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Обіцяне зниження тарифів 

для населення наразі 

відтерміновується, натомість 

команда президента спробує 

взяти під свій контроль 

паливний сектор держави

У Суботові науковці 

знайшли ймовірне місце 

поховання гетьмана 

Хмельницького

стор.3»стор. 4» стор. 6»

Медведчук тут править бал ЗЕвдання номер один

стор. 12»

Канів може стати прибутковим туристичним центром.
Фото з сайта i2.wp.com.
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Місце спочинку 
БогданаДруг кума Путiна, депутат 

«Опозиційного блоку» Тарас 

Козак придбав телеканал 

ZIK i створив медіахолдинг 

із трьох українських 

телеканалів

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,421 грн 

1 € = 29,764 грн

1 рос. руб. = 0,410 грн

Де Дніпро і кручі — 
вже не реве ревучий
Як перетворити Канів на прибутковий історико-культурний туристичний центр



СЕРЕДА, 19 ЧЕРВНЯ 20192 ІнФорУМ
«Крим — це Україна. І ми сподіваємося, що незабаром його повернемо. Я дуже 
люблю Крим. Я був там багато-багато разів. Це унікальне місце в Україні з його 
природою та історією. Завжди був і залишається частиною України».

Володимир Зеленський
президент України (з інтерв’ю газеті Bild)

УКРАЇНА МОЛОДА

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація на фронті різко 
загострилася. Військові пояс-
нюють це передусім заплано-
ваним на 19 червня засідан-
ням тристоронньої контактної 
групи в Мінську. Противник 
став значно активнішим в аг-
ресії як у військовому прояві, 
так і в проведенні інформацій-
но-психологічних операцій. 
 Нагадаємо, 13 червня агре-
сор обстріляв будівлю діючої 
школи в окупованому сели-
щі Михайлівка (Золоте-5) на 
Луганщині. Про обстріл пові-
домила у своєму звіті спільна 
моніторингової місія ОБСЄ. У 
непідконтрольній українсько-
му уряду Михайлівці, що за 
58 км на захід від Луганська, 
спостерігачі зафіксували свіжі 
отвори від куль у склопакетах 
вікон на декількох поверхах 
будівлі школи. «Пошкоджен-
ня було спричинено вогнем зі 
стрілецької зброї», — йдеться 
у звіті ОБСЄ. За даними місії, 
найближчі позиції бойовиків 
розташовані за 700 метрів на 
північ від школи. Крім того, 
в Михайлівці (Золоте-5) спос-
терігачі виявили наслідки об-
стрілу зі стрілецької зброї міс-
цевого магазину. Продавчи-
ня розповіла, що знайшла за-
стряглу в даху кулю, коли 
прийшла вранці на роботу. 
 А 14 червня російсько-теро-
ристичні війська вкотре обстрі-
ляли Мар’їнку. Цього разу під 
вогонь окупантів потрапили і 
мирні мешканці — сім’я, яка 
в цей час перебувала у своїй 
оселі. Найстаріший потерпі-
лий — 86 річний дідусь — за-
знав найбільших поранень, 
бо він опинився під завалами 
стін i перекриття. Наші воїни 
швидко дістали його з-під роз-
валин у безпечне місце. Най-
молодша потерпіла — дворіч-
на дитина — на щастя, не за-
знала значних ушкоджень. 
Акубаро травму i тупий забій 
живота отримала восьмиріч-
на Варвара. Ще двоє мешкан-
ців, чоловік i жінка, отрима-
ли численні забійні травми. І в 
родини нема домашнього при-
хистку — їхнiй будинок зни-
щив «русскiй мір». 
 Противник намагався ви-
користати свої злочинні дії в 
пропаганді проти українсько-
го війська. Через власні джере-
ла масової пропаганди окупан-
ти та їхні посіпаки публікують 
фейкові новини, намагаючись 
дискредитувати підрозділи 

Операції Об’єднаних сил. 
 У Зелені свята була роз-
вернута ціла інформаційно-
психологічна операція, якою 
противник намагався посія-
ти паніку в Донецьку та спро-
вокувати Зброй ні сили Украї-
ни. У соцмережах та підкон-
трольних противнику медій-
них ресурсах здійняли ґвалт, 
що українські війська нібито 
почали атакувати околиці До-
нецька, зокрема Куйбишевсь-
кий район та район залізнично-
го вокзалу, застосовуючи арти-
лерійські системи, міномети, 
зенітні установки та стрілкову 
зброю. При тому, що очевидці 
давали чіткі свідчення про об-
стріл населеного пункту бойо-
виками, ті намагалися звину-
ватити у своїх діях українську 
сторону. 
 «Зважаючи на те, що ворог 
систематично та цинічно ігно-
рує будь-які домовленості і го-
товий до вчинення будь-яких 
дій, спрямованих на зрив засі-
дання ТКГ, особовий склад ООС 
продовжує виконувати бойові 
завдання, дотримуючись при-
йнятих раніше зобов’язань у 
рамках Мінських домовленос-
тей і не піддаючись на провока-
ції з боку противника. Водно-
час прямі загрози з боку росій-
ських окупаційних військ бу-
дуть миттєво ліквідовувати із 
застосуванням засобів, що не 
суперечать раніше укладеним 
мирним угодам», — наголошу-
ють у прес-центрі штабу ООС. 
 За інформацією Головно-
го управління розвідки Мін-
оборони, російсько-окупацій-
ні війська продовжують заходи 
з удосконалення системи інже-
нерних загороджень з’єднань і 
частин. Обладнуються нові та 
оновлюються вже наявні ді-
лянки мінно-вибухових заго-
роджень. Але весь жах у тому, 
що через відсутність i недос-
товірність наявних карт міну-
вань зростає кількість втрат на 
власноруч замінованій тери-
торії не тільки серед особового 
складу противника, а й цивіль-
ного населення. 
 Цими днями під ворожий 
обстріл на Донецькому на-
прямку потрапили Широкине, 

Лебединське, Талаківка, Пи-
щевик, Богданівка, Водяне, 
Новотроїцьке, Павлопіль, Но-
воселівка Друга, Новогнатів-
ка, Піски, Авдіївка, Мар’їнка, 
Опитне. На Луганському на-
прямку найгарячіше було 
поблизу населених пунктів 
Південне, Кримське, Попас-
на, Луганське, Шуми, Ново-
тошківське, Новоолександ-
рівка, Золоте-4, Станиця Лу-
ганська. 
 17 червня два українсь-
кi захисники отримали пора-
нення. На жаль, при виконан-
ні бойового завдання віддав 
своє життя за Україну Павло 
Тихонов, командир розвідки 
42-го окремого мотопіхотного 
батальйону 57-ї окремої мото-
піхотної бригади. 
 На кожний обстріл против-
ник отримав адекватну від-

повідь з озброєння, що не су-
перечить Мінським домовле-
ностям. Військові нагадують, 
що мета особового складу ООС 
— гарантувати безпеку та збе-
регти життя українців по оби-
два боки лінії розмежуван-
ня, відновити територіальну 
цілісність та суверенітет Ук-
раїни. Командування Опера-
ції Об’єднаних сил i підпоряд-
кований особовий склад вико-
нуватиме цю місію, керуючись 
нормами українського законо-
давства та міжнародного гу-
манітарного права. ■

РЕПРЕСІЇ

Заґратована 
свобода 
слова 
Активісти домагаються 
звільнення Станіслава 
Асєєва і Романа 
Сущенка 
Ірина КИРПА

 Активісти Комітету захисту жур-
налістів (КЗЖ) — створеної у 1981 році 
неурядової організації, штаб-квартира 
якої базується у Нью-Йорку (США), за-
кликали президента України Володи-
мира Зеленського зробити свободу пре-
си пріоритетним напрямком роботи. 
Звернення пов’язане з тим, що впро-
довж останніх років кілька українсь-
ких журналістів зазнали репресивних 
атак за свою професійну діяльність зі 
сторони країни-агресора Росії. 
 У зверненні Комітету захисту 
журналістів акцентують зокрема на 
тому, що журналіст «Радіо «Свобо-
да» Станіслав Асєєв ще й досі пере-
буває у полоні бойовиків в окупова-
ному Росією Донецьку. У документі 
за підписом виконавчого директора 
КЗЖ Джоела Саймона також сказа-
но, що активісти продовжують не-
впинно працювати над звільненням 
iз російської в’язниці журналіста ін-
формагентства «Укрінформ» Романа 
Сущенка.
 Вони вже неодноразово закли-
кали українську владу провести не-
залежне та ретельне розслідування 
вбивства журналіста Павла Шереме-
та, автівку якого 20 липня 2016 року 
підірвали у центрі Києва, та притяг-
нути злочинців до відповідальності.
 На думку представників Коміте-
ту захисту журналістів, безкарність 
замовників та виконавців резонанс-
них вбивств журналістів створює не-
гативний вплив на пресу України. 
Найбільш болюче це позначилося на 
роботі журналістів, які ведуть розслі-
дування та порушують соціально зна-
чущі проблеми життя у різних регіо-
нах нашої країни.
 Неурядова КЗЖ закликає ук-
раїнську владу виконати міжнарод-
ні зобов’язання щодо захисту свобо-
ди преси та захисту прав усіх жур-
налістів, незалежно від їхньої полі-
тичної приналежності або редакційної 
позиції. У цьому контексті згадуєть-
ся керівник «РІА Новини Україна» 
Кирило Вишинський. Нагадаємо, 
він перебуває під арештом уже біль-
ше як 10 місяців поспіль. Під слідс-
тво за підозрою у державній зраді Ки-
рило Вишинський потрапив у травні 
2018 року. Співробітники СБУ звину-
вачують журналіста у створенні на те-
риторії України підривної проросійсь-
кої інформаційної мережі. 
 За даними сайту «Миротворець», 
навесні 2014 року Кирило Вишинсь-
кий працював у Криму, де з підкон-
трольними йому журналістами ви-
пускав матеріали, які виправдовують 
анексію Криму Росією. Відомо, що 
президент Росії Володимир Путін за-
критим указом нагородив Вишинсь-
кого нагородою РФ «За повернення 
Криму». Журналіст також отримав 
російський орден «За заслуги перед 
вітчизною» за так зване «об’єктивне 
висвітлення подій у Криму». Тож є 
великі сумніви, що діяльність Кири-
ла Вишинського варто розглядати як 
винятково журналістську. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Співробітники СБУ на гарячому спій-
мали чоловіка, який заклав вибухівку 
неподалік ємності з токсичним хлором, 
що належить комплексу водопідготов-
ки «Харківводоканалу». Цей підрозділ 
комунального підприємства розміщено 
у селищі Краснопавлівка. Тож якби не 
пильність спецслужб, без води через от-
руєння залишилося б одразу два великi 
міста регіону — Харків i Лозова. 
 Як повідомила прес-служба СБУ, ди-
версант заклав вибухівку так, аби удар-
ною хвилею пошкодити саме об’єкт кри-
тичної інфраструктури. Потужність при-
строю, що був використаний найманцем, 
еквівалентний двом кілограмам троти-
лу. Після пошкодження ємність iз хло-
ром уже неможливо було б відремонту-
вати, тому містянам посеред літньої спе-
ки довелося б користуватися певний час 
привозною водою. 
 Затриманий диверсант повідомив, що 
співробітники ФСБ завербували його у 

Бєлгороді взимку цього року. Теракт він 
готував за їхнім дорученням і під керів-
ництвом своїх безпосередніх кураторів. 
«Наразі громадянину України оголоше-
но про підозру у скоєнні злочину, перед-
баченого ст.113 («Диверсія») Криміналь-
ного кодексу України, — повідомили в 
СБУ. — Вирішується питання про обран-
ня запобіжного заходу. Тривають невід-
кладні оперативно-слідчі дії».
 Це вже не перший випадок за остан-
ні кілька місяців, коли найманці ФСБ та 
спецслужб, які діють на території окупо-
ваного Донбасу, намагаються дестабілі-

зувати ситуацію на Харківщині. Взим-
ку один iз таких найманців підірвав дре-
нажний міст під залізницею, що з’єднує 
область iз районом проведення ООС. Тра-
гедії не сталося лише тому, що оператив-
ники СБУ відстежили злочинця і встиг-
ли замінити вибухівку на муляж. А вес-
ною диверсант планував підірвати ви-
буховий пристрій, начинений цвяхами, 
гайками та шурупами, на станції метро 
«Індустріальна». Його теж вистежили і 
затримали у момент виконання замовле-
ного російськими спецслужбами злочи-
ну. ■

ДИВЕРСІЯ

Місто під прицілом
Прислужник російської ФСБ планував підірвати ємності 
з хлором на території «Харківводоканалу»

