на батьківщині, зазвичай не чинила перешкод на шляху відзначання
українцями свят за церковним
календарем. Тому ДіПі відкрито
святкували релігійні свята (передусім Різдво та Великдень) у
колі рідних і друзів. Релігійні
свята знову почали набувати масового характеру.
Переміщені особи та біженці на території таборів будували церкви, переважно греко-католицькі та православні. Окрім
того, храми відкривали в таборових залах чи кімнатах і навіть у
гаражах.
Дбали про їхнє художнє оздоблення, про образи та все необхідне для проведення богослужінь.
Так, зусиллями професійних художників Миколи Битинського, Леоніда Денисенка, Василя
Кричевського-молодшого, Миколи Шрамченка, а також народних майстрів було створено
іконостаси та оформлено щойно
засновані українські церкви. Серед майстрів із народу привертає
увагу художниця-самородок пані
Люшненко, яка мешкала в місті
Ганау в англійській зоні окупації. Її пензлю належать ікони
«Образ Христа», «Христос в терновому вінці», «Богоматір», «Іоанн Хреститель». Високу оцінку
роботам майстрині дав священик
Іван Гаращенко.
При храмах споруджували
невеликі дзвіниці з екзотичними
дзвонами у вигляді рейок, мідних гарматних набоїв чи сталевих
вистріляних гарматних ядер.

До одного з найбільших
християнських свят — Великодня — таборяни готувалися
заздалегідь. «Наші люди, як
можуть, намагаються гідно, за
старою традицією, зустріти це
древнє свято», — писав сучасник подій Улас Самчук.
Господині робили генеральне прибирання вбогих таборових кімнаток. Важливим
складником була підготовка святкового столу, яку організовували зазвичай гуртом.
Це було пов’язано з економічною кризою, що охопила Західну Німеччину у повоєнні роки.
Карткова система розподілу
продуктів не давала можливості
одній сім’ї зібрати пристойний
святковий стіл. Допомоги Червоного Хреста, який патронував християнські свята, у вигляді продуктових пайків не
було достатньо. Тому кожен запрошений на свято заздалегідь
приносив свою частину «карткових» продуктів, окрім того,
деякі продукти доводилося купувати, обмінювати, «випрошувати» чи «зорганізовувати». Сучасниця подій Іванна Зельська згадувала, що саме в такий
спосіб на столі з’являлися «то
цибулина, жменя круп, пшениці, маку чи 2-3 бараболини,
жменя-дві муки».
У подібній економічній ситуації перебували переміщені
особи та біженці різних національностей. Єврейський комітет «Джойнт» допомагав організовувати такі релігійні свята,
як Ханука, Пурім і Песах (єврейська Пасха). Власних «патронів» мали переміщені латвійці, литовці й естонці.
Коли продукти і посуд, як
кухонний, так і столовий, було
зібрано, починався процес приготування традиційних для українців великодніх страв, передовсім пасок і крашанок/писанок. За форму для випікання
паски могла правити консервна бляшанка.
У кожної родини були свої
традиції приготування та відзначання Великодня. Так, у родині Самчука саме до обов’язків
Уласа Олексійовича входило
фарбування крашанок. У свою
чергу, жіноцтво родини Іванунькових із Ганновера, продовжуючи давні українські традиції, розписувало писанки. Більшість таборян символічно фарбувала кілька яєць, які були в
повоєнні роки в дефіциті.
Говіння, тобто піст та відвідування служб Божих і підготовка таким чином до сповіді
та причастя, було важливою
складовою церковних ритуалів,
яких дотримувалися українські ДіПі. Водночас одні церкви
могли похвалитися значною
кількістю парафіян, що говіли (150 — 200 осіб), а інші мали
значно менше відвідувачів (25
— 30 осіб). Серед осіб, які говіли, більшість традиційно стано-
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■ СВЯТО

Великдень біженців
У статусі «переміщених осіб» у Західній Німеччині українці
знаходили сили і способи відзначити Воскресіння

❙ Фото з сайта lviv1256.com.
вили жінки, значна частка була
чоловіків, долучалися до говіння й діти.
Українці у страсний четвер
намагалися відвідувати в церквах «страсті», у п’ятницю були
присутні на виносі та похороні
Плащаниці.
Переміщені особи та біженці з України, передовсім інтелігенція, напередодні свят вітали
у листах і листівках своїх рідних, друзів і колег, які мешкали в різних населених пунктах
Західної Німеччини та за кордоном, у США та Канаді, з прийдешнім святом Воскресіння
Христового.
Листівки друкували на німецькій землі як українські
видавництва, так і парафії Української автокефальної православної та Української грекокатолицької церков, також побутували листівки, видані в Україні у попередній період.
Українці зичили один одному здоров’я, щастя, успіхів у
праці, а також висловлювали
надію, що незабаром зможуть
відсвяткувати Великдень у незалежній Україні. Часто можна було зустріти у листівках переконання «Христос Воскрес!
Воскресне Україна!».
Пропонуємо ознайомитися
з великодніми привітаннями,
які отримав у другій половині
1940-х рр. у Західній Німеччині брат Миколи Зерова поет
і перекладач Михайло Орест:
«Христос Воскрес, вельмишановний Михайле Костевичу!
Вітаю Вас з днем Світлого
Христового Воскресіння і бажаю Вам, окрасі рідної літератури, довгих літ життя і творчих успіхів.
Дай Боже наступне свято Паски зустрічати в рідному Києві в колі рідних людей
під дзвін Святої Софії і палахкотіння жовтоблакитних прапорів.
Дай Боже все пережити і
витривати!
Христос Воскрес!» (С. Кокот, 1947 р.)
«У день Великодних свят
бажаю щастя, здоровля й скорого повороту до Вільного Рідного краю» (Марія Леванісів,
1951 р.)

«Любий і дорогий Михайле Костьовичу!
Воспоймо пісню гласом і стим:
Воскрес од гроба наш Христос…
І хоч не маємо, що їсти,
Хоч чуєм шерехи погроз
Хоч inquietum cor et corda,
І мало вчинків pour l’amour,
Пишімо — хай кривиться морда,
Що гідна гострих каламбур…
Творім, чи їв ти, чи не їв,
Бо ать est longa, vita brevis —
І співний голос солов’їв
Не згасне ув ослячім реві»
(Теодор Курпіта, 1948 р.)
«Веселих та здорових свят, ну
і смачної ковбаски» (Т. Дзюбишин, 1948 р.)

Воскресіння Христове
У великодню ніч переміщені
особи та біженці з України намагалися ходити до церкви на
Службу Божу та святити паски
(у більшості був шматок хліба).
Цікаво, що частина українців,
зокрема й родина етнолога Олекси Воропая, вперше святила паску саме на німецькій землі, адже
в радянській Україні на релігійні свята було накладено табу.
Сучасник подій Е. Скородинський із ностальгією порівнював
свячення пасок у Західній Німеччині з кадрами кінострічки
«спогадів про Рідну Землю».
Із настанням Великодня
скрізь усі христосалися та цілувалися, вітаючи одне одного зі
святом:
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Воскресне Україна!
Гостились за принципом «від
хати до хати». Так, родина Самчуків на другий день Великодня
1946 р. розговлялася в Новому
Ульмі в земляків із Мизоча на
Волині Олександра й Надії Даниленків. Після того побували в
Білецьких, генерал-поручника
армії УНР Івана ОмеляновичаПавленка та братів Воскобійників. У Воскобійників Самчукам
пощастило скуштувати справжній миргородський борщ, який
приготувала їхня мати, «прекрасна господиня, якої не змогли здолати навіть табори».

Головною стравою на великодньому столі традиційно була
освячена паска (або якийсь хлібчик на зразок паски) та крашанки/писанки. Також намагалися
готувати борщ, подекуди траплялися торти.

Обливаний понеділок
В обливаний понеділок у таборах деякі хлопці, за традицією, обливали дівчат водою. Однак «очиститися» можна було й
у інший, модерний, спосіб: один
заможний таборянин облив свою
дівчину парфумами.
Отже, таке релігійне свято,
як Великдень, посідало значне
місце в житті переміщених осіб
і біженців з України повоєнної
Західної Німеччини. Українці,
попри складні умови побутування на німецькій землі, докладали зусиль до відродження традицій відзначання Великодня й
вірили: «Христос Воскрес! Воскресне Україна!».
Гнат Дядюренко
Співають дзвони великодні
над світлим маревом дібров.
О, день, який до нас прийшов
ясний і сонячний сьогодні!
Усі шляхи, усі безодні
в краю чужім переборов…
Співають дзвони великодні
над світлим маревом дібров.
Десь дома ріки повноводні,
тепло пісень, жага розмов.
Сумує серце й квітне знов,
коли у ночі й дні Господні
співають дзвони великодні.
(Час. Нюрнберг. 1947. Ч. 15-16.
С. 10)
Олекса Стефанович
Великоднє
На Великдень діл і вись
сонце злотом заливає,
на Великдень сонце грає —
блись-блись!
На свята усім святам
на Яєчко, на Червоне,
на дзвіницях усі дзвони —
бам-бам…
І так любо для діток
позбігатися гуртками
і на сонці крашанками — цок!..
(Час. Нюрнберг. 1947. Ч. 15-16.
С. 9). ■
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■ МИТЕЦЬ І ЧАС