■

Мирні жертви чергового обстрілу
Мар’їнки. 
Фото зі сторінки Михайла Ухмана 

у «Фейсбуцi».
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НА ФРОНТІ

Криваві кулі та фейкові новини
Від обстрілів окупантів страждає мирне населення

■
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Людмила НІКІТЕНКО

 У родинній церкві-уси-
пальниці Богдана Хмель-
ницького, збудованій 
ним у 1651—1655 роках 
у Суботові Чигиринсько-
го району, науковці за-
фіксували георадарами 
старовинний склеп і при-
пускають, що це похован-
ня самого гетьмана, яке 
шукали понад 300 років, 
та його сина Тимоша. Як 
повідомляє видання «Інс-
титут Просвіти», це допо-
може розкрити найбільшу 
інтригу останніх століть. 
Адже за всю історію по-
шуків ще ніхто так глибо-
ко не досліджував імовір-
не місце поховання слав-
ного українця.
 Зініціювала пошуки 
громадська організація 
«Фонд Великий Льох» 
під патронатом Право-
славної церкви України, 
спорядивши експедицію 
науковців з числа архе-
ологів, геофізиків, істо-
риків і незалежних екс-
пертів. За словами Ксенії 
Бондар, кандидатки гео-
логічних наук, старшо-
го наукового співробітни-
ка науково-дослідної ла-
бораторії теоретичної та 
прикладної геофізики Ін-
ституту геології Київсько-
го національного універ-
ситету імені Тараса Шев-
ченка, під час розвідки в 
Свято-Іллінській церкві 
застосували один із най-
поширеніших та пере-
вірених у світовій прак-
тиці геофізичних методів 
— метод високочастотних 
електромагнітних зонду-
вань, або ж георадарний 
метод. 
 За допомогою чоти-
рьох георадарів з різною 
робочою частотою і, від-
повідно, різної роздільної 
здатності та глибинності, 
було обстежено простір під 
підлогою церкви до глиби-
ни понад 4 метри. Раніше 
не було можливості дослі-
дити підземний простір 
так глибоко, не руйнуючи 
його. 
 За результатами об-
робки даних георадарно-

го зондування науковці 
отримали чітке тривимір-
не зображення аномалії у 
центральній частині церк-
ві. Її геометрія та розміри 
(довжина 3 м, ширина 1,3 
м) відповідають об’єкту, 
схожому на склеп.
 Як розповідає геофі-
зик Іван Ільчишин, який 
до Свято-Іллінської церк-
ви георадарним методом 
дослідив понад 100 церков 
та храмів, зі свого досвіду 
він знає лише два випад-
ки, коли всередині церк-
ви на глибині понад 4 мет-
ри були аномалії, схожі на 
крипти. Свято-Іллінська 
церква у Суботові стала в 
його списку третім таким 
об’єктом. 
 «За результатами мого 
дослідження, там було 
знайдено 4 аномалії, одна 
із них на 90% є криптою», 
— говорить пан Іван. Ок-
рім того, уточнює він, є 
сліди ймовірно засипа-
ного підземного проходу 
з південно-західної стіни 
церкви в бік вівтаря або 
до підземної крипти. Тож 
для перевірки отриманих 
даних потрібні археоло-
гічні та інженерно-геоло-
гічні дослідження. 
 Чи не найбільша ін-
трига цих досліджень у 
тому, що до цієї знахід-
ки історики в один голос 
переконували, що в часи 
Хмельницького на такій 
глибині не ховали. Лариса 
Виногродська, кандидат-
ка історичних наук, стар-
ша наукова співробітниця 
Інституту археології НАН 
України, стверджує, що є 
вагомі підстави припуска-
ти, що один зі знайдених 

підземних ходів, імовір-
но, веде до церкви. Його 
зафіксовано на глибині 
4,5 метра. А зважаючи, 
що територію Свято-Іл-
лінської церкви перетво-
рили на цвинтар лише у 
XVIII столітті, коли згорі-
ла Михайлівська церква, 
то попереду — багато ціка-
вих відкриттів.
 Лариса Виногродська 
каже, що наступний етап 
дослідників — зондуван-
ня стін церкви сучасними 
технічними засобами. 
 Сенсаційною та сим-
волічною у пошуках пра-
ху великого гетьмана 
стала також знахідка в 
державній науковій ар-
хітектурно-будівельній 
бібліотеці імені В. Забо-
лотного зображення Іл-
лінської церкви. І саме 
там учені натрапили на 
копію метрики Іллінської 
церкви, оригінали якої 
зберігають у Санкт-Пе-
тербурзі. У метриці чітко 

записано, що праворуч 
церкви біля середньої ко-
лони, ближче до заходу, 
є склеп Зиновія Богдана 
Хмельницького та його 
сина Тимоша, закиданий 
будівельним сміттям під 
час перебудови церкви.
  «Зважаючи на такі об-
ставини, ми невдовзі про-
ведемо електрометричне 
зондування місця, яке за-
значене в метриці та яке є 
неподалік вже знайденої 
аномалії», — каже Ксенія 
Бондар.
 Якщо науковцям таки 
вдасться віднайти склеп 
Богдана Хмельницько-
го, то українці нарешті 
матимуть першу могилу 
українського гетьмана й 
шанс на створення націо-
нального пантеону. Ос-
новне його призначення 
— на могилі відомих ук-
раїнців об’єднати живих 
і відчути гордість та при-
четність до творення вели-
кої історії свого народу. ■

ДОБРА СПРАВА

Валіза 
на випускний
На Тернопільщині триває благодійна 
акція для дітей-сиріт
Світлана МИЧКО

 Уже третій рік на Тернопільщині проводять акцію 
«Валіза підтримки випускнику», що її організовує об-
ласний благодійний фонд «Майбутнє сиріт».  Тоді, коли 
вже вчорашні школярі переймаються разом iз батьками, 
в основному, підготовкою до  останнього шкільного балу, 
випускники інтернатів iз тривогою очікують завершен-
ня звичного життя у стінах, де побутові проблеми перед 
ними не стояли. 
 «Залишаючи інтернатні заклади, діти-сироти дуже 
часто не мають навіть найнеобхідніших  речей, як-от пос-
тільна білизна чи посуд, — повідомив на прес-конференції 
у Тернопільському прес-клубі голова обласного благодій-
ного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко. — Щоб 
вирішити цю проблему, ми й проводимо таку акцію, зби-
раючи кошти та речі першої необхідності й закликаємо до-
лучатися до неї всіх небайдужих».
 Допомагає Фонд сиротам якнайшвидше адаптувати-
ся до самостійного життя і в інші способи. Зокрема, про-
водять цілу низку різних курсів i майстер-класів, де за-
втрашні випускники отримують необхідні знання та на-
вики: від елементарних знань про свої права у суспільстві 
та як їх захищати — до базових знань кулінарії, адже те-
пер потрібно буде самим готувати собі їжу.
 Сьогодні в області нараховують близько тисячі дітей-
сиріт i дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
цьогорічними випускниками з них є лише 21. Тож забез-
печити їх усіма необхідними речами, об’єднавши зусил-
ля, не так складно. 
 Інша справа — проблема з житлом, яка є чи не най-
більшою. Як повідомила на прес-конференції заступниця 
начальника служби у справах дітей Тернопільської обл-
держадміністрації Майя Шимашис, для вирішення очі-
кують  субвенцію  на придбання приміщень дитячих бу-
динків сімейного типу, малих групових будинків i на при-
дбання житла у власність для дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування. ■

ДОВКІЛЛЯ

Добра вода діда 
Вакули
Лісівники відновили столітню криницю
Людмила НІКІТЕНКО 

 На Черкащині, у Виграївському лісництві Корсунь-
Шевченківського лісгоспу, поблизу місцевого навчаль-
но-виховного комплексу лісівники відновили кринич-
ку, котра має столітню історію і багато чого бачила на 
своєму віку. Як повідомили «УМ» в обласному управ-
лінні лісового та мисливського господарства, за пере-
казами тамтешніх старожилів, поблизу школи проті-
кало джерело зі смачною кришталево чистою водою. 
Понад сто років тому місцевий дід Вакула, нащадок 
прадавнього козацького роду, викопав на цьому місці 
криницю. 
 Майже все село приходило до тієї криниці, аби на-
питися та набрати з собою доброї води, такою смачною 
вона була. Рятувала вона місцевих жителів від спраги 
й у часи Другої світової війни.
 Із часом сама криничка занепала, а вода в ній заму-
лилася. І корсунські лісівники, опікуючись гідроло-
гічними пам’ятками природи, що розташовані на те-
риторії держлісфонду, відновили її — очистили воду, 
обклали криницю зрубом, аби вона мала привабливий 
вигляд, проклали до неї стежку та встановили побли-
зу стіл і лави.
 І додають: тож відтепер місцеві жителі поновили 
традицію й знову ходять сюди по воду. А лісівники за-
доволені своєю роботою, адже насамперед вони роблять 
ці добрі справи для громади, а люди зі свого боку дяку-
ють лісівникам за турботу, можливість відпочивати в 
лісі та поблизу лісових масивів у затишних і комфортних 
умовах.
 «Наші працівники щороку доглядають та віднов-
люють гідрологічні об’єкти, що розташовані на тери-
торії держлісфонду або поблизу нього.  І, звісно, при-
ємно, що таку роботу оцінює місцева громада», — під-
сумовує директор Корсунь-Шевченківського лісгоспу 
Василь Яценко. ■

■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Підтримати українського полі-
тичного в’язня Володимира Балу-
ха, який перебуває у російській 
в’язниці, вирішили тернопільські 
майстрині. Як повідомляють в об-
ласній раді, у Борщівському облас-
ному комунальному краєзнавчому 
музеї запрацювала жива майстер-
ня з вишивання сорочки для ук-
раїнського патріота, ув’язненого 
за законами РФ кримчанина Воло-
димира Балуха. Ініціатором про-
екту виступила громадська органі-
зація «Гільдія народних умільців 
«Перлина», яка співпрацює з цим 
музеєм. 
 Кожен член «Гільдії» долу-

чився матеріально до створення 
вишиванки. Сорочку вишивають 
Тетяна Дяківнич, голова організа-
ції, та Уляна Яремій, членкиня та 
працівниця краєзнавчого музею. 
А благословили майстринь на доб-
ру справу, освятили полотно та 
нитки для вишиванки священни-
ки різних конфесій, наголошують 
в обласній раді Тернопільщини.
 За словами Наталії Николин, 
завідувачки методичним сектором 

музею, відшиватимуть візерун-
ки із борщівської давньої сороч-
ки 1930-х років. Ця вишиванка є 
в колекції музею, вона належала 
активісту й патріоту Степанові Фе-
щуку, який народився у селі Сапо-
гів.
 Уже 26 червня сорочку пе-
ревезуть до Києва, щоб переда-
ти волонтерам, які перешлють її 
родині політв’язня Володимира 
Балуха. ■

ОБЕРІГ

Вишивають чорними й червоними 
нитками
У Тернополі гаптують 
сорочку кримчанину 
Володимиру Балуху

■

Тернопільська сорочка для кримчанина Володимира Балуха.
Фото надане прес-службою Тернопільської обласної ради.

❙
❙

Богдан Хмельницький помер 27 липня 1657 року 
в Чигирині, а поховали його 25 серпня в Суботові.
Фото з сайта iprosvita.com.

❙
❙
❙

СЕНСАЦІЯ

Місце спочинку Богдана
У Суботові науковці знайшли 
ймовірне місце поховання 
гетьмана 
Хмельницького

■



Соломія БОНДАРЕНКО

 Інформація про те, що телека-
нал ZIK хочуть придбати наближені 
до Віктора Медведчука люди, луна-
ла давно. А 14 червня вже офіційно 
з’явилася заява про те, що депутат 
від «Опозиційного блоку» Тарас Ко-
зак купує третій український теле-
канал та створює медіахолдинг під 
назвою «Новини». 
 Очолить холдинг колишній гене-
ральний продюсер телеканалу «Пря-
мий» Олексій Семенов. До цього він 
очолював телеканали «112 Україна» 
і NewsOne, які нині належать Тарасу 
Козаку і входитимуть до сітки «Но-
вини». Раніше медіахолдинг ZIK 
(телеканал та інформаційне агент-
ство) належав родині українського 
бізнесмена Петра Димінського. 
 Відразу після оголошення про те, 
що телеканал переходить до рук ново-
го власника, з медіа звільнилися низ-
ка топ-менеджерів та керівників про-
грам. Із каналу ZIK пішли керівниця 
департаменту виробництва власних 
програм Ольга Мовчан, шеф-редак-
тор новин телеканалу Роман Не-
дзельський, закриває свою програ-
му автор та ведучий Вахтанг Кіпіані, 
про звільнення повідомила головна 
редакторка ІА ZIK Тетяна Вергелес. 
Також посаду полишив і генеральний 
директор медіахолдингу Ігор Турке-
вич. У своєму «Фейсбуцi» він корот-
ко написав «Причини, я думаю, зро-
зумілі». Про те, що припиняє свою 
співпрацю із телеканалом, заявив і 
журналіст та автор програми «Гра у 
класику» Сергій Рахманін. «Змуше-
ний припинити співпрацю з каналом 
ZIK. Причини зрозумілі. Дякую ко-
легам за плідну співпрацю», — напи-
сав він. 
 Провела свій останній ефір на те-
леканалі і ведуча Тетяна Данилен-
ко. «Весь мій життєвий шлях проти 
того, щоб читати в ефірі «про граж-
данский конфликт на Юго-Восто-

ке Украины» або питати у Віктора 
Володимировича, як йому вдається 
бути розумним та красивим одночас-
но. Дехто зі знайомих дивується: Та-
рас Козак — нормальний мужик, ти 
теж нормальний мужик, хіба ви не 
зможете подолати ідеологічні роз-
біжності й домовитися про певний 
ступінь твоєї автономії? Ні, не змо-
жемо. Бо не Тарас Козак, а Віктор 
Медведчук і Росія», — саме так про-
коментувала своє рішення ведуча у 
блозі на «Українській правді».
 Ведучий програми «Прямим тек-
стом» Остап Дроздов заявив про при-
пинення виходу своїх програм на те-
леканалі ZIK через зміну власника. 
«Усі ці роки я мав щось схоже на ав-

тономію. Попередній власник да-
вав мені можливість мати свій ав-
торський острівець, і це була розкіш. 
Навіть коли на канал прийшли все-
ядні «колеги», я від власника мав га-
рантії невтручання в мою авторську 
програму. І в її межах я (всупереч за-
гальній думці) поставив кілька клю-
чових принципів: лише українська 
мова в ефірі, непускання в ефір від-
верто проросійських ригів (я не пус-
тив до себе ні добкіних, ні мураєвих, 
ні інших), жорстка антиросійська 
риторика», — написав журналіст. І 
додав, що допоки нове керівництво 
не озвучило своєї редакційної полі-
тики щодо його авторських програм 
— він припиняє їх вихід. ■
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ПРОВОКАЦІЯ

На 
Конституцiйний 
Суд наплювати?
Соцiологiчна група «Рейтинг» 
допускає нехтування рiшенням 
Конституційного Суду
Соломія БОНДАРЕНКО

 Згідно з результатами опитування, проведе-
ного соціологічною групою «Рейтинг», кількість 
прихильників дострокових парламентських ви-
борів протягом останнього місяця зросла з 72% до 
88%. Більшість опитаних аргументували своє рі-
шення тим, що вважають новообраний парламент 
ефективнiшим, аніж попередній. 
 Соціологи під час опитування поставили запи-
тання і стосовно рішення Конституційного Суду. 
82% опитаних вважають, що оскарження групою 
народних депутатів у Конституційному Суді указу 
Президента Зеленського про розпуск парламенту і 
призначення дочасних виборів є намаганням про-
довжити свої повноваження хоча б на декілька мі-
сяців. Іншої думки у цьому питанні лише 9% рес-
пондентів.
 Найбільше тих, хто вважає указ про розпуск 
парламенту відповідним Конституції та настроям 
громадян — на півдні, відносно менше на заході. 
Найбільше підтримує розпуск парламенту елек-
торат партії «Слуга народу», найменше — симпа-
тики партії «Європейська солідарність». 63% вва-
жають, що якщо Конституційний Суд визнає указ 
президента Зеленського про розпуск парламенту 
неконституційним, то вибори до Верховної Ради 
все одно повинні відбутися 21 липня 2019 року, 
як зазначено у рішенні глави держави. 20% ствер-
джують, що в такому випадку вони мають пройти 
в плановому порядку — у жовтні цього року.
 Поставивши пiд сумнiв рiшення Конституцiй-
ного Суду, спонукаючи iгнорувати його, з такою 
ж легкiстю можна махнути на Конституцiю за-
галом. Чи, можливо, серед цiлого десятка право-
охоронних структур, що розплодилися в Українi, 
хтось таки стане проти подiбних провокацiйних 
«замiрiв» i припинить проби конституцiйних ос-
нов «на зуб»? 
 Проте найбільшого розголосу у цьому опиту-
ванні набуло питання стосовно виконання рішен-
ня Конституційного Суду. Адже у респондентів за-
питували — «якщо Конституційний Суд визнає 
Указ президента Зеленського про розпуск парла-
менту неконституційним, то коли мають відбути-
ся вибори до Верховної Ради?». Таким чином со-
ціологи допустили, що рішення Конституційного 
Суду можна не виконувати і президент ним може 
просто знехтувати. «Неприпустимо ставити такі 
запитання під час опитувань. Адже це вже спо-
нукає громадян до того, що можна нехтувати рі-
шенням Конституційного Суду. У такому випад-
ку я пропоную відразу людей запитувати, «якщо 
у вас хтось незаконно відбере квартиру, ви звер-
татиметеся до суду?». Зрозуміло, що самостійно 
ви не зможете врегулювати питання і подасте до 
суду, суддя винесе вирок, що квартира ваша, але 
сторона відповідача просто знехтує рішенням. Як 
ви будете діяти в цій ситуації? Ідентична історія 
і з Конституційним Судом. Яке б рішення не ви-
несла Феміда — чергові чи позачергові вибори — 
його необхідно виконувати. Бо це закон. Усі хо-
чуть жити в правовій державі, але нічого для цьо-
го не хочуть робити», — коментує «УМ» правоза-
хисник Михайло Шиба. ■

■

 Повне Товариство «Ломбард «Фінансова до-

помога» Товариство з обмеженою відповідальніс-

тю «Фінансова компанія «Капітал Плюс» і Ком-

панія» (код ЄДРПОУ 38618759) повідомляє про 

прийняття Загальними зборами учасників (Про-

токол №1 від 02.06.2019 року) рішення про по-

дання до Нацкомфінпослуг заяви про виключен-

ня Повного Товариства «Ломбард «Фінансова 

допомога» Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Фінансова компанія «Капітал Плюс» і 

Компанія» з Реєстру фінансових установ.

ОГОЛОШЕННЯ■

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Медведчук тут 
править бал
Друг кума Путiна, депутат «Опозиційного блоку» Тарас Козак придбав 
телеканал ZIK i створив медіахолдинг із трьох українських телеканалів

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Парубій заявив про солідарність із журналістами, які звільнилися iз ZIK
 Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що в руках «проросійської маріонетки» пря-
мо чи опосередковано перебувають уже кілька загальноукраїнських телеканалів. Про це він ска-
зав під час Погоджувальної ради.
 «Цього тижня ми iз сумом дізналися, що кум Путіна став співвласником ще одного всеук-
раїнського каналу. В руках проросійської маріонетки прямо чи опосередковано знаходяться вже 
кілька загальноукраїнських каналів. І це викликає велику тривогу, напевно, у всіх українців, тому 
що в гібридній війні інформаційна війна є одним із ключових напрямків атак на Україну», — на-
голосив Парубій.
 Він висловив підтримку і солідарність з тими журналістами і співробітниками телеканалу ZIK, 
які «звільнилися, щоб не стати інформаційною зброєю проти України в руках Кремля».
 «Шануємо вашу позицію і принциповість», — сказав голова ВР.
 «Я переконаний, що з цього приводу і державні органи влади повинні зробити певні виснов-
ки, бо захоплення й окупація українського інформаційного простору є не менш небезпечною, як і 
окупація українських областей, як і окупація українського Криму», — наголосив Парубій.

 Зеленського закликають скликати РНБО через продаж телеканалу ZIK
 Депутатська фракція «Народного фронту» закликає президента Володимира Зеленського не-
відкладно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони через придбання телеканалу 
ZIK народним депутатом від «Опозиційного блоку» Тарасом Козаком. Про це заявив лідер фрак-
ції «Народний фронт» Максим Бурбак під час засідання Погоджувальної ради.
  «Фракція «Народного фронту» звертається до Президента Володимира Зеленського із за-
кликом невідкладно скликати засідання РНБО для розгляду питання загроз інформаційній без-
пеці з максимальним інформуванням суспільства про ухвалені рішення. Ми також попереджає-
мо, що інформаційна корозія здатна роз’їсти найміцніші позиції будь-якого політика, навіть якщо 
його підтримка в суспільстві безпрецедентно висока. І нам би зовсім не хотілося, щоб порядок 
денний українському президенту, парламенту, уряду і всьому українському народу щоранку ого-
лошували на каналах російського впливу в Україні», — сказав Бурбак.

■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙
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Інна СТЕПАНЧУК

 Європа не зможе почуватися у пов-
ній безпеці, доки Росія робить вигляд, що 
міжнародного права просто не існує. Про 
це заявив у Парижі президент України Во-
лодимир Зеленський під час свого офіцій-
ного візиту до Франції. «І Франція, і реш-
та наших міжнародних партнерів знають і 
розуміють, що болить кожному українцю. 
Ніхто не хоче, щоб Україна ставала поро-
ховою бочкою, де Крим і Донбас — бікфор-
дів шнур», — додав він.
 Після зустрічі з президентом Фран-
ції Еммануелем Макроном Володимир 
Зеленський також заявив, що його голо-
вним завданням є завершення війни та 
повернення українських анексованих те-
риторій. «Повернення миру в Україну — 
це мій пріоритет. Це моя позиція, як лю-
дини і як президента. Це те, з чим я заси-
наю та прокидаюся щодня», — наголосив 
Зеленський. За його словами, неможли-
во встановити мир військовим шляхом, бо 
він матиме «занадто високу ціну — в ти-
сячі людських життів». «Єдиний шлях до 
миру — це дипломатичний та санкційний 
тиск, тому я прошу його зберегти. Я споді-
ваюся, що цьогорічне головування Фран-
ції у G7 сприятиме цьому питанню», — 
сказав новий президент України.
 Після зустрічі з президентом Франції 
Еммануелем Макроном Зеленський пові-

домив, що зовнішньополітичні радники 
країн «Нормандського формату» найбли-
жчим часом зустрінуться для підготовки 
зустрічі лідерів. Про свою готовність до та-
кої зустрічі заявив і Еммануель Макрон. 
«Коли прийде час, Франція готова провес-
ти засідання «нормандського формату», 
щоб підтримати зобов’язання», — заува-
жив президент Франції. Щодо конфлікту 
на Донбасі та врегулювання ситуації, Ем-
мануель Макрон висловив підтримку по-
зиції Зеленського щодо того, щоб «відно-
вити мир, змусити зброю замовкнути та 
піти на шлях перемовин».
 Нагадаємо: остання зустріч глав МЗС 
«нормандського формату» щодо «ук-
раїнського питання» відбулася 11 червня 
2018 року в Берліні. А лідери чотирьох 
країн востаннє зустрічалися ще в жовтні 
2016-го.
 Водночас лідери обох країн заявили 
про відновлення переговорів у Мінському 
форматі. «Ми знову хочемо стати на шлях 
Мінського формату для того, щоб Украї-
на повернулася до миру. Я запевняю, що я 
готовий підтримати вас, пане президенте, 
в цьому намірі й також у діалозі з Росією», 
— сказав президент Французької Респуб-
ліки.
 Проте переговорів із сепаратистами, 
як наголосив Зеленський, не буде. «Ми не 
готові до переговорів iз сепаратистами, ми 
готові діяти у Мінському форматі, ми го-

тові у Мінському форматі продовжувати 
відносини й ми готові припинити вогонь», 
— сказав Зеленський. Президент Украї-
ни також нагадав, що під час засідання 
Три сторонньої контактної групи 5 червня 
2019 року в Мінську говорили про готов-
ність до припинення вогню й звільнення 
полонених, що це першочергові речі, які 
повинні відбутися найближчим часом.
 «Я думаю, що ми відновимо «Мінськ», 
а потім обов’язково повернемося до «нор-
мандського формату» з паном Макроном у 
найближчий час. Тому що я і народ Украї-
ни не можемо чекати ще п’ять років, ми 
хочемо завершити війну», — заявив Зе-
ленський.
 Говорячи про санкції проти Росії, які 
Франція і її президент підтримують, Ем-
мануель Макрон сказав, що не хоче допус-
кати повного виходу Російської Федера-
ції зі складу Ради Європи. «Що стосуєть-
ся санкцій у Раді Європи, то насправді від 
цих санкцій страждає не російська держа-
ва, а громадяни Росії. Тому що приналеж-
ність РФ до Ради Європи означає прина-
лежність до юрисдикційного простору, це 
означає можливість подавати позови про-
ти російської держави», — заявив прези-
дент Франції. Він додав, що якщо Росія 

буде виключена зі складу Ради Європи, 
то все це може стати неможливим.
 Утім це питання риторичне. Адже 
Росія не надто й прислухається до голосу 
Феміди й права взагалі. У цьому контексті 
Володимир Зеленський нагадав, що Росій-
ська Федерація повинна виконати рішен-
ня Міжнародного трибуналу з морського 
права та звільнити 24 українських моря-
ків, які були захоплені в Чорному морі в 
листопаді 2018 року. Це, до речі, було б 
сигналом для міжнародної спільноти про 
те, наскільки готова Росія діяти в право-
вому полі.
 Нагадаємо, з президентом Франції 
Еммануелем Макроном Володимир Зе-
ленський зустрічався вже вдруге. Пер-
ша неофіційна зустріч відбувалася перед 
другим туром виборів, коли Зеленський 
перебував ще в статусі кандидата в прези-
денти. 
 Учора ж український лідер перебував 
iз візитом у Берліні, де зустрівся з головою 
Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле. 
Питання припинення війни та повернен-
ня заручників і тут було ключовим. Пла-
нувалася ще зустріч із канцлером Анге-
лою Меркель, проте її підсумки на момент 
верстки номера ще не були відомі. ■

НОВИНИ ПЛЮС 

Причетним до аварії МН17 оголоcять підозри 
 Підозри першим чотирьом підозрюваним у катастрофі «Боїнга» Малайзійських 
авіаліній, рейс МН17, у небі над Донбасом у 2014 році буде висунуто після того, як їхні 
імена оприлюднить Спільна слідча група (ССГ). Про це повідомила заступник мініст-
ра закордонних справ України Олена Зеркаль, пише «Інтерфакс-Україна». «Імена буде 
оголошено. Буде пред’явлено підозри. Після цього має запрацювати сам кримінальний 
суд Схіпгола (Нідерланди), який розглядатиме цю справу. Але доки суд не встановить 
провину таких-то, не можна сказати, що вони є винними... Це тільки верхівка. Звісно, 
потім кількість людей, які причетні до цього, буде набагато більшою, ніж ці чотири лю-
дини», — розповіла Зеркаль. Вона підтвердила, що йдеться про «керівництво росій-
ської армії». 