Між
Зелінським і...
Зеленським
З 12-ї виставки
«Карикатуристи
України»
Микола ЦИВІРКО,
член Товариства карикатуристів України
(як карикатурознавець)
Київ
Відкриття ХІІ художньої виставки
«Карикатуристи України», як завжди, у галереї «Майстерня» Центрального будинку художника відбулося
наприкінці березня 2019 року. І немає провини митців у тому, що ця
дата стала передднем не тільки традиційного Дня сміху, а й першого
туру виборів Президента України.
Забігаючи наперед, зазначимо,
що тема ця, як і очікувалося, стала ключовою для багатьох учасників виставки. Тут і висміювання
довжини бюлетеня — він нагадав художникові рулон ковроліну. Герой
коміксу киянина Броніслава Жуковського — кіт Бегемот — з обуренням вимагає від «технічного кандидата» Поліграфа Шарикова, щоб той
негайно зняв із перегонів свою кандидатуру... Донеччанин Микола Капуста, ветеран карикатурного цеху,
критикує «мрію» деяких політичних діячів про багаторукого, мов індійське божество, виборця... Чимало
сюжетів на тему виборів запропонували Олег Гуцол із Білорусі, для якого зануритись у цей процес означало,
зі зрозумілих причин, ковтнути свіжого, українського демократичного, повітря, Геннадій Назаров, Олег
Смаль, недавній ювіляр народний художник України Анатолій Василенко
та інші. Однак автор цієї публікації
не помітив — може, погано дивився?
— з боку майстрів сатиричного малюнка іронії та сарказму з приводу
голосування «по приколу». Результат першого туру продемонстрував,
що таке висміювання, м’яко кажучи, легковажного виборця було б не
зайвим. Може, «делікатність» учасників виставки пояснюється дивним
співзвуччям прізвищ?
Прогнозовано значне місце на виставці посіла «соціалка» — тарифи,
бідність, крадійство тощо. А от ще
один напрям — просто гумор. І він
має право на життя. Це довів ще один
ветеран цеху — Володимир Солонько (до речі, постійний член команди «України молодої». — Ред.). Його
жарт про популярну нині японську
страву — суші — не несе в собі жодної
політики. Просто смішно — і квит!
Словом, виставку, яка ще триває
і яка цього разу обійшлася без спеціального гасла, можна вважати приреченою на успіх.

Комікс
Сюжетом багатьох карикатур
ці вибори, як і гадалось, стали.
Та, що з тріумфом вийде в другий тур
король приколу
і душа «Кварталу...»,
ніхто з митців чомусь
не «обіграв»...
У гонах коміка дебют успішний
висміювати, схоже, не пора.
Бо це, даруйте, аж ніяк не смішно. ■

Я ВАМ ПИШУ...
Володимир КАЇРА
с. Темрюк, Нікольський район, Донецька область
У часи СРСР був такий Перший секретар ЦК
КПРС, який прославився не тільки любов’ю до
кукурудзи, а й жагою адміністративної перебудови.
То він об’єднував області,
утворюючи раднаргоспи,
то розділяв села і містечка, утворюючи сільські та
міські ради. Нічого доброго з того не вийшло. Був ще
один Генеральний секретар ЦК КПРС, який ратував за перебудову в СРСР,
у результаті тої перебудови Союз розпався. І от що
характерно, такі перебудовчі подвиги, як правило, відбувалися тоді, коли
стан справ у країні був не
найкращим.
Не оминув перебудовчий зуд і теперішню нашу
владу. Зараз знову ратують за «укрупнєніє». От і в
нас, на Донеччині, вирішили тихою сапою об’єднати
Волноваський, Мангуський та Нікольський райони. З’явились органи трьох
районів: скажімо, одна на
трьох Волноваська прокуратура і тому подібне —
дещо у Волновасі, дещо в
Мангуші. Поглянемо на
мапу: від Темрюка до Мангуша — 45 км, до Волновахи — 111 км, причому до
цих райцентрів ніякий автобус не їде. А тепер пора-

■ КОЛІЗІЇ

Адміністративні граблі
Пережили одну перебудову, чи «потягнем» ще одну?
хуйте, в яку копієчку влетить нашим селянам дорога
до цих селищ, якщо потрібно буде поїхати туди у
справах. Уже зараз найняти авто до Мангуша коштуватиме 600 грн., за Волноваху й мови нема.
То що ж, ми проти перебудови? Нічого подібного.
За 50 км від Темрюка і за
20 км від Нікольського —
місто Маріуполь. Зов сім
недавно наше село входило до складу Маріупольського
металургійного
заводу ім. Ілліча як агроцех №20. Але потім завод
«прихватизували», а селяни кинулись геть від такої
приватизації. Та ми й зараз не проти, щоб Нікольський район приєднали до
Кальміуського району міста Маріуполь. По-перше,
туди регулярно ходять автобуси, багато людей їздить на роботу в Маріуполь
як iз Нікольського, так і з
Темрюка та інших сіл району. Тож таке приєднання було б на користь і містянам, і селянам — хто на
роботу, а хтось щось придбати чи продати на ринку.
Таке приєднання було б на
користь і людям, і державі.

Так думає народ. Та тільки
наш голос — голос волаючого в пустелі.
... Ще б хотілося кілька
слів сказати про наших заробітчан. Уряди європейський країн, таких як Польща, Німеччина, Чехія,
високо оцінили працелюбність та порядність наших
людей, які в пошуках кращої долі подалися на Захід.
Для них полегшують умови
перебування за кордоном,
створюють умови для проживання. Та українці вирушають у пошуках роботи не лише за кордон, адже
в селах та маленьких містечках давно позакривали
підприємства, тож доводиться їхати на заробітки
у столицю та обласні центри. Звичайно, життя там
не солодке, та все ж краще, ніж нічого. Тільки от
зустрічають їх там досить
часто по-московськи: «Панаєхалі тут!». Ось, до прикладу, шановні депутати
Київради нещодавно в муках «народили» постанову, згідно з якою заробітчани мають стовідсотково
оплачувати перебування в
дитсадках своїх дітей. Це
на відміну від, так би мо-

вити, корінних киян.
Та все ж таки давайте
дамо оцінку цим діянням.
Отже: «Усі люди народжуються вільними і рівними у своєму достоїнстві і
правах», ст. 1 «Всезагальної декларації прав людини», прийнятої Генеральною асамблеєю ООН. «Не
може бути привілеїв чи обмеження за ознаками <...>
майнового стану...», ст.
24 Конституції України.
«Діти рівні у своїх правах
незалежно від походження...», ст. 52 Конституції
України. Тобто, незалежно від того, киянин ти чи
«понаєхал», прийом дітей
у дитсадки і плата за них
повинні бути для всіх однаковими.
Не знаю, чи вивчали
пани з Київради Конституцію і Декларацію прав людини, та навіть якщо й не
вивчали, елементарна людяність повинна була зупинити їх від ухвалення такої
постанови. Краще б подумали про будівництво нових дитсадків, бо черги до
них зараз б’ють усі рекорди. Так і хочеться сказати:
«Ой не так ви, хлопці, свиню смалите, не так!» ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Чи дамося
на хрест,
братове?..
Адель СТАНІСЛАВСЬКА
Івано-Франківськ

Кажуть, вибір до двох спростився...
Кажуть, вибору в нас нема.
Хоч би з Неба Христос спустився,
бо надворі така зима
серед цвіту весни,
аж страшно...
...Вербний хід і осанни спів...
Українонько горопашна,
хто ж тя знов до ганьби довів?..
Рідні діти... мов сучі діти,
тешуть дошку твоїй труні.
А довкола — весна і квіти
й крига душ при Вербовім дні...
Десь за тиждень при Великодні
воскресатиме знову Спас...
Миє руки пилат сьогодні,
щоби вкотре розп’яли нас...
Межи прутиків тих вербових
геть принишк перед лінчем Бог.
Чи дамося на хрест, братове?..
Се повідає епілог...■

Лихо, що сталося в столиці Франції, заторкнуло не лише серця парижан чи ширше — французів, воно стало лакмусовим папірцем на людяність,
толерантність, емпатію. Проте трагедія з Нотр Дам де Парі змусила нас задуматись над долею своїх святинь: чи достатньо уваги ми приділяємо
власній культурній і духовній спадщині, чи не пора і собі збирати кошти, знаходити небайдужих людей, щоб підтримувати в належному стані,
відроджувати з руїн пам’ятки нашої культури та історії.
Спадає на думку трагічна доля дивовижного за красою архітектурного вирішення та багатою історією Бернардинського монастиря у м. Сокаль,
що на Львівщині. Збудований ще в 1599 році, він пережив не одну війну, вистояв, навіть коли у радянські часи там розмістили притулок для
літніх людей, а вже в часи незалежності замість мелодійних костьольних дзвонів над Західним Бугом, на березі якого розташований монастир,
лунали тюремні сирени, адже в цій святині розмістили тюрму, де відбували пожиттєве покарання найлютіші злочинці.
А в 2012 році сталася трагедія, яку, звісно, не порівняти з паризькою, проте вона не менш болюча для місцевої громади, — пожежа зруйнувала
баню кляштору. Ось такий вигляд має нині ця горда і пишна колись споруда. І чекає на своїх благодійників...

ЛЮДИНА
Із недавніх пір 51-річний полтавець Віталій Запека
відкрив у собі нову грань — письменницький талант: його короткі глибокі ємкі оповідки про нинішню російсько-українську війну, що поламала тисячі
доль та душ, вражають усе більшу кількість людей.
Важко сказати, які з його есеїв, бувальщин найдужче вразили особисто мене. Можливо, «Дуже страшна
ніч» — пронизана нелюдською напругою розповідь
про одну ніч на Широкинському плацдармі, проведену на опорному пункті, яку автор завершує так: «Уже
немає сил. На взводі, на адреналіні всю ніч... Зовсім
тихо. Дивна ніч — жодного пострілу. Як так? О шостій
нас змінюють. Ставимо автомати на запобіжник. Засвітла швидше добратися до бункера. Роздягаємося,
лягаємо. І ніхто не може заснути. Ніч без стрільби,
хіба так можна?» Просто вразила бувальщина «Коли
мене вбили», ось короткий епізод із неї: «Чую крики:
«Сіфа» вбили!..» «Сіф» — це я. Вірити не хотілося,
але хлопці брехати не стануть. Убили мене. Лежу,
помираю. За великим рахунком — хороша смерть:
якраз у серце. Не мучитися. І хоронити є що. Краще,
аніж снарядом розірве. Це в мене думка така дурна.
Погляд від дірки в собі відвів і бачу волошки якраз
перед очима. Красиві такі волошки. Найкращі у світі.
Так мені захотілося на своїй могилі оцих волошок...»
А ось оповідка «Просто Марія з Трьохізбенки» про
місцеву жительку, якій бойовики «розхайдокали»
хату, а «бісівська» українська влада допомогла її
відновити, проте бабця все одно скаржиться на
«підступність хохлів». «А ти звідки?» — запитує.
«Із Полтави», — переказує автор діалог із «просто
Марією». «Ти хороша людина, синку. Розкажи там,
за кордоном, правду, що тут «хохли» витворяють».
Як то кажуть, і сміх, і гріх...