Затонув корабель з мігрантами
 Біля міста Бодрум в Егейському морі на південному заході Туреччини затонув чо-
вен із мігрантами. 31 людину вдалося врятувати, 12 — загинули, повідомляє 24 канал. 
Рятувальники виявили людей у морі 17 червня, приблизно о 7.20, повідомила берего-
ва охорона Туреччини. Мігранти намагались через Середземне море дістатись Греції. 
Звідки вони прямували — невідомо. Тіла загиблих підняли на поверхню з глибини 32 
метри. В береговій охороні не повідомили, що стало причиною катастрофи та націо-
нальність мігрантів.

Екс-президента УЄФА Мішеля Платіні затримали 
 Учора колишнього президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 
Мішеля Платіні затримали у справі про вибір країни, яка прийматиме чемпіонат сві-
ту 2022 року. Функціонера заарештувала поліція Франції. Про це повідомляє видання 
Mediapart. Мішель Платіні був узятий під варту в рамках розслідування корупції через 
надання Катару права на проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року. Як відомо, 
у грудні 2010 року Катар був обраний місцем проведення чемпіонату світу 2022 року. 

Молдова просить Україну допомогти знайти олігарха 
Плахотнюка 
 Новий міністр внутрішніх справ Молдови Андрій Нестасе у вівторок, 18 червня, звер-
нувся до влади України з проханням посприяти у встановленні місця перебування мол-
довських олігархів — Володимира Плахотнюка та Ілана Шора, інформує «Інтерфакс». Під 
час виступу в парламенті Молдови Нестасе заявив, що олігархи скоріш за все залишили 
територію республіки, хоча у прикордонній поліції країни і немає даних про їхній виїзд. 
Як зазначив Нестасе, ймовірно, що Плахотнюк і Шор «поїхали через Придністровський 
регіон в Україну». Демократична партія Молдови минулого тижня підтвердила, що її лі-
дер — олігарх Влад Плахотнюк — виїхав з країни лише на кілька днів до своєї родини. 
За даними ЗМІ, Плахотнюк вилетів до Швейцарії відразу після того, як уряд Демпартії 
оголосив про відставку, а влада у країні повністю перейшла до нового уряду, створено-
го Партією соціалістів і правим блоком ACUM. Плахотнюк заявив, що переходить в опо-
зицію, але «залишається на барикадах і незабаром повернеться до країни», повідомляє 
«Німецька хвиля». ■

■Інна СТЕПАНЧУК

 Усього за 30 років 
населення Землі збіль-
шиться на понад два 
мільярди людей. Від-
так у 2050-му на на-
шій планеті житиме 
майже 10 мільярдів 
людей, прогнозують 
в ООН. А ще за пів-
століття чисельність 
землян збільшить-
ся на мільйон, таким 
чином у 2100 році нас 
буде вже понад 11 мі-
льярдів. На сьогодні, 
за підрахунками ООН, 
на планеті мешкає 7,7 
мільярда людей. Про 
це йдеться у доповіді 
про світову демогра-
фічну ситуацію, під-
готовленій департа-
ментом з економічних 
та соціальних питань 
ООН та оприлюдненій 
у понеділок, 17 чер-
вня. 
 Як зазначено в 
доповіді, у проміж-
ку між 2019 роком і 
2050-м майже поло-
вина прогнозованого 
збільшення населен-
ня припаде на дев’ять 
країн: Індію, Ні-
герію, Пакистан, Де-
мократичну Респуб-
ліку Конго, Ефіопію, 
Танзанію, Індонезію, 
Єгипет i США. Як ба-
чимо, у списку країн 
лише одна — з до-
сить високим рівнем 
життя (США), та й та 

«приросте», як про-
гнозується, за раху-
нок мігрантів. Біль-
шість цивілізованих 
країн і надалі демонс-
труватимуть тенден-
ції до зменшення 
корінного населення. 
 Варто додати, що 
оприлюднений про-
гноз був підкориго-
ваний з огляду на 
зниження показни-
ків народжуваності 
в низці країн. Адже 

ще два роки тому де-
мографи прогнозу-
вали, що землян у 
2100 році мало би 
бути дещо більше — 
11,2 мільярда. Та на-
віть ці прогнози є су-
ворим попереджен-
ням для нашої плане-
ти і всього людства. 
Адже таку силу-си-
ленну жителів дове-
деться годувати, вдя-
гати і зігрівати. А це 
означає, що потреба в 

ресурсах надалі лише 
зростатиме.
 Ключовим факто-
ром у зміні кількості 
населення в низці 
країн стане міграція, 
відзначають демог-
рафи. Саме приплив 
мігрантів може ком-
пенсувати природне 
скорочення кількості 
населення в таких 
країнах, як Німеччи-
на, Угорщина, Росія, 
Італія та Японія. ■

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон зустрілися вже вдруге.
Фото з сайта news.bigmir.net.

❙
❙

ВІЗИТИ

«Повернення 
миру в Україну — 
це мій пріоритет»
Під час поїздки в Париж президент Зеленський 
розповів, з якою думкою засинає і прокидається

■

ТЕНДЕНЦІЯ

Тримайся, плането 
За даними ООН, у 2100 році на Землі 
проживатиме майже 11 мільярдів людей

■

Деякі країни світу вже зараз неспроможні впоратися з кількістю жителів.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Як стверджують соціологи, най-
більше, чого прагнуть українці 
від новообраної влади, — щоби 
та дозволила їм суттєво заоща-
дити на комунальних послугах. 
Наразі ж логічних кроків коман-
ди президента Зеленського у 
цьому напрямку не видно. Понад 
це, більшість експертів зазначає: 
тарифи і не будуть знижуватися. 
Навіть навпаки — зростатимуть. 
А якщо і справді так трапиться, 
тоді падатиме рейтинг самого Зе. 
Аби не допустити електорально-
го колапсу, група людей, яких у 
ЗМІ іменують терміном «у Зе-
ленського», намагається вибудо-
вувати певну послідовність своїх 
дій. Щоправда, де закінчуються 
реформи і де починаються мані-
пуляції, з’ясувати не так просто. 

Мрії і маніпуляції   
 «З приходом на посаду пре-
зидента України Володимира 
Зеленського люди сподівають-
ся, що соціальна політика в де-
ржаві зміниться в кращий бік. 
Дійсно, зі зміною влади є великі 
соціальні очікування в суспільс-
тві. Опитування показують, що 
люди перше, що очікують від но-
вого президента за його 100 днів 
роботи, — це істотне знижен-
ня комунальних тарифів. Далі 
йде боротьба з корупцією і вирі-
шення проблем війни і миру», 
— сказав соціолог Андрій Пав-
ловський. І наголосив: наразі ми 
не бачимо якоїсь визначеної по-
зиції з боку самого пана Зеленсь-
кого і з боку його команди. 
 «Що стосується пана Зе-
ленського, це зрозуміло, оскіль-
ки він не є професійним еконо-
містом, він ніколи не займався 
соціальними проблемами, але в 
його команді є люди, які є про-
фесіоналами в цій галузі», — до-
дав він, звернувши увагу, що де-
які публічні заяви офіційного 
представника президента в Ка-
бінеті Міністрів Андрія Геруса 
поро джують невизначеність у 
питанні з тарифами. «Пан Герус 
дозволив собі незрозумілі вис-
ловлювання на одному з теле-
каналів про те, що це насправді 
«95-й квартал» сміявся над тари-
фами, а не Зеленський обіцяв їх 
знизити, — сказав Павловський. 
— Мабуть, якщо і будуть знижу-
вати тарифи на газ, то тільки для 
промислових споживачів, а що 
стосується населення в цілому, 
то поки немає інформації, хоча 
люди цього чекають».
 Натомість експерти вже встиг-
ли звинуватити Андрія Геруса в 
масштабних маніпуляціях. Так, 
президент Асоціації енергетики 
України Олександр Трохимець 
на своїй сторінці у «Фейсбуці» за-
явив, що Герус маніпулює питан-
ням тарифів на електроенергію, 
намагаючись відстрочити запро-
вадження ринку. «Герус повідо-
мив, що також законопроект пе-
редбачає відстрочку введення 
ринку електроенергії на один рік. 
Мовляв, хочете дешеву електрое-
нергію — дайте нам можливість 
у ручному режимі далі встанов-
лювати тарифи. Тому що дешева 
електроенергія потрібна не тіль-
ки населенню, а й заводам Ігоря 
Коломойського», — стверджує 
експерт, уточнивши, що законо-
проект президента не узгоджу-
вався ні з профільним міністерс-
твом, ні з Каб міном. «Правильно! 
Навіщо з кимось узгоджувати? 
Тільки Герус має право вирішу-
вати, що правильно на енерге-
тичних ринках, а що ні», — емо-
ційно констатував Трохимець.
 Журналісти одразу ж згада-
ли слова Андрія Геруса до прези-
дентських виборів, коли тодіш-
ній член «ЗЕкоманди» обіцяв: 
ціну на газ для населення мож-

на знизити на 11% вже з 1 трав-
ня. «Я рекомендую, щоби була 
ініціатива від Зеленського на-
віть поки не пройшов процес 
інавгурації, щоби він закликав 
це зробити. Тому що там є пев-
ні технічні труднощі, певні дис-
кусії між «Нафтогазом» і Каб-
міном, якась не така постанова, 
не так виписано, не можуть ре-
алізувати... Тобто це не питан-
ня по суті, а питання по формі. 
Це можна вже зробити з 1 трав-
ня, — обіцяв тоді радник Воло-
димира Зеленського.

Плюс на мінус буде?...
 Втім доля таки вирішила 
усміхнутися «ЗЕкоманді», — 
і Конституційний Суд зробив 
сильний хід на користь нового 
президента: визнав неконсти-
туційним створення Національ-
ної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енерге-
тики і комунальних послуг. По-
дання, як відомо, надійшло від 
46 народних депутатів, а суд ви-
рішив, що Нацкомісія була ство-
рена у неконституційний спосіб, 
її статус і спосіб формування не 
відповідають Конституції.
 Відтак Володимир Зеленсь-
кий, як пояснила його команда, 
має намір внести до парламенту 
законопроект, яким плануєть-
ся запровадити нову формулу 
ціноутворення на електроенер-
гію, що виробляється теплое-
лектростанціями, і який скасує 
формулу «Роттердам+». Нова 
формула матиме назву «Роттер-
дам». За цією формулою й розра-
ховуватиметься вартість вугіл-
ля, яке використовують тепло-
електростанції для виробниц-
тва електроенергії.
 І саме за цією формулою, по-
обіцяв Андрій Герус, плануєть-
ся прибрати вартість доставки 
вугілля з порту Роттердама до 
України, яка була передбачена 
у формулі «Роттердам+» і яка, 
за розрахунками представника 
президента в уряді, призводила 
до збільшення вартості електро-
енергії та приносила енергогене-
руючим компаніям 12 мільярдів 
гривень щороку.
 У законопроекті президента 
буде передбачено відтермінуван-
ня запровадження ринку елек-
троенергії на рік — до 1 лип-

ня 2020 року. Саме до того часу 
діятиме формула «Роттердам-
мінус», яка, за словами Андрія 
Геруса, передбачить імовірність 
зниження вартості вугілля, яке 
по стачається на українські ТЕС, 
залежно від його якості: загалом 
до 10%.
 Злополучна «Роттердам+», 
яку постійно критикували ек-
сперти, була затверджена 
НКРЕКП. Така методика розра-
хунку, на їхню думку, мала усу-
нути ручне регулювання цін, за-
безпечити незалежність від пос-
тачань із зони бойових дій та доз-
волить Україні накопичувати 
достатньо вугілля до зими. Від-
повідно до методики, вартість 
палива визначалася за форму-
лою «ціна вугілля у портах Амс-
тердам — Роттердам — Антвер-
пен + вартість його доставки в 
Україну». Відтак із січня по лис-
топад 2016 року ціна теплової 
електроенергії зросла удвічі.
 Боротися з «Роттердамом», 
принаймні на словах, почали 
ще за президентства Петра По-
рошенка: у липні 2016 року 
прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман заявив, що вважає 
неприйнятною схему «Роттер-
дам+», а у 2017-му генпрокурор 
Юрій Луценко сказав, що фор-
мула становить корупційну за-
грозу для держави. Представник 
«ЗЕкоманди» Герус при цьому 
не втримався від легкого випа-
ду в бік подоланого ними супер-
ника і заявив: екс-президент По-
рошенко стверджував, що «Рот-
тердам+» був умовою співпраці 
з МВФ, але насправді такої умо-
ви не було.

Життя без НКРЕКП
 Правовий вакуум, який ви-
ник навколо комісії, що затвер-
джувала правила гри у паливно-
му секторі України, робить ситу-
ацію з імовірними зловживання-
ми у цій сфері ще заплутанішою. 
«Рішення Конституційного Суду 
не впливає ані на правовий статус 
поточного складу НКРЕКП, ані 
на рішення НКРЕКП, що були 
ухвалені до 13 червня 2019 року 
та будуть ухвалені до 31 груд-
ня 2019 року», — заявив юрист 
юридичної фірми ILF Іван Бон-
дарчук, пояснивши, що навіть 
із 1 січня 2020 року НКРЕКП 

не буде позбавлена можливості 
виконувати свої повноважен-
ня. «Адже положення закону, 
що визначають повноваження, 
правовий статус членів та по-
рядок організації роботи регу-
лятора, не втрачають своєї чин-
ності», — додав він, заявивши, 
що правова невизначеність ста-
тусу НКРЕКП та відсутність чіт-
ких правил її взаємодії з органа-
ми виконавчої влади може деста-
білізувати впровадження нового 
ринку електроенергії.
 «Особливе занепокоєння 
викликає той факт, що Конс-
титуційний Суд фактично виз-
нав, що, згідно з чинною ре-
дакцією Конституції України, 
НКРЕКП не може бути повніс-
тю самостійним та незалежним 
органом, а повинен належати до 
системи органів виконавчої вла-
ди та підпорядковуватися Кабі-
нету Міністрів. Окрім того, рі-
шення суду унеможливлює кон-
курсний відбір та призначення 
нових членів НКРЕКП після 1 
січня 2020 року», — резюмував 
юрист.

Новий регулятор: ручний і 
ласкавий до Коломойського
 «ЗЕкоманда» планує вирішу-
вати проблему ухваленням ново-
го закону про НКРЕКП, де буде 
передбачено інші процедури при-
значення, а також внесенням 
зміни до Конституції, щоб у ній 
було передбачено наявність різ-
них регуляторів, не тільки енер-
гетичних. «Андрію Михайлови-
чу, навпаки! Спочатку — зміни 
до Конституції України, а вже 
потім новий закон про НКРЕКП. 
Але я б спочатку радив уважно 
прочитати сьогоднішнє рішення 
КС України. Бо правовим наслід-
ком може бути те, що НКРЕКП 
може бути віднесено до виконав-
чої гілки влади. І тоді для «не-
залежності» регулятора потріб-
но буде не зміни до Конституції 
внести, а взагалі її переписати з 
точки зору перерозподілу повно-
важень між гілками влади. Що, 
на мою думку, нереально. В ін-
шому випадку будь-який новий 
закон про НКРЕКП буде визнано 
неконституційним», — розкри-
тикував потуги команди Володи-
мира Зеленського експерт Олек-
сандр Трохимець.

 Але найбільше аналітика га-
лузі обурила ідея Андрія Геруса, 
щоби після переформатування 
НКРЕКП у ній могли залишити-
ся працювати деякі діючі члени, 
поряд із новими. «Оце і є дійсна 
мета Коломойського, чиї інтере-
си насправді представляє Герус: 
отримати ручного регулятора, — 
сказав Трохимець. — Команда 
президента Зеленського в особі 
його представника Андрія Геру-
са продовжує проявляти право-
вий нігілізм, намагаючись узур-
пувати владу в країні. Що, на 
мою думку, є небезпечним для 
фундаментальних основ функ-
ціонування України як незалеж-
ної суверенної держави. Я зі сво-
го боку як правник буду робити 
все, щоб цьому запобігти!». 
 Втім, як зазначив експерт, 
малоймовірно, що Конститу-
ційний Суд дозволить здійснити 
таку махінацію. Але, на жаль для 
більшості українських ви борців, 
боротьба за зниження комуналь-
них тарифів переходить у повіль-
ну стадію, а на перший план ви-
ходять підкилимні пристрасті 
за грошові потоки. Які під пра-
пором боротьби за народне щас-
тя спробують перерозподілити у 
«правильні» кишені. ■

РЕФОРМИ І МАНІПУЛЯЦІЇ

ЗЕвдання номер один
Обіцяне зниження тарифів для населення наразі відтерміновується, натомість команда 
президента спробує взяти під свій контроль паливний сектор держави

■

Газ для населення наразі не дешевшатиме. Хоча і не дорожчатиме... Принаймні до парламентських виборів.
Фото з сайта ulvovi.info.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Грошей не буде
 Світові фінансові кола суттєво 
зменшили вкладення коштів в інші еко-
номіки, доволі суттєво скоротивши 
власні інвестиційні програми. Так, за 
даними західних експертів, прямі іно-
земні інвестиції у світі знижуються вже 
три роки поспіль: торік вони скороти-
лися на 13% — до 1,3 трлн доларів. 
Це мінімальний рівень з часів фінан-
сової кризи. На думку авторів тематич-
ної доповіді Конференції ООН з торгів-
лі і розвитку, це насамперед пов’язано 
з геополітичними та торговельними ри-
зиками, які, можливо, продовжать не-
гативно позначатися на інвестиціях у 
найближчі роки.
 Глобальний клімат для міжнародної 
торгівлі та інвестицій, на їхню думку, 
вже не є таким сприятливим, як рані-
ше, коли світова економіка росла за-
вдяки експорту. США і Німеччина ста-
ли обережніше ставитися до зарубіж-
них, особливо китайських, інвестицій, 
побоюючись, що іноземці отримають 
важливі технології та активи. Підоз-
ріло до інвесторів з-за кордону став-
ляться й інші країни ЄС. Навесні Євро-
комісія прийняла регламент для пере-
вірки будь-яких іноземних інвестицій у 
країни блоку.
 У свою чергу, Китай намагається 
обмежити відтік капіталу за кордон, че-
рез що його прямі інвестиції за кордон 
знизилися другий рік поспіль: цього 
разу на 18%, до 30 млрд доларів. Гло-
бальний потік прямих іноземних інвес-
тицій в СНД і Грузію скоротився в 2018 
році на 36%, до 27 млрд доларів.
 Обсяг прямих іноземних інвести-
цій в Україну — на порівняно скром-
ні 9%, що у сумі становило 2,4 млрд 
доларів. Експерти вважають, що при-
чиною є політична невизначеність в 
країні. На таку ж позначку упали вкла-
дення в активи в США, щоправда, за-
гальна сума у цій країні становить 252 
млрд доларів. Обсяги прямих інвес-
тицій у Росію за рік знизилися вдвічі, 
впавши до позначки в 13 млрд доларів. 
Інвестиції в Німеччину скоротилися на 
30%, до 26 млрд доларів.

■
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Експорт формує посіви
 Під урожай 2019 року пшениця в цілому (яра 
та озима) посіяна на площі 6 млн  621 тис. га, що на 
46,4 тис. га більше в порівняні з попереднім роком, 
повідомляє Державна служба статистики України. 
За даними Міжнародного центру торгівлі (ITC), за 
результатами світової торгівлі борошном пшенич-
ним або з меслину  у 2018 році Україна займає 16-
те місце у світовому експорті з часткою 1,59%  та 
2,3%. Загалом же рейтинг України у світовому ім-
порті — 129-те місце.

Дохлих курей — у річку...
 У притоці Сіверського Дінця поблизу Харкова 
були виявлені тушки мертвих курей. У водах річки 
Хотімля плавало приблизно півтори сотні пакетів 
iз  птахами. Близько тонни поліетиленових мішків, 
що немилосердно смерділи, викинули невідомі. В 
соцмережі «Фейсбук» з’явилася інформація, що 
річка несе пакети вниз, в Кулаковську затоку Пе-
ченізького водосховища річки Сіверський Донець. 
Смердючу «знахідку» локалізували представники 
місцевої влади — голова ОТГ і депутати. Як роз-
повідають очевидці події, од відвідування місце-
вих пляжів та риболовлі нижче за течією річки поки 
що місцеві мешканці утримуються. Зразки відпра-
вили на лабораторне дослідження. Дані про подію 
занесено до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за ч. 1 ст. 239 («забруднення або псування зе-
мель») Кримінального кодексу України. Це право-
порушення передбачає штраф до 200 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян або позбав-
лення права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років, повідо-
мили співробітники обласного управління поліції.

Органічне виробництво — наша тема
 Темпи зростання українського органічного ви-
робництва в 5,4 раза вищі, ніж у країнах Європи, 
та майже вп’ятеро вищі, ніж у світі загалом. Про це 
повідомила начальник відділу технологій вироб-
ництва харчових продуктів Мінагрополітики Вален-
тина Заєць. За її словами, зараз Україна посідає 
двадцяте місце у світі та одинадцяте місце в Єв-
ропі за площею сільськогосподарських угідь, зай-
нятих під органічним виробництвом. В Україні ви-
робляється широкий спектр такої продукції, при ць-
ому під зерновими перебуває 45,4 відсотка загаль-
ної площі органічних угідь. Майже все вирощене 
з України експортується, адже рівень споживання 
на внутрішньому ринку невисокий — близько 0,68 
євро на душу населення, у порівнянні з 10-11 євро 
у світі. Показники еспорту органічної продукції на-
дихають: від продажу її за кордон позаторік отри-
мали 99 млн євро. Постачання орієнтоване пере-
важно на країни Європи: Нідерланди, Німеччину, 
Великобританію, Італію, Австрію, Польщу, Швей-
царію, Бельгію, Чехію, Болгарію, Угорщину. Дуже 
цінують українські органічні продукти також в Аме-
риці та країнах Азії, де заробили приблизно 4 млн. 
євро зі згаданої суми.

Вертикальна кооперація
 В Україні працюватиме південно-східна про-
грама підтримки фермерів, яку минулої п’ятниці 
презентували HarvEast та UTA group. Очікується, що 
від запуску програми товарно-грошового кредиту-
вання виграють всі учасники. З нею вже ознайоми-
лося понад 200 агровиробників південно-східних 
областей. «За 30% від суми контракту HarvEast на-
дає фермеру добрива, засоби захисту рослин, на-
сіння — на вибір, а той зобов’язується постави-
ти нам продукцію. Утворюється тристоронній до-
говір, де все прописується», — деталізував умови 
співпраці Вадим Ворожцов, заступник директора 
ТОВ Світ Агро Трейд, що входить в UTA group. За-
лишок фермер виплачуватиме після того, як збе-
ре врожай і продасть зерно. Ідея проекту виникла 
після поїздок в США, де поширена модель верти-
кальної інтеграції з фермерами через різноманітні 
об’єднання. У HarEast є насіннєвий завод, тож іс-
нує потреба в реалізації продукції, досвід у посі-
вах, агрономії. Вони купують собі ЗЗР, добрива і 
завдяки великим обсягам отримують кращу ціну. 
Трейдери отримають додаткові гарантовані обсяги 
перевалки зерна. А фермери в цій кооперації, крім 
товарного кредиту, отримують ще й знижку на ре-
сурси та можливість мати експертну — юридичну, 
трейдерську, бухгалтерську — допомогу від грав-
ців іншого рівня. Для агрохолдинга це ще й нала-
годження довірливих стосунків iз пайовиками. Чим 
більше фермери зароблятимуть, тим більше подат-
ків платитимуть, більше вкладатимуть у розвиток 
спільного для всіх (як орендарів, так і орендодав-
ців) регіону. На програму сезону 2019/2020 виді-
лено мільйон доларів — по 500 тисяч від агрохол-
дингу та логістичної компанії. Далі все залежатиме 
від зацікавленості. Очікують, що цього року візьме 
участь не менше двохсот фермерів, які виробляти-
муть від ста до тисячі тонн зерна, а загальна кіль-
кість зерна досягне 100 тисяч тонн. ■