До збройного конфлікту на Донбасі Віталій Запека був фотохудожником, причому рейтинговим: за версією
сайта Fotografers, входив до
сотні кращих в Україні. На запитання, чому все покинув і пішов добровольцем у зону воєнного протистояння, відповідає
так: «У спілкуванні з приятелями, знайомими нікого не тягну
за язик. Але люди, які бачать
мене у військовій формі, самі
мимоволі починають виправдовуватися, чому не пішли на війну. Так от, загалом нарахував
30 відмовок. Остання звучала
так: «Не можу піти воювати, бо
я барабанщик». Вона найоригінальніша з тих, що я почув. Але
існує одна причина, чому потрібно йти воювати: наша країна в небезпеці, маємо захищати її, оскільки на нас напали недоброзичливі сусіди».
Віталій провів на війні три
роки, був бійцем батальйону спецпризначення «Полтава». Загалом побував у трьох
секторах із чотирьох: спершу
на відрізку від Волновахи до
Маріуполя Донецької області, зокрема й на Широкинському плацдармі. Потім батальйон «Полтава» перекинули в сектор «А» на Луганщину.
Із найвідоміших точок побував у Трьохізбенці, Кримському, Станиці Луганській. Був і
на «нулівці», і на першій, і на
другій лінії оборони. Разом зі
зброєю завжди тягав, за його
словами, фотоапарат і знімав
усе, свідком чого став. Передусім — бойових побратимів,
які чи не щодня дивилися в
лице смерті. Загалом зробив
понад 10 тисяч знімків. Двічі
фотоапарат полтавця виходив
із ладу — просто не витримував. Його воєнні знімки тепер
зберігаються як у Полтавському, так і в Центральному державному історичному архіві
України з приміткою: «Зберігати довічно». Провів і багато
виставок своїх світлин, на яких
зображені обличчя мужніх людей зі зброєю в руках, мирних
жителів, руйнації, які принесла на нашу землю війна. Перша виставка відбулася в Пол-
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таві під відкритим небом неподалік від пам’ятника Миколі Гоголю, друга — у краєзнавчому
музеї імені Василя Кричевського. Потім фотовиставка експонувалася в Києві — у музеї
АТО, Посольстві Фінляндії в Україні... Втім на фронті чоловік
примудрявся не лише фотографувати, а й писати. Навіть перебуваючи на опорному пункті
й ведучи спостереження за територією, постійно занотовував
на маленькому ноутбуці все, що
найбільше вразило, що здавалося вартим уваги. Потім не міг
заснути, аж поки не народжувалася оповідка. Ось так на ранок
мав черговий написаний твір.
— Писати мене змусила
«фейсбуківська» спільнота, —
зізнається фотохудожник. —
Коли викладав на своїй сторінці у соцмережі воєнні знімки,
у мене вимагали пояснень, що
на них зображено. Коли ж усе
описував, спочатку було навіть
образливо, що кількість «лайків» під моїми світлинами була
значно меншою, ніж під оповідками. Непомітно для мене самого почали з’являтися тексти
без фотографій. Далі — більше. Отак урешті-решт і назбирався матеріал на книгу «Батальйон «Полтава». Роки війни
(фото та розповіді)». Звісно,
всі оповідки в книзі не помістилися — сюди ввійшли лише
17 бувальщин, а загалом їх уже
зібралося понад сто.
— Наскільки мені відомо,
ідея видати книгу ваших фотознімків і оповідок належить
полтавському видавцю Ростиславу Шевченку, — зауважую.
— Так, добре мене знаючи, Ростислав підкинув мені цю
ідею. Вона й мене зацікавила.
Аби видати книгу, я почав збирати кошти через «Фейсбук»,
додав і ті, що мені виплатили
на фронті, до того ж долучилися й полтавські правоохоронці. Загалом передав Ростиславу Шевченку 36 тисяч гривень.
У підсумку отримав 5 примірників книги, надрукованих на
прин тері, — і все. За 2,5 року
видавець більше нічого не зробив і при цьому вимагає від
мене вибачень... за те, що він
привласнив вказану суму грошей, — іронічно посміхається
учасник бойових дій.

Війна виявляє таланти
Як відомий фотограф став відомим письменником
Про себе написав
так: не письменник, а
можливо, письменник
Урешті-решт, за словами
Віталія Запеки, йому вдалося
заново зібрати кошти й таки видати книгу про батальйон «Полтава» в Житомирі. Сталося так,
що його розповіді зов сім випадково потрапили до рук Василя Піддубного — редакторарозпорядника вже легендарної
збірки оповідань із перших уст
про конфлікт на сході України
«Слово про війну». На ту пору
читачі вимагали від нього продовження, тож він готував до
друку чергову збірку «Слово
про війну 2».
— Ознайомившись із
моєю творчістю, попросив надати 8—10 оповідок, аби мати
змогу відібрати 2—3, — розповідає Віталій. — Я надіслав
йому 8, і він надрукував усі.
Тож моїх оповідок у цій збірці
вийшло найбільше за всіх інших авторів. Познайомившись
із паном Василем, поцікавився,
чому він не дотримався домовленостей. Чоловік пояснив, що
мої розповіді мають найбільшу художню цінність порівняно
з іншими оповіданнями безпосередніх учасників бойових дій
(як виявилося, аби їх помістити, він викинув кілька своїх
оповідань), і попросив дати
матеріал для наступної збірки, яка має вийти у світ у травні. Загалом про цю російсько-українську війну вже видано приблизно 400 книг. Із них
лише 87 написано безпосередніми учасниками гарячих подій
на сході України. Іноді читаю
твори професійних письменників і думаю: краще б вони
їх не писали... У більшості випадків відчувається, що люди
не знають, не розуміють, про
що пишуть. Щодо письменників-«АТОвців», то їхні твори
нерідко бувають літературно
слабкими, але мають історичну, документальну цінність. А
є й такі автори, яких читаєш із
задоволенням, розуміючи, що
пишуть не лише відверто, а й
якісно. Таких не надто багато,
але вони є.
Про те, через що довелося
пройти на фронті, що пережити, Віталій Запека не хоче розказувати. Говорить: усе описав у своїх творах. Узагалі кожен із добровольців провів на
війні стільки часу, скільки зміг
витримати. Так от, Віталій, за
його словами, зміг витримати
три роки.
— Три роки на війні — то
найстрашніший, найважчий і
водночас найцікавіший період
мого життя, — ділиться він.
— Найстрашніше — коли на
війні гинуть діти. Офіційно їх
загинуло в зоні воєнного протистояння 272 особи. І мій антивоєнний роман «Цуцик», що
має вийти у травні, присвячений саме цим дітям, які стали жертвами воєнного конфлікту. Зокрема, там є посвята Юлії Угнівенко, котра разом
із батьками й бабусею загинула 11 січня 2015 року в Трьохізбенці під час обстрілу населеного пункту незаконними
збройними формуваннями —
«гради» залетіли просто в садибу, де мешкало сімейство.
Між іншим, житомирське ви-

❙ До збройного протистояння на сході України Віталій Запека
❙ не підозрював про свій письменницький талант.
❙ Фото Анни ЧАПАЛИ.
давництво вже оголосило про
те, що подаватиме цей мій антивоєнний роман на премію
«Книга року «Бі-Бі-Сі», а також на Національну премію України імені Тараса Шевченка.
А от найстрашнішою з
усіх своїх розповідей про війну учасник бойових дій вважає бувальщину під назвою
«430 метрів». До речі, київський літературний критик, кандидат філологічних наук Марина Рябченко назвала цю розповідь одним із найпотужніших
творів короткої прози нинішньої палітри. Вона про те, як під
час боїв за Дебальцеве 9 листопада 2014 року загинули два
бійці батальйону «Полтава» —
рядовий Віталій Кузьменко та
молодший сержант Олександр
Матійчук.
— Мені самому дуже важко читати цю розповідь, — констатує автор. — Читав її всього
двічі чи, може, тричі. І більше,
мабуть, ніколи не прочитаю, бо
просто не витримую. Знаю, що
там є місця, які потрібно дещо
поправити, але не можу знову
повернутися до цієї розповіді.
— Чи думали колись, що
відкриєте в собі літературний
талант? — запитую.
— Ні, мені завжди здавалося, що письменники — це
якісь особливі люди. Досі не
дуже сприймаю себе як письменника. Ну, щось видаю, хтось
читає. Маю й чимало відгуків
від тих, про кого написав, —

цим мужнім людям приємно,
що про них хтось згадав добрим словом. Не було б нинішньої війни, я б однозначно не
писав. Займався б і далі фотосправою. Думаю, часто ми живемо й не знаємо про всі свої
приховані таланти. Ось так і я
не підозрював, що вмію писати. Якщо чесно, досі цьому дивуюся. Тому на своїй сторінці у
«Фейсбуці» про себе написав
так: не письменник, а, можливо, письменник.