НОВИНИ ПЛЮС■Оксана СИДОРЕНКО

 У Саратському районі 
Одеської області обмолот яч-
меню та ранніх зернових пі-
шов пришвидшеними темпа-
ми, бо останні декілька тиж-
нів у регіоні трималася надто 
висока температура. Відкла-
дати далі не було сенсу: уро-
жай міг погоріти через ней-
мовірну спеку. Дещо рані-
ше, ніж планували, жнива 
стартували й у сусідньому Із-
маїльському районі.
 На території Білгород-
Дністровського району Одесь-
кої області навпаки, — через 
рясні дощі аграрії вимушені 
були відкласти збирання вро-
жаю. Так само, як і у пост-
раждалій від шалених злив 
Херсонській області. Заступ-
ник директора Департаменту 
агропромислового розвитку 
ХОДА Андрій Неделько за-
значив, що в окремих госпо-
дарствах випала тримісячна 
норма вологи, але в цілому по 
регіону постраждало не біль-
ше 5 відсотків посівів ран-
ніх зернових. У Миколаївсь-
кій області до збирання під-
лягає майже 833 тис. га ран-
ніх сільськогосподарських 
культур (на 52 тис. га більше, 
ніж у минулому році), з яких 
майже 747 тис. га — зернові 
(плюс 7 тис. га до минулоріч-

ного показника). На території 
області тиждень тому також 
стартувала жнивна кампанія, 
хоча погодно-кліматичні умо-

ви так само відтермінували її 
початок. В області постійно 
моніторили дозрівання вро-
жаю, щоб за сприятливих аг-

рометеорологічних умов ма-
сово почати збирання ранніх 
зернових культур та ріпаку з 
третьої декади червня.
 На Буковині також поча-
ли збирати урожай. На те-
риторії Глибоцького райо-
ну Чернівецької області пер-
шими в поле вийшли аграрії 
ТОВ «Мрія Глибоччини», 
яке в поточному році посія-
ло озимий ріпак та зерно на 
площі 2 тисячі 541 га. Ви-
рощено непоганий врожай: 
планують зібрати близько 20 
центнерів зерна ріпаку з гек-
тара. На полях господарства 
працюють 19 потужних ком-
байнів, протягом доби зібра-
ли зерно з-понад 400 гек-
тарів. За сприятливих по-
годних умов завершити робо-
ту зі збору урожаю культури 
планують за 6 робочих днів. 
Розпочали збір урожаю ози-
мого ячменю і в особистих се-
лянських господарствах. ■

Оксана СОВА

 Фермери та невеликі вітчизняні агрокомпанії 
неспроста почали значно більше, ніж зазвичай, 
висівати гороху, сочевиці, квасолі й бобів. Попит 
на ці культури росте, а експерти підігрівають інте-
рес виробників упевненими прогнозами: світовий 
ринок зернобобових збільшуватиметься в геомет-
ричній прогресії по всьому світу. За попередніми 
розрахунками, до 2050 року цілком можна очіку-
вати росту споживання зернобобових культур на 
50 відсотків. Саме такий прогноз днями озвучив 
президент Всесвітньої конфедерації бобових (GPC) 
Арслан Хусейн. За його словами, зернобобові куль-
тури почали набирати популярність на загально-
прийнятих і нестандартних світових ринках. Адже 
останнім часом екологи наполегливо рекоменду-
ють: сьогодні, щоб захистити планету від кліматич-

них стресів, необхідно переходити на споживання 
зернобобових культур, збільшуючи в раціоні частку 
рослинного білку. Вирощування таких рослин знач-
но енергоекономніше, аніж культивування м’ясних 
порід худоби, незалежно від її виду.
 Окрім того, бобові — класичний попередник, 
що збагачує ґрунти азотом. «Якщо ви хочете отри-
мувати більші врожаї, необхідно вносити зерно-
бобові в сівозміну. Жовтий горох, сочевиця і нут 
користуватимуться найбільшим попитом, залеж-
но від цін», — вважає Арслан Хусейн. 
 Наразі основні країни-виробники зернобобо-
вих культур — Індія, Канада, М’янма, Австралія, 
Україна, Туреччина, Росія, Казахстан. При цьо-
му основним споживачем продуктів традиційно 
лишається Індія, за якою йдуть Туреччина, Єги-
пет, Шрі-Ланка, Пакистан, Бангладеш, Судан, Са-
удівська Аравія. Основним же світовим експор-

тером зернобобових вважається Канада. Також 
досить високі обсяги на продаж відвантажують 
М’янма, Австралія, Туреччина, Україна, Росія, 
Казахстан, деякі африканські та південноамери-
канські країни. Дубай тим часом став дуже важ-
ливим реекспортером для країн Азії і особливо — 
для Аравійського півострова. 
 Як бачимо, українські аграрії не пасуть задніх 
на світовому ринку попри тривалу перерву і, як на-
слідок, відсутність досвіду у культивації трендо-
вих бобових. Як повідомив директор Громадської 
спілки «Спільнота виробників і споживачів бобо-
вих України» Микола Вареник, останніми роками 
виробництво нуту в Україні зросло у вісім разів: 
з 6,49 тисячі тонн у 2016 році до 53, 05 тисячі в 
2018-му. У 2017 році виробництво нуту підскочи-
ло до 19,21 тис. тонн. Із горохом із різних причин 
(перш за все — погодних та ринкових) картина 
дещо нестабільна: якщо 2016 року його українці 
виростили 746,23 тисячі тонн, в 2017-му — 1 млн 
95,71 тисячі, то минулоріч — 774,91 тисячі тонн. 
 Виробництво сочевиці в Україні 2018 році 
склало 19,54 тисячі тонн проти 2,81 тисячі в 2016 
році. Посіви під квасолею стабільно розширюємо: 
у 2016 році виростили її 53,58 тисячі тонн, у 2017 
році — 64,36 тисячі , а в 2018 році — вже 71,19 
тисячі.Загалом же вробництво бобових культур у 
2018 році склало 953,95 тисячі тонн проти 876,55 
тисячі в 2016 році. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Масова загибель бджіл по 
Україні цього року — справжя 
катастрофа не лише для влас-
ників пасік. Вона, безумовно, 
позначиться й на урожайності 
плодових та городніх куль-
тур, на самопочутті лісових 
покровів. Симптоматично, 
що мор, спричинений шкід-
ливими агрохімічним засоба-
ми, починаючи з квітня, на-
крив усі регіони
 У Хмельницькій облас-
ті нещодавно знову загинули 
кілька сотень бджолосімей. 
У селі Шевченко, що за 10 кі-
лометрів від Славути, пасіч-
ник поскаржився на загибель 
своїх медоносних трудів ниць: 
після посівної не дорахував-
ся 40 бджолосімей. Пасічни-
ки з Шевченко, Міньковець і 
Перемишля подали проби за-
гиблих комах та ґрунту і на-
сіння рослин із сусідніх полів 
до лабораторії. Тим часом аг-
рокомпанія, що орендує землі 
навколо сіл із мертвими бджо-
лами, стверджує, що оброб-

ляє посіяну тут сою лише доз-
воленими засобами. Бджоляр 
Андрій Данилюк оприлюднив 
результати лабораторних до-
сліджень iз Київського інсти-
туту екогігієни і токсикології: 
у посівному насінні сої з сусід-
нього поля виявлено три види 
пестицидів, які цілком збіга-
ються із залишками отрути в 
підморі бджіл.
 Зокрема, пестицид інсек-
тицидної дії фіпроніл iз його 
пасіки перевищував смертель-
ну для комах дозу в 15 разів. 
Та  навіть маючи на руках до-
кази внесеної у землю отрути, 
агрокомпанія не поспішає від-
шкодовувати збитки. Там за-
сумнівалися в об’єктивності 

аналізів. Незадовго до того на 
Сумщині у 52 пасічників ма-
сово загинули бджоли, їм теж 
доведеться пройти всі кола 
судового пекла, намагаючись 
компенсувати збитки.
 На щастя, не всі свідомі чи 
випадкові бджоловинищува-
чі відхрещуються од відпові-
дальності. Так, фермер з Оде-
щини погодився виплатити 
пасічникам Болградського 
району компенсацію за бд-
жіл, які загинули від отруєн-
ня пестицидами. Постраж-
далі місцеві бджолярі зус-
трілися з керівником ПСП 
«Агропродукт» Георгієм Ка-
лаяновим, мирно обговорили 
проблему і розмір компенса-

ції з відшкодування збитків. 
«Ми з одного села, нам не пот-
рібні конфлікти. А тому домо-
вилися між собою. В майбут-
ньому будемо доводити до ві-
дома всіх, у тому числі й ЗМІ, 
обережніше оброблятимемо 
поля», — прокоментував си-
туацію сам фермер. Один iз 
потерпілих бджолярів, Олек-
сандр Червенков, підтвер-
див, що досягнуто домовле-
ності про співпрацю і недо-
пущення подібних ситуацій. 
Тому бджолярі одразу забра-
ли свою заяву, подану до пра-
воохоронних органів.
 Нагадаємо, що, за офіцій-
ними науковими даними, 
якби не було бджіл-запилю-
вачів, то 75 відсотків продо-
вольчих культур, що вирощу-
ють у світі, просто не існувало 
б. По всьому світу проводять 
кампанії на підтримку цих 
комах. Ми навіть не підоз-
рюємо, наскільки великий 
вплив бджоли мають на наш 
світ, особливо ж на сільське 
господарство і пов’язаний iз 
ним бізнес. ■

АНТИРЕКОРД

Подзвін по бджолах
Вітчизняні пасічники скаржаться 
на рекордний мор комах-медоносів

■

ЖНИВА-2019 

Почали з ячменю
Одещина та Херсонщина, накриті зливами на старті жнив, — 
у розпалі збирання ранніх зернових

■

Південь України жнивує з прискоренням.
Фото з сайта bz.ks.ua.

❙
❙

НІШЕВІ КУЛЬТУРИ

Бобові розростаються
За останні три роки виробництво нуту в Україні 
зросло увосьмеро

■
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«У Прип’яті радіація сягала кілька 
рентген за годину» 
 — У той день, суботу, 26 квітня, 1986 
року, о 8-й годині ми вийшли на службу: 
було традиційне «розведення» особово-
го складу. Перевіривши несення служби 
підлеглими, з керівником нашого загону 
повезли своїх дітей на стадіон «Динамо», 
— розпочав спогади Анатолій Горішній. 
— А коли повернулися в підрозділ близь-
ко 10-ї години ранку, то вже нікого, крім 
чергового, не застали — весь особовий 
склад посадили в автобус і відправили в 
Чорнобиль... Так ми дізналися, що тра-
пилося щось лихе... 
 Усі, хто не втрапив у «перший еше-
лон», уже вранці 27 квітня теж потрапи-
ли в «зону», або, як тоді казали, «в Чор-
нобиль». Перші враження — це якісь не-
звичні фізіологічні відчуття (які вия-
вилися наслідком дії високої радіації): 
нудило, хоч ніхто майже нічого й не їв, і 
якийсь у роті ніби металевий накип, а ще 
— слабкість і втома. 
 Загалом за ці два дні з нашого Києво-
Святошинського підрозділу в «зону» при-
було 56 осіб. Я був заступником коман-
дира «групи безпечного пересування». 
Наше основне завдання в той час було — 
забезпечити порядок та допомогти в ева-
куації людей із Прип’яті й Чорнобиля. 
 Уже 27-28 квітня зрозуміли: сталася 
не звичайна пожежа на ЧАЕС, а щось на-
багато страшніше... Терміново потрібно 
організувати пункти дезактивації. Щоб 
«служиві» могли бодай помитися, адже 
радіація була скрізь, особливо в повітрі. 
У перші дні високий рівень радіації фор-
мував радіоактивний йод, і, щоб його 
компенсувати та протидіяти забруднен-
ню щитовидки, нам давали таблетки з 
«нормальним» йодом. 
 Єдиним примітивним засобом за-
хисту мали респіратор. Та коли на дру-
гий день після аварії почалася евакуа-
ція Прип’яті, то нам незручно було його 
вдягати, адже діти, жінки були без будь-
якого захисту. За що згодом багато хто 
по платився, адже чергувати доводилося 
на дорозі в радіоактивній пилюці. У са-
мій Прип’яті радіація сягала декількох 
рентген за годину (гранично допустимою 
дозою випромінювання для людини вва-
жається показник у 5 бер (рентгенів) на 
рік. — Ред.). 
 Ми попереджали людей, щоб не вихо-
дили на вулицю, але про те, що сталася 
аварія, ніхто з тодішніх «верхів» не го-
ворив. Люди не були готові до таких ката-
клізмів. У СРСР було звичним явищем 
замовчувати й не називати речі своїми 
іменами. Безумовно, що правдива інфор-
мація могла б спровокувати паніку, але й 
наслідки для здоров’я тисяч людей були 
б зовсім іншими, якби вони знали, з чим 
мають справу... 
 Прип’ять виселили 27 квітня фактич-
но за... декілька годин! Сюди надіслали 
величезну кількість автобусів, людям 
сказали взяти найнеобхідніші речі, бо, 
мовляв, через декілька діб вони повер-
нуться додому. Виїзд людям пояснюва-
ли незначними неполадками на станції. 
Але практично в кожній родині були рід-
ні, знайомі, які працювали на ЧАЕС, тож 
поступово правдива інформація негласно 
поширювалася. 
 У мене свого часу виникло запитан-
ня: чому при такому сильному вибу-
ху загинуло лише дві людини, адже на 

зміні мало бути значно більше персона-
лу? Все тому, що відбулося випробову-
вання певної програми, яка була «сира» 
й недосліджена. Наскільки мені відомо, 
отримали вказівку керівництва приско-
рити технологічні процеси, пов’язані 
з роботою ЧАЕС із метою максималь-
ної енерговіддачі. Ця програма була 
розроблена Ленінградським інститутом 
ядерної фізики, її вирішили терміново 
відпрацювати. 
 За моєю інформацією, із трьох сис-
тем пожежогасіння, які повинні були за-
класти на ЧАЕС, одну взагалі не устано-
вили, а з інших двох (основної та резерв-
ної) працювала лише одна... Цей «ленін-
градський експеримент» (регламентні 
роботи) мав проводитися при певних по-
тужностях реактора. Але на момент «до-
сліду» його потужність виявилася знач-
но меншою, тому вирішили реактор ак-
тивувати — у результаті він вийшов із-
під контролю...

«Місцеві на городах садили картоплю»
 Перша моя «каденція» в зоні лиха 
тривала з 27 квітня по 12 травня. Заува-
жу, що всі 56 людей iз моєї групи потра-
пили в київський відомчий госпіталь: 
хтось ще під час цього терміну, хтось тро-
хи згодом, адже несли службу в Чорно-
билі, Прип’яті, декілька нарядів стояли 
поблизу неї. У перші дні ми працювали до 
знемоги: не рахувалися зі сном, їжею... 
Раніше, коли дивився фільми про війну, 
дивувався, як солдати спали лише 3-4 го-
дини й витримували неймовірні наванта-
ження, а потім і нам довелося жити в та-
кому режимі. Стрес мобілізує людський 
організм!
 2 травня в «зону» приїхали 1-й секре-
тар ЦК КПУ Володимир Щербицький, 
заступник Голови Ради Міністрів СРСР 
Борис Щербина, Голова Ради Міністрів 
СРСР Микола Рижков і хтось із науков-
ців. Ми забезпечували проїзд до Чорно-
биля, де вони засідали цілий день, вивча-
ючи обстановку, й увечері прийняли рі-
шення про початок евакуації з 3 травня 
Чорнобиля й 30-кілометрової зони. За-
уважу, що це досить умовна терміноло-
гія, адже не йдеться про коло відповід-
ного радіусу — насправді ця зона непра-
вильної, витягнутої еліптичної форми. 
Реально вона витягнута на захід майже 
на 80 кілометрів. Радіоактивне забруд-

нення території відбулося нерівномірно: 
під час вибуху вітер був східний — тож 
спершу «пляму» понесло на захід. Друго-
го дня вітер змінився — й увесь бруд по-
несло на північ, на Білорусію, а 30 квiт-
ня повітряні маси понесли радіоактив-
ну хмару в бік Києва... Злочинним є те, 
що тогочасне компартійне керівництво 
УРСР, знаючи про реальний стан речей, 
не відмінило ні першотравневу демонс-
трацію, ні велогонку миру, що відбула-
ся в той же день. 
 У ці перші поставарійні дні спека сто-
яла неймовірна — градусів під 30, й міс-
цеві напівроздягненими садили на горо-
дах картоплю, дітки гралися в піску... 
Ми всіх просили поменше бути на вули-
ці, а деякі легковажні мами нам казали: 
«Це вам треба боятися, а що нам...» Оця 
необізнаність населення щодо радіації 
потім дорого всім коштувала... 
 Третього травня поблизу Іванкова зус-
трічали перші колони автобусів, що їхали 
для евакуації вже всієї Чорнобильської 
зони, й потім супроводжували їх. Коли 
я зайшов у перший автобус, то побачив 
під ногами декілька новеньких алюмініє-
вих 40-літрових бідонів, як виявилося, зі 
спиртом. Радіація ж перш за все згубно 
діяла на кровотворення, й тому потрібно 
було нормованою дозою алкоголю допо-
магати печінці очищувати кров. І згодом 
були спецпункти, де працівник «зони» 
міг під’їхати й випити трохи спиртно-
го. Так само, за рекомендацією лікарів, 
варто було вживати й червоне вино — ми 
його діставали вже самі. 
 Евакуація була чітко організована: з 
боку Іванкова й до Чорнобиля був в’їзд 
транспорту, а від Чорнобиля в бік Полісь-
кого — виїзд. І коли почалось масове ви-
везення людей з міст і сіл, створився су-
цільний потік, який нагадував евакуацію 
під час війни, що траплялося бачити рані-
ше тільки у фільмах — люди йшли піш-
ки, їхали на підводах запряженими кінь-
ми, на тракторах... На це «море» було 
страшно дивитися... Дуже велику роль в 
евакуації відіграли у перші дні військові: 
особисто ми контактували з підрозділами 
Прибалтійського військового округу. 
 Людей тимчасово розселяли по сусід-
ніх районах і наш підрозділ забезпечу-
вав у цих місцях охорону громадського 
порядку. Приємно вразило місцеве насе-
лення: хоча жило воно досить бідно, про-

те готове були віддати останнє — місцеві 
частенько нас підгодовували, адже ми 
«моталися» по всій зоні. 
 Мало хто згадує, що існувала загро-
за повторного вибуху — термоядерного, 
7-8 травня. Вода, яка була під реактором 
й охоло джувала його, могла потрапити 
в реактор, а завантажені урановими ка-
сетами були всі чотири реактори по саму 
зав’язку... Не забуваймо, що досі зруй-
нований четвертий реактор потихеньку 
проявляє свою активність!
 Втома була надзвичайною. Прига-
дую, як після короткого перекусу 7 трав-
ня вночі ми лягли перепочити, і раптом 
влітає генерал i намагається по тривозі 
всіх підняти. Я ще якось встав, а хлопці 
міцно крізь сон лише матюкалися... Нія-
кі команди не допомагали, й лише коли я 
гаркнув: «На станції пожежа» — всі мит-
тєво підскочили! Ми виїхали в бік Чор-
нобиля, де виникла НП, — евакуаційний 
потік машин-людей-худоби в якийсь мо-
мент дав збій — виник затор. За кілька 
годин ми «розтягнули» його, відновивши 
рух. 

«Мародери грабували покинуті хати, 
квартири, гаражі»
 Через ураження органів дихання й 
серцево-судинної системи я потрапив у 
госпіталь десь на місяць. На той час був 
29-річним старшим лейтенантом. Нез-
важаючи на екстремальні умови, енер-
гії було багато, мабуть, через оптиміс-
тичне ставлення до життя, яке мене 
тоді (та й зараз) рятувало. 
 Безумовно, перша поїздка в «зону» 
була найскладніша. Наступне відряд-
ження відбулося наприкінці жовтня й 
тривало місяць. Це вже була осмисле-
на й підготовлена не на скору руку поїз-
дка: керівництво міністерства внутріш-
ніх справ вже побачило, що потрібно 
серйозно влаштувати побут, адже про-
цес тривалий — почали будувати «там», 
зокрема, казарми, лазні (бо найбільше 
радіація з пилом накопичувалася на 
тілі, а особливо — волоссі) й іншу інф-
раструктуру для працівників силових 
структур. І ми в Чорнобилі доробляли 
одну будівлю, що стала казармою для 
батальйону, який забезпечував охоро-
ну ЧАЕС і всієї 30-кілометрової зони. А 
іншу з «нуля» будували поблизу сели-
ща Поліське. 

«Єдиним 
засобом захисту

респіратор» 

Тарас ЗДОРОВИЛО

Учора на каналі «1+1» розпочався показ сенсаційного американського серіалу «Чор-
нобиль». Він побив світові рекорди популярності та увійшов до десятки найрейтин-
говіших серіалів усіх часів. Проте ті, хто вже переглянув стрічку (особливо учасники 
тих подій), не надто в захваті, мовляв, багато вигадок і перебільшень. Проте це все-
таки художнiй фiльм, заснований на реальних подіях, а не документальний. Реальну 
ж картину трагедії 33-річної давнини ми можемо відтворити лише за розповідями 
очевидців.
На жаль, безпосередніх свідків тих подій з кожним роком стає все менше, тож їхні 
спогади про пережите стають дедалі ціннішими. «УМ» зустрілася з полковником 
міліції в запасі Анатолієм Горішнім, який побував у небезпечній зоні тричі. 
Закінчивши Київський міжнародний університет цивільної авіації (нині НАУ) з чер-
воним дипломом і здобувши спеціальність, пов’язану з ракетобудуванням, Анатолій 
Якович пішов працювати за фахом на столичний завод. Та через п’ять років був 
змушений «перепрофілюватися» в міліціонера — в МВС обіцяли, що дадуть квар-
тиру, яка була так потрібна молодій сім’ї з двома дітьми. Обіцяне житло, до речі, 
так і не отримав, а служба «затягнула»: згодом закінчив міліцейську академію, а 
насамкінець працював у Головному слідчому управлінні на посаді старшого слідчого 
з особливо важливих справ. 

ЯК ЦЕ БУЛО■

Анатолій Горішній.❙

Місто Прип’ять було евакуйоване за рекордний час.
Фото з сайта retrovasak.hu.

❙
❙

Анатолій Горішній побував у Чорнобилі тричі: на його 
очах евакуйовували Прип’ять і 30-кілометрову зону, а 

потім захищали від мародерів
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 Остання каденція припала на пе-
ріод із кінця жовтня 1987 по березень 
1988 року. Не думав, що і втретє дове-
деться побувати там: мене призначили 
заступником командира спеціального 
батальйону охоронців 30-кілометрової 
зони, який складався з 350 осiб, зібра-
них з усієї України. Ентузіазм на той час 
уже «підгас», тож у батальйон направля-
ли примусово, були серед моїх «бійців» і 
ті, хто провинився (і мав усі шанси бути 
звільненим iз міліції й навіть потрапи-
ти за ґрати). До батальйону входили дві 
роти — одна базувалася в Чорнобилі, 
а друга — біля Поліського. Командир 
саме потрапив у госпіталь, тож доводи-
лося самому вирішувати безліч питань. 
І якщо харчування було більш-менш 
нормально організовано, то забезпечу-
вати батальйон паливно-мастильними 
матеріалами, запчастинами до техніки, 
обмундируванням було вкрай важко. А 
ще ж потрібно налагоджувати комуніка-
цію з суміжними службами, знаходити 
спільну мову з моїм специфічним кон-
тингентом для підтримки дисципліни, 
забезпечувати якість служби підлеглих, 
проявляючи інколи навіть і жорсткість. 
Пройшовши через все це, отримав неоці-
ненний досвід. Саме в той період несен-
ня служби кожен показав, хто він є на-
справді... 
 Зона вже була обгороджена колючим 
дротом, бо почалося мародерство — гра-
бували покинуті хати, квартири, гара-
жі та намагалися вивезти награбоване 
(хоча було й багато місцевих, які напів-
легально потрапляли до своїх домівок, 
аби забрати якісь речі). Ми ж мали пиль-
нувати на КПП, аби це заражене «добро» 
не вивозили за межі зони. 
 Але, крім організації й контролю ре-
жиму в’їзду-виїзду, ми ще охороняли 
важливі об’єкти, зокрема «могильни-
ки». Фактично з перших днів трагедії 
виникла проблема — куди подіти зара-
жені речі й техніку, яка, навіть попра-
цювавши день-другий у певних «бруд-
них» місцях, уже сама випромінювала 
десятки рентген. Тож у зоні вирили де 
прийдеться (в лісах, полях) велику кіль-
кість довжелезних «могильників»: тран-
шеї завширки 6-12 метрів і завглибшки 
3-4 метри. Туди скидали легковики, ван-
тажівки, демонтоване обладнання, пре-
сували їх танком, і коли техніки набира-
лося кілька шарів — усе закопували. Ко-
лись нам казали, що все те «добро» зго-
дом буде дезактивовано й перероблено, 
але ті «кургани» стоять там і досі... 