«Уже не можу
повернутися до себе
колишнього»
Віталій пригадує, що в
зоні воєнного протистояння
за першої ж можливості їздив
і в ті місцини, що були поруч
із територією дислокації батальйону «Полтава». Наприклад, у Щасті він не служив,
проте кілька разів навідувався туди. Найбільше, зазначає,
там вразило те, що молоді
мами з колясками прогулювалися по тротуару, з якого стирчали уламки ракет, випущених
із «Граду».
— Людина, — робить висновок, — до всього звикає. У
грудні минулого року я їздив із
презентацією своєї книги Луганщиною. Завітавши до міста Щастя, поцікавився, чи давно його обстрілювали. У відповідь містяни радіють: цілих
три дні, мовляв, не було канонади, чутно тільки автоматні

черги... Люди живуть на війні
— і при цьому ніякого відчаю,
зневіри. Пошкодження від обстрілів одразу ж намагаються
замазати, залатати, щоб нічого
не було видно. Щастя — одне
з найкрасивіших міст, які бачив на Донбасі. Якось під час
служби підбурив побратимів
поїхати до школи села Бахмутка, аби розповісти учням про
вибухонебезпечні предмети. У
підсумку з’явилася розповідь
про цих школярів, бо вони виявилися настільки обізнаними в цій темі, що самі могли
«просвітити» кого завгодно:
охоче розказували, яку воронку лишає той чи інший снаряд,
з яким звуком він прилітає і з
яким — відлітає... Аж от знову прибув до цієї школи з презентацією власної книжки й
був вражений: мою оповідку
про неї вже «скачали» з інтернету, помістили в рамку й повісили на почесному місці.
За словами Віталія Запеки, він постійно їздить Україною із презентацією своїх книг,
демонструє слайди із власними світлинами, розповідає про
війну. Бо надто вже вона стала
звичним явищем. Тому, на його
глибоке переконання, є необхідність нагадувати співвітчизникам, що живемо у країні, де
відбуваються бойові дії.
— Комусь здається, що
війна десь далеко і його не
стосується. Насправді вона
значно ближче, ніж ми думаємо, — розмірковує Віталій. —
Якось один із побратимів під
час зачистки населеного пункту виміряв із допомогою GPSкомпаса відстань від нашого
місцезнаходження до Полтави
— виявилося: всього 315 кілометрів. Це ближче, ніж від Полтави до Києва.
Останнім часом чоловік написав і книгу для дітей «Полінка», присвятивши її своїй
онучці, яка народилася під час
війни. Це ще й свого роду посібник для батьків, як в ігровій манері спілкуватися зі своїми чадами, аби, оминаючи конфлікти, добиватися потрібного результату.
— Вам легше писати російською мовою? — цікавлюся.
— Коли перебував на війні, писав винятково російською, бо хотів, аби мої твори читали й одурманені жителі Донбасу. А відтоді, як рік
і два місяці тому демобілізувався, принципово перейшов на українську мову. Книгу
«Полінка», до речі, переклав
із російської на українську —
і вона вийшла іще смішнішою
та навіть більш душевною, —
запевняє автор. — Якось спало думку, що, напевно, досить
уже писати. А через якийсь час
прокинувся вночі від того, що
маю ідею чергової книжки для
дітей. До ранку занотовував
розкладку персонажів і навіть
написав сценку, що задає ритм
усьому твору. А от знімків тут,
на мирній території, практично
не роблю, відмовився від фотосесій, завдяки яким заробляв на життя до війни. Тобто як
фотохудожник від кінця 2013
року не існую. Пояснення цьому просте: уже не можу повернутися до себе колишнього. Бо
став зовсім іншим. ■
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■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Цікава пригода
ГогольTrain
У Маріуполі виступатимуть Джамала, Альона Альона і гурт
Dakh Daughters
Станіслав ГОЦУЛЯК

Південний залізничний вокзал Києва. Посеред вестибюлю — інсталяція «Голова Гоголя». Біля
неї — міністр інфраструктури Володимир Омелян із представниками міжнародного фестивалю сучасного мистецтва ГогольFest. Повз проходить безкінечний потік пасажирів — дорослих
і дітей з великими валізами в супроводі проводжаючих і зустрічаючих. Багато хто зупиняється,
побачивши численні об’єктиви теле- і фотокамер. Зупинившись, стають учасниками прес-конференції. І в цьому — суть Гогольфесту. Якщо креативити — то в усьому.

❙ Учасники «вокзальної» прес-конференції біля «Голови Гоголя».
❙ Фото Станіслава ГОЦУЛЯКА.
■ ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ

Коли потяг у даль
загуркоче...
Фестиваль започатковано
2007 року. Тривалий час це
був суто столичний артфест,
аж поки одного разу він не
відбувся в Івано-Франківську. Досвід виявився вдалим.
І ось цьогоріч його вдруге
поспіль приймає Маріуполь,
і знову під назвою Startup
ГогольFest. Триватиме він
шість днів і розпочнеться 26
квітня. Саме в цей день до
пункту призначення вирушить незвичний потяг, що
не має аналогів, — ГогольTrain. І це не банальний засіб пересування, а справжня
мистецька розкіш. Арт-потяг стане самостійною культурною подією, що об’єднує
міста, людей та мистецтво.
Кожен бажаючий зможе стати його пасажиром, долучившись до компанії музикантів, артистів, режисерів, художників, інших митців.
Крім розфарбованих і декорованих купе і плацкартів,
тут будуть вагон зі сценою і
необхідною концертною апаратурою та вагон-ресторан
від подільського бару «Хвильовий». Перформанси та
виставки відбуватимуться
просто під стукіт коліс. Сісти
в поїзд можна буде у Вінниці,
Києві або Дніпрі.
Утім учасники незвичної
прес-конференції розповідали не тільки про поїзд, а й про
фестиваль у цілому.
«26 квітня до Київського вокзалу прийдуть люди,
віддаючи шану великому українцю Миколі Гоголю, —
каже Володимир Омелян,
міністр інфраструктури. —
Вони поїдуть першим у Європі арт-потягом, який називається ГогольTrain. Мені
особливо приємно, що поїзд
вирушить саме в Маріуполь.
Бо Маріуполь — це наш форпост, це той бастіон, який
стримує російську навалу.
Минулорічний фестиваль у
Маріуполі став наймасштабнішим культурно-мистецьким заходом поблизу фронту за роки війни. Що ж стосується арт-потяга, в подальшому він подорожуватиме
всією Україною, об’єднуючи
країну, даючи чіткий сигнал,
що код України — це довга
велична історія, якій тисячі
років, і ніщо нас ніколи не переможе».
«Програма фестивалю
складається з п’яти напрямів: театр, музика, кіно, література й візуальне мистецтво,
— додає директор фестивалю

❙ Dakh Daughters, які нещодавно знялись у «Гуцулці Ксені», закриватимуть фестиваль.
❙ Фото з сайта sugf.org.
Максим Демський. — Чому
ми обрали саме Маріуполь?
Бо це — надзвичайно енергетичне місто, потенціал якого
хочемо розкрити».
«ГогольTrain — національний прецедент, який є
результатом взаємодії культури та інфраструктури, —
долучається до розмови креативний директор ГогольTrain
Денис Угорчук. — Спільно з
Міністерством інфраструктури та Укрзалізницею ми розпочинаємо новий етап культурної мобільності в Україні.
Ми хочемо перетворити потяг на простір, вільний для
будь-яких проявів мистецтва
та перфомансів, що не порушують законодавство, не зашкодять іншим учасникам,
їхньому майну та вагонам
потяга. Ми хочемо довести,
що в державі не існує далекої
точки. Ми стимулюємо діалог, поширюємо різноманіття, об’єднуємо людей».

Сцена з локомотивом
і балет від... кранів
«Цього року нам вдалось
посилити міжнародну складову фестивалю. Залучили
багато іноземних проектів.
Дуже потужним буде міжнародний блок театральної
програми. Туди ввійде шість
вистав із Німеччини, Італії,
Швейцарії, Австрії, Литви
та Польщі, — деталізує програмний директор фестивалю Анна Басова. — Це унікальний для України склад
міжнародних театральних
проектів. Культурна дипломатія — це той вектор, який
дуже необхідний усій країні,
і Маріуполь активно включається у ці процеси».

Андрій Палатний, театральний куратор ГогольFest, додає: «Наша команда
щойно повернулась з Лісабона. Там провели триденні
перемовини, аби фестиваль
став частиною великої європейської мережі — European
Festivals Association. За результатами переговорів, усі
учасники мережі та журі
визнали фестиваль одним
із найкращих та передових
фестивалів континенту. Ми
плануємо створити першу в
Європі мережу мультидисциплінарних фестивалів сучасного мистецтва. І членство в EFA дає потужну підтримку для того, щоб ця
мережа вийшла і за межі України. Щоб ГогольFest відбувався як в українських, так і
європейських містах. І в цьому контексті Startup ГогольFest надзвичайно важливий,
бо саме у Маріуполі весь цей
шлях і був започаткований.
Саме завдяки Маріуполю
фестиваль перезапустився у
такому новому форматі».
Фестиваль проходитиме
на восьми міських локаціях.
Це Палац культури «Молодіжний», Креативний простір Вежа, Платформа ТЮ,
Маріупольський театр ляльок, Міський сад, яхт-клуб
«Азовсталь» та судноремонтний завод.
У одному з доків Азовського судноремонтного відбудеться унікальний балет
кранів та показ головної події
фестивалю — опери «Неро».
ЇЇ зрежисовано спеціально під
цей унікальний простір засновником Гогольфесту Владом Троїцьким. Імпровізована сцена на платформах із ло-

комотивом супроводжуватиме глядачів до місця дійства.
Оскільки кількість глядачів
тут обмежена (максимум 600
осіб, а всі квитки давно продано), оперу транслюватимуть у прямому ефірі на головній сцені в Міському саду.
Також пряма трансляція буде
доступна для перегляду в інтернеті.
Переглянути
онлайн
можна буде також головні театральні події і виступи хедлайнерів музичної
програми. Серед них — українські виконавці Сергій Бабкін, Вагоновожаті,
Jamala, Alyona Alyona, Dakh
Daughters, закордонні гості
Blue Foundation (Данія)
та Monarchy (Велика Британія).
Потужну
візуальну
програму цьогоріч представить Школа сучасного
мистецтва Вікторії Бурлаки,
яка активно долучала місцевих митців до створення проектних виставок, вуличних
та side-specific інсталяцій.
Основні події освітньої
програми «Гімназія» відбуватимуться у старій водонапірній башті, яку було модернізовано в сучасний креативний простір. Своїми
здобутками тут поділяться
відомі культурні діячі, митці, урбаністи, журналісти,
вчителі, інноватори, айтішники, режисери, актори.
Усі події фестивалю задумані як унікальна пригода. Організатори Гогольфесту запевняють, що участь в
ньому дасть змогу поглянути під іншим кутом зору
на себе, на Україну і цілий
світ. ■

26 квітня. Відкриття фестивалю
Міський сад
19:30 YUKO
21:00 Сергій Бабкін
27 квітня. День перший
Судноремонтний завод
19:30 Балет кранів
21:00 Гранд-опера «Неро»
БК «Молодіжний»
16:30 Моновистава-інсталяція «Be my Marguerite! (або
У незвичній самоті)»
18:00 Балет-трагедія «Баттерфляй»
Vezha Creative Space
14:30 «Як політики використовують вас, поки ви лайкаєте картинки» Практикум Тетяни Якубович («Радіо
Свобода»)
17:00 Кіноклуб. Фільм «Велосипеди проти машин»
(Швеція) та відкриття виставки «Добре місто» (Данія)
28 квітня. День другий
Арт-платформа ТЮ
15:30 Фільм «Під піском» (Данія)
БК «Молодіжний»
19:00 Хореографічний перформанс «Весна священна»
(за мотивами балету І. Стравінського)
Міський сад
19:30 Вагоновожаті
21:00 Monarchy (Велика Британія)
29 квітня. День третій
13:00 Лекція Влада Троїцького «Мистецтво — марна річ»
17:30 «Кіноклуб». Фільм «Заповідник Асканія» та
спілкування з режисером Андрієм Литвиненком
Арт-платформа ТЮ
16:00 Фільм про життя маріупольської молоді «Аня та
Сірьожа» (Німеччина), зустріч з авторами
БК «Молодіжний»
15:30 Вистава-реконструкція Bauhaus tanzt ІІ (музика,
танець, візуальне мистецтво) від PUC (Австрія)
18:30 Вистава «О Два» (Дикий театр)
Міський сад
19:30 Blue Foundation (Данія)
21:00 Jamala
Яхт-клуб «Азовсталь»
23:00 «Кіноклуб». Ніч українського короткого метра:
дебюти від СУК («Поза зоною», «Гойдалки», «Київська історія», «Технічна перерва», «П’ять хвилин»)
03:00 Банка зранку, соціальний панк-рок концерт
30 квітня. День четвертий
Платформа ТЮ
15:00 «Вільний Курдистан». Режисер Марчин Бжозовський (Польща)
БК «Молодіжний»
16:00 Хореографічний спектакль-перформанс «Вакханки» від ТЕО: Театральний простір (Одеса)
19:00 «Створення». Еко-драма від Народного театру
Міський сад
18:00 Vova Zi Lvova
19:30 Alyona Alyona
21:00 RED SNAPPER
1 травня. День заключний
БК «Молодіжний»
16:00 Драма абсурду «Парадокси злочину» від ЦСМ
«ДАХ». Режисер — Влад Троїцький
Платформа ТЮ
Арт-пікнік у дворику краєзнавчого музею за участі
Stereoigor
Vezha Creative Space
16:30 «Кіноклуб». Документальна стрічка «Гогольдок»
Міський сад
19:30 Bahroma
21:00 Dakh Daughters
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Політичний сміх—2
«рускоязичне плебсоязичіє»
Костянтин РОДИК

Книжка Івана Семесюка «Щоденник україножера» (К.: Люта справа,
2014) звіст увала появу нового літерат урного імені. Утім, саме ім’я
на тоді вже яскраво засвітилося у
малярстві — у книжковому проекті «Жлобологія» (К.: Наш формат,
2013), де Семесюкові «візуальні
матриці свідомості» посідали домінантну позицію та супроводжувалися авторськими коментарями, у
котрих тепер легко розпізнати прототип «Щоденника...».
Літературний дебют Івана Семесюка змусив пригадати насамперед
Леся Подерв’янського та Михайла
Бриниха — за формою. Але ті зразки
апелюють не так до політичної свідомості електорату, як до етичного
та естетичного відторгнення мавпування «руского міра». У цьому напрямку можна пригадати багатьох
«серйозних» літераторів: Пашковського, Забужко, Щербака — вони також фіксують «міфотворчий клімакс» (І.Семесюк), але в іншому,
не іронічному, діапазоні. У «Щоденнику україножера» маємо — ніби
реінкарнацію несамовитого Івана
Вишенського з XVI століття — самопожертовну проповідь несумісності
з усім, що походить з Росії. Як точно
значить наприкінці книжки коментатор Андрій Бондар, «в Семесюка
треба вчитись, бо якщо не вчитись
у Семесюка, то доведеться все життя жити за Дуґіним».
Дуґін, щоби зрозуміліше, — сучасний російський інтелектуал, надихач-ідеолог «руского міра». Так,
інтелектуали можуть бути й такими — в історії не бракує прикладів:
д’Анунціо, Гамсун, Ґрасс. Двоє зі
згаданих розкаялися, третій не дожив до скасування «державного гопменеджменту» (І.Семесюк).
У Семесюковому тексті годі не завважити алюзій на Орвелла («міністерство покращення історичних
фактів»). Але нашому авторові
«уже не було сил дратуватися від
цієї країни», як визначив пізніше
Владислав Івченко у книжці «Третій
фронт» (К.: Темпора, 2016). Отже —
суцільні ляпаси, «з погляду геополітичного феншую». Про Крим: «Засраний і заставлений тапчанами
заповідник... Край Колишньої Слави Дриндурас — щільно заселений
орками, поорченими агроельфами,
чухонськими виселенцями, мусорами, георгієвськими кавалерами,
особістами і гопніками... Чимала
Луганьдонь — те саме, що й Дриндурас, але гірше». Про Московський патріархат: «Мракослав’я... Бог
прогнозованої зради... Сравь — підземне царство пітьми і каналізаційного смутку... Небесний світ з
богами і преференціями». Про політиків: «Горбачорт... Айболіт Масакрович Вкравчук... Айболіт Давилович Купа... Вектор Крадійович
Бджол-Прущенко... походженням із
пробивних кріпаків».
Аж так до самого Господа, котрому, за Семесюком, постає запитання: «Час брати рішення і нарешті
шо-то рєшать, бо ти вже всіх за...
бав, народе мій». Приблизно так,
як і в Анатолія Крима, коли уявний
Бог рефлексує на інвективи Шевченка: «Это не стихи. Это молитвы... Прислушавшись, Я понял, что

он просит сотворить государство,
которое не входило в Мои планы. Я
всегда полагал, что Украине будет
удобнее ютиться своими вишневыми
садами и нивами в подбрюшье образования более величественного. Но он
так неистово молился! Он кричал,
бесился, негодовал, притягивал небо
к земле! Он даже угрожал Мне жуткими казнями, отрекался от Меня,
яростно проклинал, а затем опять
просил! В конце концов, Я не устоял».
Іван Семесюк не такий поблажливий, як Анатолій Крим. Зважаючи на
«цивілізаційну профнепридатність»
росіян, він пропонує ельфам-українцям єдино можливу реакцію, як-от
коли в турецькому «ол інклюзив»
готелі москаль почав качати права
«руского міра»: «Але ельф не розгубивсь, підвівся з рушника, і пролунало над топчанами переможне агроельфійське «Шо?! Шо, блядь чьо?! Шо
ти чьо, блядь?! Шо, сука чьо?!». Московит злякавсь, втік і розчинився в
катакомбах свого санаторного сховища». Як на мене, це є парадигмою
встановлення миру у російсько-українській війні. А далі — за згаданим
В.Івченком: «Війна не закінчена.
Так, ми створили третій фронт і
відбили напад, але треба поставити фінальну крапку: піти походом
на Москву й винищити кремлядь у її
лігві. Без цього війна триватиме ще
довго».
Третій фронт, за Івченком, — поборення символічної залежності. Про
те саме — і у Дмитра Корчинського:
«Буш — людина недалека, однак,
не позбавлена своєрідної селянської
кмітливості. Він не займається економікою. На те є бухгалтери. Він переймається колективним підсвідомим. Він думає не про те, як підняти
індекс Доу-Джонса, а про те, як підняти віру. Тому він і вийшов з договору по ПРО... Американці мають
відчути, що вони, як і раніше, не залежать від світу. А світ від них залежить. Бажаючи витягти економіку, Буш не збирається вкладати в
неї гроші. Натомість багато мільярдів він вкладе у протиракетну оборону. Себто у віру» (Сяючий шлях. —
К.: Самміт-Книга, 2016).
У віру вкладає сподівання й Антін Мухарський у книжці «Сказкі
русскаго міра» (Х.: Фоліо, 2015; К.:
Люта справа, 2016). Власне, це не
так археологія «руского міра», як
історія повсякдення пострадянщини, «побутова демонологія совка...

Світ цивілізаційних дебілів... Людиноподібний біоматеріал... Вузькоокі
дикі люди, вдягнені в брудні майки і
облізлі сині труси... Татаро-монгольська гопота». Книжка Мухарського, котрий перед тим зажив слави
Ореста Лютого у нищівних травестіях «пєсєнь о главном», здається,
не перевищила планки «Щоденника
україножера» (хоч А.Мухарський і
був «польовим куратором» «Жлобології»). Проте «Сказкі...» лишаються справжнім пасовиськом для
колекціонерів афоризмів, метафор,
порівнянь та інших лінгвістичних
перверсій. А з точки зору історичної
семантики — подовженням рефлексій Фьодора Достоєвского: «На что
вам был весь этот народ? Надо было
связаться с людишками! Зачем, для
чего? Соединять общество? Да разве
они соединятся, помилосердствуйте!.. Уроды» (Бесы. — К.: Борисфен,
1994).
На такому тлі з’явилося нове літературне ім’я, з якого і почалася ця
розлога розвідка: Єлизавета Мельниченко. Які були її шанси утриматися
в такому сусідстві? Гадаю, сама авторка збагнула безперспективність
свого дебюту. Попри бенгальську
яскравість фабули «Іншопланетної
Рашки», то був глухий літературний
кут. В історії літератури, здається,
немає прикладів, коли б іноземці дошкульніше познущалися з правителя, аніж власні громадяни-літерати.
Тож у другій своїй книжці — «І засяє сонце» (К.: Український пріоритет, 2018) — Є. Мельниченко круто
кладе стерно в бік власне вітчизняної дійсності. Цю повість уже заселяють винятково співвітчизники. З
одного боку ті, що мають «скромний
особняк-копію Білого дому в Вашингтоні», з іншого — такі, в яких
«практики повернення хабарів ще
не було». Тобто корупціонери зверху і знизу. «Кошмарний сон чи кошмарна дійсність?» — запитує авторка себе і нас.
Це питання, котре намарне намагався розв’язати найпроникливіший письменник ХХ століття Франц
Кафка. Не спромігся однозначно відповісти жоден зі хрестоматійних інтелектуалів, які аналізували Кафку.
Гадаю, Є.Мельниченко не збирається (принаймні зараз) сперечатися з
ними?
Ну так — пані Мельниченко на
лаври Кафки (можливо) не зазіхає;
«просто сміється». Але ж які тоді її
перспективи посеред Семесюків-Му-

харських-Кримів? Вона не поступається їм у рівні гумористичної рефлексії, але надалі змагатися на цьому
полі — для неї, здається, програшно. Її козир — не ерудит-пасьянс, а
емоційне спостереження. Пані Єлизавета може-здатна творити тексти,
вважай, на порожньому місці — на
тому, де залишила літературу (поки
що?) Марина Мєднікова: гумористична рефлексія у діапазоні, що не
має межі. Весела спостережливість
за геть не смішними реаліями.
Отже, цілком імовірно очікувати
від Єлизавети Мельниченко чогось
на кшталт Чорногузового «Аристократа з Вапнярки» — весело-кислодраматичних пригод держслужбовця у сучасних управлінських нетрях.
Дві її попередні книжки свідчать:
вона здатна писати на рівні Крістофера Баклі з його «Сум’яттям у Білому Домі».
А може, не виключено, її поверне у бік суто символічний — і тут
безліч шляхів. Приміром, щодо
міфічних поганок: Щорс, Пархоменко, Ватутін, Кудря... Як казав
Мераб Мамардашвілі, «є певний закон внутрішньої форми, що пов’язує
наші імена й прізвища з життям»
(Картезіанські роздуми. — К.: Стилос, 2000). Щоправда, ім’я останнього терориста Кудрі нарешті зникло з
київської мапи місяць тому.
Або напише про «рускоязичне
плебсоязичіє», — головний, як вважає Євген Пашковський, символгальмо всього нашого тридцятирічного поступу (Щоденний жезл. — К.:
Генеза, 1999). «Будяки треба видирати з корінням» (І.Семесюк). ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Коли перші великодні зорі сповіщають
про воскресіння Спасителя, наші душі
сповнюються такими відчуттями, ніби
з Ним воскресаємо і ми. Віра в любов, у вічне життя у цей день особливо
зміцнюється, адже Син Господній довів
нам, що все прекрасне — можливе, і
що воно — з нами, поряд. Тому Воскресіння Христове чекаємо особливо,
і по-особливому готуємося до цього
дня.

■ ТРАДИЦІЇ

Паска-королева:
найкращі рецепти великодньої випічки

Святковий стіл — взірець кулінарної
творчості
У кожного — свої дитячі згадки про
випікання пасочок. Я пам’ятаю, як моя
бабуся замішувала велику діжу тіста
— з чималою кількістю яєць, сметани,
потім кілька разів добряче обминала тісто, затим топила піч, а далі починалося
те дійство, від якого ми були неначе зачаровані. Народжувалися цілі ряди пасочок: великих і малих, з хрестиками,
колосками з тіста, квіточками, рум’яні,
запашні, пухкі. І чекати, поки пасочку
посвятять, таки була несила.
Власта Власенко, прикарпатська
письменниця, автор книги «Зґарди»,
лауреат всеукраїнських літературних
премій, цікаво описує свої спогади:
«Таїнство зачинаєсі пополудни. Баба перебираюцці в чисте, миют руки.
Баба вічитали оченаш і будут місити
паску. Мені завєзуют штапельову фустинку по-молодицьки. Баба запускают руку в муку, сонячний промінь тримає край миски, я лию молоко на сонце і на бабині руки, баба місять місяць,
зорі, сонце, пупінки з цвітом, яблука з
черешнями, ангелики підливают сік з
трави, жовтки заходять як дев’ять планет. З сухого робиться мокре, з мокрого
— туге, з білого — жовте, з жовтого —
кругле, з круглого — живе... А баба місять, місять, стіл хитається. Я дивлюся
через вікно, чи не капає зі стріхи. Баба
казали, шо місити треба, доки не капне.
Бабине чоло в росі.
Марлі накриває бабине тісто, і в хаті
стає тихо. Ангелики сплє на лаві.
Пічні челюсти отворені, жар, попіл,
в попелі грань. Догарає. Жде...
Я тачєю воривочки і роблю горобців з гвоздичними очима. Баба нарізают ружі, листки і заплітают коси, а я
теплі пера мачєю в яйце і мащу горобців з ружками. Бритванки повімащувані оливами. Баба укладає в них паски
як дітей в лужечко. В хаті пахне людським тілом і божов глинов. Ми несемо
бритванки з життям в піч. Челюсти замкнулисі, двері — на клямку: не мож ні
віходити, ні заходити.
І я вбуваю пірвані сандалики...».

Паска Дарії Цвек
Мене цей рецепт не підводив, рекомендую спробувати навіть тим, хто з тістом поки на «ви», — вдасться!
Інгредієнти: 1 кг борошна, 400 г молока, 10 жовтків, 100 г мокрих дріжджів, 200 г масла або маргарину, 300 г
цукру, 100 г родзинок, 1/2 чайної ложки солі, потерта цедра з 1 лимона.
Спочатку треба замісити опару. Дріжджі розводимо у теплому молоці і додаємо 100 г цукру і 200 г борошна. Все добре перемішати і поставити у тепле місце, щоб опара збільшилась удвічі. Після
того, як суміш підросте, додайте решту
цукру, жовтки, родзинки, цедру з лимона, сіль і борошно. Замісити тісто до однорідності і наприкінці додати розтоплений, але охолоджений жир. Місити приблизно 10-15 хв., поки тісто не почне відставати від рук! Тісто поставити в тепле
місце, щоб збільшилось удвічі. Тоді його
опустити і зачекати, щоб знову підросло. Розкласти тісто на 1/3 частини посудини і дати знову піднятись удвічі. Духовку нагріти до температури 200 градусів. Всадити паску і через 10 хв. зменшити температуру до 170-160 градусів.
Випікати ще 50 хвилин. З тієї порції виходить 3 паски діаметром приблизно 18,
20 і 25 см.
Дарія Цвек звертала увагу на те, що
борошна має бути рівно 1 кг, не більше (бо паска буде тугою) і не менше (бо
паска опаде). І жир потрібно додавати
обов’язково наприкінці!

❙ Сирна паска Оксани Гордієнко.
❙ Заварні паски Люби Біріної.
Заварні паски — не кришаться
і не черствіють!
До таких висновків я дійшла шляхом
власних експериментів, зокрема з рецептом калушанки Люби Біріної. Довіряю пропорціям кулінарної майстрині
пані Люби — дуже точні, за ними випічка вдається з першого разу, причому гарна і смачна.
Отож борошно (100 г) залити киплячим молоком (250 г), ретельно розмішати, залишити охолонути. Свіжі дріжджі
(80 г) розвести в теплому молоці (250 г),
додати цукор (1 столова ложка).
Накрити, залишити в теплому місці, щоб підійшло. Змішати заварку
з розчиною, дати підійти в теплому
місці. Цільні яйця (5 штук) та жовтки (5 штук) збити з цукром (200 г) добіла (як на бісквіт). До опари додати яєчну суміш, борошно (1 кг), сіль (0,5 чайної ложки). Місити довго, до гладкого
тіста. В кінці замісу поступово додати
розм’якшене вершкове масло (200 г,
не розтоплювати масло!) та 2 ст. ложки олії, ще раз добре вимішати. Накрити та залишити підходити в теплому
місці (без протягів). Тісто, що підійшло, легко обім’яти, залишити відпочити хвилин на 10. Поділити на порції по
200 г кожну порцію змішати з родзинками (попередньо залити окропом) та
шматочками пастили (попередньо легко обваляти в борошні). Помістити в одноразові паперові форми (діаметром 9
см). Накрити, дати підійти в теплому
місці. Вийшло 11 пасок. Перед випічкою паски змастити яйцем та прикрасити виробами з прісного тіста. Випікати
в два прийоми (другу половину помістити в холодильник, щоб не перекисло тісто) при 180 градусів без обдуву. У мене
пеклися 40 хвилин.

Сирний шедевр
Сирна паска має бути обов’язково!
По-перше, це красиво, а іншими пунктами буде дуже смачно, корисно, креативно, зрештою святково.
Ось як коментує свій рецепт Оксана Гордієнко з Миколаївщини: «Якщо
знати тонкощі приготування, то вийде
кулінарний шедевр, що стане окрасою
великоднього столу! Ця проста та смачна паска без випікання готується набагато швидше за дріжджову. А пригощати нею можна і старших, і молодших,
і тих, хто дотримується дієти». І пропонує приготувати сирну паску з трьох
шарів.
Інгредієнти: 0,5 кг сиру, 2 жовтки,
склянка цукру, 100 г вершкового масла, 100 г сметани (20%), цедра 1 лимона, 2 столові ложки маку, 3 столові
ложки абрикосового джему, 50 г кураги, 1-2 пакетики загущувача для вер-

❙ Великодній стіл Лариси Пошпур.
шків.
Сир протерти крізь сито або збити в
блендері до повної однорідності. Сметану збити із загущувачем. Жовтки збити
з цукром до білої маси. З’єднати сир та
сметану, додати розм’якшене вершкове масло, перемішати. Сирну масу поставити на маленький вогонь, нагріти
до появи бульбашок. Зняти з вогню та,
помішуючи, ввести жовтки. Отриману
суміш розділити на 3 рівні частини. У
першу додати мілко натерту цедру лимона.
Мак промити теплою водою, обсушити та додати в другу частину сиру.
Курагу залити окропом на 5 хвилин, обсушити, перебити в блендері й додати
до третьої частини маси, разом із абрикосовим джемом.
Форму для сирної паски (можна також використовувати форму для кексу) застелити марлею. Викласти у форму сир із цедрою, остудити 30 хвилин у
холодильнику. Далі викласти частину
з маком, знову за 30 хвилин остудити в
холодильнику. Додати частину з джемом та курагою.
Розрівняти. Накрити краями марлі, притиснути зверху невеликим вантажем (підійде дощечка чи літрова банка). Поставити в холод на ніч. Під нижню частину форми обов’язково підстав
тарілку — буде стікати сироватка.
Готову сирну паску накрити тарілкою, перевернути. Зверху прикрасити
білим шоколадом, горіхами чи кондитерською присипкою.

Мигдалева паска
Тісто любить горіхи, сухофрукти,
фрукти, ягоди. Є де експериментувати,
а особливо у великодній випічці. Пропоную проекспериментувати з мигдалем.
Отож потрібно: 0,5 кг борошна, 250

мл молока, 150 г цукру, 60 г свіжих
дріжджів, 5 жовтків, 100 г вершкового масла, пакетик ваніліну, 50 г меленого мигдалю, цедра одного лимона, 100 г
родзинок.
Розтерти зі столовою ложкою цукру
дріжджі. В миску всипати 120 грамів
борошна, долити гаряче молоко і перемішати, щоб не було грудок. Як вистигне — змішати з дріжджами і залишити
опару в теплому місці. Жовтки розтерти з цукровою пудрою і додати до опари. Всипати решту борошна, цукор та
ванільний цукор. Місити тісто до тих
пір, поки там не почнуть з’являтись
бульбашки. Не перестаючи розтирати
тісто, влити розтоплене масло. Додати
мелений мигдаль, лимонну цедру, розпарені родзинки і перемішати. Тісто
буде дуже липким. Поставити форму з
тістом у тепле місце на 40 хвилин. Випікати пасочки при 180 градусах 45-50
хвилин. Коли пасочки охолонуть, змастити їх глазур’ю.

Варшавська пасочка
Таку спекти пропонує Лариса Пошпур із Тернопільщини. Багато дуже
хороших рецептів пані Лариси стали
улюбленими в господинь, тому я впевнена, що і цей рецепт займе чільне місце в наших кулінарних записничках.
Потрібно: 1 кг борошна, 125 г свіжих
дріжджів, 1,5 склянки молока, 2 склянки цукру, 1,5 пачки масла або маргарину (всього 300 г), 10 яєць.
У миску просіваємо борошно, робимо
в ньому заглиблення і розводимо дріжджі в ледь теплому молоці з 2 столовими
ложками цукру. Коли дріжджі заграли,
додаємо яйця, решту молока, розігріте
масло і місимо тісто, поки не відставатиме від рук.
Потім ставимо в холодильник приблизно на годину. Додаємо решту цукру, 200 г родзинок чи цукатів, ванільний цукор чи цедру лимона, вимішуємо все разом. Форми змащуємо маслом,
формуємо кульки з тіста , щоб заповнили 1/2 чи 1/3 форми, одразу змащуємо
яйцем і ставимо в духовку на 40-50 хвилин.
Верх готових пасочок покриваємо
помадкою: 4 столові ложки води і 200
г цукру доводимо до кипіння, знімаємо
з вогню і додаємо 1/2 чайної ложки лимонного соку. 10 г желатину замочуємо в
2 столових ложках води у високій склянці. Коли набухне — ставимо в мікрохвильову пічку до 0,5 — 1 хвилини, щоб желатин розчинився, і додаємо желатин
до сиропу. Охолоджуємо все в холодній
воді, збиваючи до білої пухкої маси, і одразу намащуємо паски та прикрашаємо
на свій смак: карамельною присипкою,
тертим шоколадом, горішками, цукатами, мармеладом, сухофруктами.
Смачних духмяних пасочок, світлих великодніх свят! Вітаємо зі світлим
Христовим Воскресінням! ■
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СПОРТ
Денис Берінчик
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«Василю Ломаченку, ми йдемо за тобою.
У будь-якому разі Україна отримає чемпіона».

український боксер-професіонал

■ БОКС

Претендентське просування
Представники найуспішнішої олімпійської збірної продовжують рух до чемпіонських висот на профі-ринзі
Григорій ХАТА
Нещодавно в українському
аматорському боксі відбулася
важлива подія — у олімпійської чоловічої збірної України
змінився головний тренер. Після 14 років плідної роботи, яка
принесла вітчизняному боксу
не одну гучну перемогу на Олімпійських іграх, команду залишив Дмитро Сосновський, написавши заяву «за власним бажанням». Тепер з нашими олімпійцями працюватиме Леонід
Лоївський.
Ну а Дмитро Дмитрович,
зменшивши тягар відповідальності, тепер iз більш спокійним серцем зможе спостерігати
за звитягами своїх колишніх
зіркових вихованців, які продовжують славні традиції вітчизняного боксу на професіональному ринзі. Зібрана ним
на Олімпіаду-2012 в Лондоні
«золота команда» практично в
повному складі нині намагається взяти максимально можливу
висоту на профі-арені.
Троє з п’яти призерів лондонських Ігор: Олександр Усик,
Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик — уже досягли планетарного визнання на
новій ниві, здобувши пояс чемпіона світу тієї чи іншої впливової боксерської асоціації.
Двоє ж інших успішних учнів Сосновського — Тарас Шелестюк та Денис Берінчик — також демонструють чемпіонські
амбції, й не виключено, що найближчим часом теж спробують
замахнутися на якийсь iз пре-

❙ Денис Берінчик (ліворуч) у бою проти японця Аракави зробив іще один крок у напрямку до великого чемпіонського бою.
❙ Фото з сайта telegraf.com.ua.
стижних поясів у профі-боксі.
Так, після дворічної перерви у ринг повернувся Шелестюк. У березні бронзовий призер Олімпіади-2012 за очками переміг мексиканця Хесуса Мартінеса, здобувши таким
чином свою 17-ту поспіль перемогу на професіональній арені.
Досі залишаючись непереможним, у свої 33 роки український боксер, на думку експер-

тів, має хороші шанси дійти до
чемпіонського бою у своїй ваговій категорії, головне, аби в
цьому була зацікавлена його
промоутерська компанія. Попередній агент Шелестюка —
росіянин Вадим Корнілов — не
зміг вивести нашого співвітчизника на чемпіонську орбіту, хоча після Олімпіади Тарас
стрімко увірвався до світу профі-боксу. Однак улітку 2018-

го Тарас заявив, що розірвав
співпрацю зі своєю старою командою. Поява ж українця в
ринзі після тривалої паузи —
вочевидь свідчення вдалого завершення пошуку нового промоутера.
А от срібний призер Лондона-2012 Денис Берінчик найдовше з-поміж своїх товаришів
по олімпійській збірній готувався до виходу в профі-ринг.

Зрештою, провівши кілька сезонів з «Українськими отаманами» у Світовій боксерській
серії, Берінчик під крилом відомої промоутерської компанії
братів Кличків — «К2 промоушн» — і собі розпочав кар’єру
професіонального бійця.
Як відомо, у «К2» не поспішають з підготовкою для своїх
підопічних великих чемпіонських боїв, хоча й мотивуючих
боїв їм не бракує. Так, Денис
Берінчик у своєму 11-му бою
на профі-ринзі — проти японця
Ніхіто Аракави — захищав пояси за версіями WBO Oriental та
WBO International. Під куполом
київського Палацу спорту Денис провів свій наразі найдовший професіональний бій, пробувши на ринзі всі 12 раундів.
Утім, у підсумку, довго вагатися щодо прізвища переможця
суддям не довелося — одноголосним рішенням вони віддали
перемогу Берінчику, котрий таким чином, окрім поясів, залишив за собою статус непереможного бійця. А після бою Денис
заявив, що поступово підкрадається до офіційного претендентства. «Василю Ломаченку,
ми йдемо за тобою. У будь-якому разі Україна отримає чемпіона», — пообіцяв Берінчик.
***
Варто додати, що 25 травня абсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик проведе свій дебютний поєдинок у супертяжкому дивізіоні, де його
опонентом буде 38-річний француз камерунського походження
Карлос Такам. ■

■ ВАЖКА АТЛЕТИКА

Золотий підхід
Чемпіонат Європи в Батумі українські важкоатлети
завершили з двома нагородами
Григорій ХАТА
Попри побоювання щодо можливих
санкцій, пов’язаних iз новими епізодами порушення антидопінгових правил
в українській важкій атлетиці, про які
стало відомо минулого року, наша важкоатлетична збірна продовжує виступи
на міжнародній арені. Навіть після того,
як у Міжнародному олімпійському комітеті заявили про позитивний результат
повторної перевірки допінг-проби олімпійського чемпіона 2012 року Олексія
Торохтія, Міжнародна федерація важкої атлетики наразі жодних нових обмежень, які б стосувалися «синьо-жовтих»,
не виносила.
Хоча й варто зауважити, що за минулі проколи своїх збірників збірна України з важкої атлетики на майбутній
Олімпіаді-2020 в Токіо отримає урізану квоту, маючи можливість заявити
лише чотирьох спортсменів — двох жінок i двох чоловіків.
На чемпіонаті Європи, котрий нещодавно завершився в грузинському Батумі, нашу країну представляло 13 атлетів, двом з яких удалося піднятися на

п’єдестал пошани.
Золотим медалістом ЧЄ-2019 став
Дмитро Чумак (вагова категорія до 102
кг) з Херсона. Задля золотого тріумфу
він працював не один рік, здобувши в
минулі роки континентальне «срібло»
та вигравши срібну та бронзову нагороди на чемпіонаті світу 2018-го та 2015-го
років, відповідно.
У Батумі Чумак одразу заявив про
свої чемпіонські прагнення, відірвавши від помосту в першій спробі 171 кг.
Удало підкорена наступна вага — 175
кг — дозволила нашому співвітчизнику
з п’ятьма кілограмами фори розпочинати другу частину змагальної програми. Зрештою, й у поштовху Чумаку не
було рівних. Зафіксувавши над головою
216 кг, херсонець перевершив найближчого свого опонента — вірменина Гаспаряна — на сім кг. Сумарно ж перевага Чумака над представником Вірменії,
котрий у загальному протоколі фінішував другим, становила 14 кг (391 проти
377 кг).
При цьому інший український повпред у категорії до 102 кг — Костянтин
Рева — завершив змагальний турнір iз

❙ Херсонський важкоатлет Дмитро Чумак — чемпіон Європи-2019.
❙ Фото з сайта vgoru.org.
результатом 368 кг, посівши при цьому сьоме місце. Цікаво, що в поштовху
Рева показав третій результат, узявши
207 кг.
Іще одну, так звану, «малу бронзу»
для української чоловічої збірної в Батумі здобув Кирило Пирогов (категорія
до 96 кг), яка дісталася йому завдяки
ривку 171 кг. Водночас у поштовху йому
підкорилися скромні 195 кг (11-й результат), що в загальному підсумку не дозво-

лило піднятися вище п’ятого місця.
У змаганнях важкоатлеток iз найкращого боку проявила себе наша Анастасія Лисенко. Не маючи можливості на
рівних конкурувати з п’ятиразовою чемпіонкою світу, росіянкою Тетяною Каширіною, українська атлетка впевнено
захистила свою срібну позицію. Піднявши в ривку 120 кг, а в поштовху — 148
кг, Анастасія зібрала 268 кг (результат
чемпіонки Європи — 330 кг). ■

Читайте
в наступному
номері:
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Не виносьте сміття з хати
За вивезення й утилізацію відходів життєдіяльності відтепер повністю відповідає місцева влада

КАЛЕЙДОСКОП
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■ ЖИТТЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

Бред Пітт
виховуватиме сина сам...
Допоки Анджеліна Джолі зніматиметься в Європі
мають прізвище Джолі-Пітт, перебувають з
Анджеліною.
Сам актор повідомив, що в угоді
про розірвання шлюбу є пункт, згідно з яким він має право знайомити всіх своїх дітей з новою обраницею, якої наразі
у нього немає, але в майбутньому він планує одружитися і завести ще
кількох діток, звити,
так би мовити, гніздечко. Тож Джолі, за будьяких обставин, не зможе чинити цьому перепони. До кінця року
Бред Пітт планує відпочити від процесу розірвання шлюбу і всього, що з
ним було пов’язано,
більше часу проводити з дітьми. Але
до літа у нього триватимуть зйомки,
тож канікули ще
попереду. ■

Дара ГАВАРРА
Пристрасті дому Джолі-Пітт тримають у
напрузі вже третій рік поспіль тих, хто цікавиться кінематографом і усім, що пов’язано
із зірковим життям. Здавалося б, уже досягнуто домовленостей, підписано всі папери щодо розірвання шлюбу (про що ми недавно писали), але де там! «Жовта», та й
не тільки, преса продовжує обговорювати,
з ким будуть діти подружжя, хто їх виховуватиме. Так, на днях Бред Пітт заявив, що
допоки Анджеліна Джолі зніматиметься в
Європі в черговому фільмі, вихованням їхнього біологічного сина Нокса Леона займатиметься батько, тобто він сам. Ну як займатиметься: хлопчина навчається у коледжі в Каліфорнії, тож вони з батьком бачитимуться частіше, ніж з матір’ю. (Нагадаємо,
у пари — шестеро дітей: троє прийомних і
троє біологічних, серед останніх — двійнята
Нокс Леон та Вів’єн Маршелін, які народилися у 2008 році). Адвокат актора повідомив,
що між батьками досягнуто угоди, що батько опікуватиметься сином півроку, а потім,
коли Джолі повернеться з Європи, син житиме з матір’ю. Решта дітей, які всі, до речі,

❙ Бред Пітт.
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■ НЕСПОРТИВНА ПОВЕДІНКА

Варка ВОНСОВИЧ
Росія активно збирається на літню
Олімпіаду, яка пройде в 2020 році у Токіо.
Ну а яка ж Олімпіада без талісманів і символів? Тож тамтешні художники й дизайнери розробили символіку олімпійської команди Росії. Це (ну не смійтеся, серйозно)
— «кіт-ушанка» та «ведмідь-неваляшка».
Творці цих «шедеврів» стверджують, що:
«Ведмідь асоціюється з Росією, тож ми
його намалювали. Він не лише ведмідь, а й
матрьошка, і неваляшка. Симбіоз образів,
який зрозумілий і нам, і за кордоном. Будьяка неваляшка не стоїть на колінах — у неї
їх просто нема. Санкції та погана погода
відкидають її назад, але вона знову встає.
Ведмідь переважно посміхається (мабуть,
тільки російський. — Авт.), але в потрібний момент може розірвати суперника». Зі
слів художників, вони не хотіли створювати пародію на Мішку-80 — мімішного сим-

«Кіт-ушанка»
і «ведмідь-неваляшка»
Росіяни потішаються над своїми ж
талісманами
волу Олімпіади 1980 року, що пройшла в
Москві, але яку бойкотували країни Заходу через вторгнення СРСР в Афганістан, а
створити власного ведмедя.
Але таку думку творців цих талісманів не розділяють завсідники соцмереж, які активно почали обговорювати ці
дивакуваті створіння. «Що вони там ку-

рять?» — запитують одні. «Цими маскотами ми хочемо показати, що це не допінг —
у нас уся країна така упорота», «Це просто
жах. Все погано, дуже», «По ходу, ведмідь
— симбіоз образу з пляшкою горілки», «А
де шприц?» — і це ще далеко не найрізкіші
висловлювання обурених такими «художествами» росіян. ■

Агати Крісті «Десятеро негренят». 2.
Азартна гра, один із головних атрибутів казино. 3. Суфікс і префікс як
частина слова. 4. Життєпис. 5. Український поет, один із учасників
літературного гурту «Бу-Ба-Бу». 6.
Столиця Гани. 13. Укріплення навколо замку. 16. Перша частина назви
острова, який до 1972 року називався Цейлон. 17. Велика африканська
тварина. 19. Велике озеро на кордоні
США і Канади. 20. Кабардинська порода верхових коней. 22. Пристрій,
який дозволяє гаджетам виходити в
інтернет. 23. Речовина, яку використовують для штукатурки та побілки
хат. ■
Кросворд №46
від 23 квітня

■ ПРИКОЛИ

25 квiтня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденний,
5-10 м/с. Температура вночi +7...+9, удень +21...+23.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв.
Славське: вночi +3...+5, удень +19...+21.
Яремче: вночi +5...+7, удень +19...+21.
Мiжгiр’я: вночi +6...+8, удень +22...+24.
Рахiв: уночi +5...+7, удень +22...+24.

мінлива
хмарність

Захід

+4…+10
+19…+24

+4…+10
+19…+24
Схід

хмарно

Центр

+4…+10
+19…+24

+4…+10
+19…+24

дощ
сніг

Південь +4…+10
+17…+24
дощ,
гроза
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Чоловікам теж важко. Буває, зустрінеш жінку своєї мрії, а в неї вже чоловік і коханець є.
***
— Моню, а що ти приймаєш при
безсонні?
— 150 грамiв горілки кожнi дві години.
— І що, добре спиш?
— Таки нi, але не спати стає набагато веселіше.
***
Приходить чоловiк у зоомагазин і
питає:
— У вас є хтось, хто розмовляє?
— Є — сороконіжка.
— Давайте.

Привів додому, нагодував і питає:
— Гуляти йдемо чи ні, — а у відповідь — тиша.
— Надурили...
— Спокійно, не бачиш, що я взуваюся?
***
Чи знаєш, люба, я б хотів провести
цю відпустку як 20 років тому.
— Так, але ми одружені тільки 19
років.
— О-о-о-о-ось!
***
— Вітаємо! Ви потрапили в програму ДАІ, і ми відразу ж починаємо
з питання на 500 гривень. Чому пасок
безпеки не пристебнутий?
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По горизонталі:
1. Третє за величиною місто Кіпру, популярний курорт. 5. Давньогрецька богиня перемоги. 7. Народне
зібрання, демократична форма прийняття рішень у Київській Русі. 8. Британський футбольний клуб, у якому
грав Андрій Шевченко після «Мілана». 9. Об’єднання політичних партій
на виборах. 10. Ткацький верстат для
ручного ткання полотна. 11. Квітка,
яка надзвичайно цінується у народів
Сходу. 12. Герой давньоіндійського
епосу. 14. Організований майданчик,
на якому відбувається гуртова торгівля товарами або цінними паперами.
15. Мережа гіпермаркетів. 18. «Шкіра» дерева. 21. Київська княгиня, названа рівноапостольною. 22. Річка
на Луганщині. 23. Головний у гурті
колядників, який несе різдвяну зірку. 24. Характерна особливість. 25.
Місто й порт у Великій Британії на березі протоки Па-де-Кале. 26. Єврейське свято на честь уникнення небезпеки знищення народу і перемоги над
Аманом. 27. Один із стилів рок-музики. 28. Давня одиниця виміру площі поля. 29. Київський князь, убитий
князем Володимиром у боротьбі за
престол.
По вертикалі:
1. Дитячий віршик, який став головною інтригою детективної повісті