«Здоровим iз Чорнобиля 
не повернувся ніхто»
 Якби ми дотримувалися усіх пра-
вил безпеки, то здоров’я б зазнало знач-
но меншої шкоди. Найбільше «нахапа-
лися» колеги, які стояли на посту біля 
моста через річку Прип’ять, де була ней-

мовірна радіація. Недарма ж сосновий 
ліс поблизу вже у 1987—1988 весь за-
гинув... До слова, той сумновідомий 
«рудий ліс» згодом вирубали, а вер-
хню частину землі зняли й вивезли в 
«могильник». Навіть зараз те місце 
можна проїжджати лише на великій 
швидкості... 
 У мене найбільше постраждали 
серцево-судинна система й дихальні 
шляхи. У 1997 році я фактично вже 
помирав від наслідків радіації. Дяку-
вати лікарям — врятували... Але стан 
здоров’я вже не дозволяв продовжува-
ти службу. 
 Наш командир Віктор Бондарен-
ко й чимало хлопців із «чорнобильсь-
кого підрозділу» вже померли. Були 
й самогубства через нестерпні болі, 
які не витримували людська психі-
ка й фізіологія. Здоровим із Чорноби-
ля не повернувся ніхто... Мені почали 
допікати постійні ангіни, які перерос-
ли в хронічний тонзиліт. Якось я по-
мітив, що як тільки-но починає «де-
рти» в горлі, то періодичне ковтання 
слини приносило невдовзі полегшен-
ня й запобігало «просуванню» про-
студи. Цим «відкриттям» поділився у 
столичному інституті радіаційної ме-
дицини (де ми час від часу лікуємося) 
з професором. Він зацікавився: «Уні-
кально! А розкажи, як це працює?» 
Нагадаю, що слина — природній ан-
тибіотик! У організмі все є, головне — 
вміти зсередини себе «підкоректову-
вати» (цим займаюся до цих пір, про-
воджу семінари). 

«Доведіть, що ви «там» були!»
 А от реакція тогочасної держави 
на нас — тих, хто «там» побував — за-
слуговує обурення. У «зону» в перші 
дні аварії ми поїхали аврально — хто 
тоді думав про листки відрядження?! 
(Щоправда, коли повернулися, нам ви-
дали премію розміром в оклад). Штаб 
з ліквідації аварії переїхав із Чорно-
биля в Іванків десь на початку трав-
ня1986 року — в них була «радіацій-
на карта». За власною ініціативою я їз-
див до них щоденно, переносячи собі в 
зошит ці дані радіологічної обстанов-
ки місцевості (військові дозиметрис-
ти працювали чітко), також вів облік, 
хто з наших, де й скільки у зоні пере-
бував на чергуванні. Вираховуючи до-
пустимі норми доз радіації, які нако-
пичувалися в людині, стало можливим 
здійснювати вчасну ротацію особового 
складу. 
 Оці мої записи, які збереглися й до-
нині, тоді врятували багатьох хлопців, 
адже після ліквідації аварії чиновни-
ки-бюрократи їм заявляли: «Доведіть, 
що ви «там» були!». Згодом завдяки 
цим та іншим записам ми через суди 
добилися отримання посвідчень... ■

примітивним
в нас був

Алея відселених сіл Чорнобильської зони: таких більше сотні.
Фото з сайта zik.ua.

❙
❙

Інна СТЕПАНЧУК 

 «Мертва» Чорнобильська зона вже 
давно не є такою мертвою, як це скла-
лося в стереотипах. Сьогодні зона відчу-
ження — відомий туристичний об’єкт, 
куди їдуть за пошуком гострих відчут-
тів і нових вражень. А після приголом-
шливого успіху американського серіа-
лу «Чорнобиль» українські фірми, які 
організовують тури до зони відчужен-
ня, розраховують на збільшення напли-
ву сюди іноземних туристів, повідомляє 
«Німецька хвиля». За даними туристич-
них агентств, після прем’єри серіалу 
кількість запитів на відвідування зони 
відчуження вже зросла на 40 відсотків, 
повідомила агенція «Рейтер». 
 Груповий тур до зони відчуження 
коштує 100 євро з людини. Для інозем-
ця — зовсім символічна ціна. У кіос-
ках на КПП «Дитятки», яке відмежо-
вує «велику Україну» від «зони», все 
свідчить про добре налагоджений біз-
нес. Тут стоять кіоски з відповідною 
сувенірною продукцією: радянськими 
протигазами, магнітами на холодиль-
ник, футболками і навіть презервати-
вами з символікою ЧАЕС. Головний 
туристичний об’єкт зони — евакуйова-
не місто Прип’ять, де можна на власні 
очі побачити будинки, в яких жили за-
ступник головного інженера з експлу-
атації АЕС Анатолій Дятлов і пожеж-
ник Василь Ігнатенко, що стали всесвіт-
ньо відомими завдяки серіалу «Чорно-
биль». Проте той, хто очікує побачити 
справді мертве місто-привид, будуть на-
віть дещо розчаровані — вулиці поки-
нутої Прип’яті кишать туристами. «Ми 
думали побачити дійсно безлюдне міс-
це, а тут спражній масовий туризм, — 
каже «Німецькій хвилі» турист із ФРН 
Адріан. Проте побувавши в Прип’яті, 
він зізнається, що не шкодує про відві-
дання міста. «Все побачене дійсно при-
гнічує, але, з іншого боку, дуже цікаво 
спостерігати, як швидко природа від-

войовує своє». «Я б усім порадив при-
їхати і побачити це на власні очі, — до-
дає інший турист iз Німеччини Ерік. — 
Зрозуміти, що відчували люди, які тут 
жили і раптом були змушені покинути 
свої домівки. Чорнобиль залишиться в 
моїй пам’яті надовго». 
 Торік зону відчуження відвідали 72 
тисячі туристів, а цьогоріч туропера-
тори очікують прийняти вдвічі більше 
людей. Зацікавлення нашою «зоною» 
відчулося, щойно завершився серіал. 
От тільки туроператорів хвилює той 
факт, що всі ці роки нічого не робило-
ся для того, аби зберегти Прип’ять — 
це унікальне місто-музей і пам’ятку 
про найбільшу катастрофу в історії люд-
ства. Час, природа, мародери і вандали 
упродовж багатьох років робили свою 
згубну справу. «Це дуже неправильне 
ставлення до Прип’яті як історичної 
пам’ятки, — каже «Німецькій хвилі» 
гід у Чорнобильській зоні Микола Фо-
мін. — Гадаю, що при належному дог-
ляді житття Прип’яті можна якщо не 
зберегти, то продовжити в рази. Якщо 
ж ситуація не зміниться, то років через 
десять ми її просто втратимо».
 Небайдужі активісти навіть по-
рушили питання про те, щоб внести 
Прип’ять до списку Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО. Відповідна петиція 
минулого тижня також з’явилася на 
сайті президента України. 
  Тим часом сценарист та головний 
продюсер серіалу «Чорнобиль» Крейг 
Мезін звернувся через свій «Твіттер» 
до туристів, які відвідують Прип’ять 
та його околиці, з проханням ставити-
ся з «повагою до всіх, хто постраждав 
і пожертвував собою» там. Так він від-
реагував на деякі фотографії з зони від-
чуження, які туристи викладають у со-
ціальних мережах. Зокрема, одна мо-
лода жінка запостила в «Інстаграмі» 
своє фото у спiдньому. «Будь ласка, 
пам’ятайте, що там сталась страшна 
трагедія», — додав Мезін. ■

 Покинутий парк розваг користується особливою популярністю в приїжджих. ❙

У ПОШУКАХ ГОСТРИХ ВІДЧУТТІВ 

Життя у мертвому місті
За чим їдуть іноземні туристи до Чорнобильської 
зони відчуження

■

Прип’ять ожила завдяки туристам. ❙



ТОЧКА ЗОРУ

Хто є хто,
або Погляд знизу
Іван МАТІЙЧУК
Львів

 Після проголошення незалежності 
українців переконали в тому, що тіль-
ки приватна власність зробить їх щас-
ливими і багатими. Вигадали вауче-
ри та прихопили їх до власних рук, ще 
й контролюють економічний потен-
ціал та інформаційний простір Украї-
ни. Для особистого збагачення вони ви-
користовують корупційні схеми (банки, 
компанії, схеми вкладення коштів в оф-
шорні зони, контрабандні схеми, кон-
вертаційні центри, фіктивні підприєм-
ства, сліпі трасти, різні фонди, фінансові 
піраміди, сумнівні фірми тощо), за до-
помогою яких шахрайським методом у 
світі привласнюють 2,5 трильйона до-
ларів на рік, що становить 5% світово-
го ВВП.
 В Україні утворилися шахрайські 
корупційно-олігархічні клани Ахмето-
ва, Коломойського, Новинського, Пін-
чука, Фірташа та інших, які на посаду 
президента України просували «своїх» 
кандидатів. З їхніх телеканалів та під-
контрольних їм ЗМІ постійно поширю-
валася інформація, що НАША і НАШ 
— най-най-най! Голосуйте за наших де-
магогів — і все буде добре!. Вони потира-
ли руки, коли відбувалося протистоян-
ня російськомовних та україномовних, 
греко-католиків із православними, 
орієнтованих на Схід з орієнтованими 
на Захід, і це використовували у бороть-
бі за владу в Україні.
 Щоб добратися до влади, вони обіця-
ють «земний рай», тільки купіться на 
їхні брехливі обіцянки. Тарифи на газ 
знизяться у два-чотири рази, зарпла-
ти підвищаться у два-чотири рази і дій-
дуть до тисячі доларів, а долар — той 
узагалі буде по 9,8 грн, кредити — по 
4% річних. Розраховують, що чим біль-
ша брехня, то швидше в неї повірять.
 На відміну від тих, хто намагається 
бути чесним і справедливим, вони вва-
жають, що нахабність — друге щастя, і 
для них не існує ніяких перешкод. Бути 
чесним і порядним та одночасно бага-
тим — неможливо, а для них багатство 
— понад усе. Вони хамовиті, безсовіс-
ні, ладні на все, тільки б досягти своєї 
мети.
 Українцям треба позбутися почут-
тя меншовартості, бути впевненішими 
і рішучішими. Через скромність Вакар-
чук не подав документи на реєстрацію 
кандидатом у президенти, а ізраїльтя-
нин Коломойський «свого» подав ук-
раїнцям до новорічного столу на «за-
куску». За проплаченими рейтингами 
Зеленський серед претендентів вийшов 
на перше місце, а до завершення прези-
дентської кампанії вже був номінально 
переможцем. Безсоромно, безсовісно 
просунули на посаду президента Украї-
ни клоуна, який постійно глузує та на-
сміхається з української мови, прини-
жує українців.
 Ставши президентом, Зеленський 
все одно залишається іграшкою в руках 
олігарха, який і далі маніпулюватиме 
ним. А українці, в результаті політтех-
нологічних викрутасів, укотре влас-
норуч віддали владу в руки великих 
махінаторів, які за можливість збага-
чуватися дозволять нам розмовляти 
українською мовою, співати «Ще не 
вмерла України...», вигукувати скільки 
завгодно «Слава Україні!», розмахувати 
синьо-жовтими прапорами і не боятися, 
що за це посадять у тюрму або зашлють 
у Сибір.
 Вибори президента ми проґави-
ли. На часі — вибори до парламенту, 
і тут нам треба бути особливо пильни-
ми, кого обирати, адже питання стоїть 
— бути чи не бути Україні! Ми повинні 
бути відповідальними за свою Батьків-
щину. ■

■ Ольга НОЧОВНА
с. Березова Рудка, Пирятинський 

район, Полтавська область

 Нашу систему державно-
го управління вже так забю-
рократизували, що з цього 
тупика неможливо вийти з 
такими керівниками до кін-
ця світу.
 Я, Ночовна Ольга Ми-
хайлівна, маю стаж роботи 
понад 40 років. Мені, інвалі-
ду ІІ групи, на восьмому де-
сятку життя довелося ще й 
зіткнутися з приниженням 
та неповагою до себе як до 
людини. Ті, що повинні до-
помагати пенсіонерам, гноб-
лять нас, гноблять іще біль-
ше, а ми просто виживаємо 
в нашій квітучій Україні. Я 
з великою пошаною ставлю-
ся до народного депутата ВР 
Олега Ляшка, бо він, не під-
бираючи слів, називає на-
ших чиновників «скотиня-
ками», а я скажу, що це ще 
добре слово для них. Я б на-
звала їх ідіотами.
 За які такі заслуги мене, 
71-річну жінку, інвалі-
да, яка ледь пересуваєть-
ся, «записали» до списку на 
одержання субсидії, виділе-
ної на оплату ЖКП у готів-
ковій формі, у пирятинсь-
ке відділення Ощадбанку. 
Коли мені надіслали пові-
домлення від Міністерства 
соціальної політики Украї-
ни, то я подзвонила у відділ 
субсидій м. Пирятин. До 

інспекторів набирала тричі 
— ніхто не брав слухавку. 
Набрала начальника, який 
сказав, що запише мене в 
окремий список — може, 
вирішиться це питання. Я 
ще замовила словечко, і він 
записав про Смірнову Євдо-
кію Микитівну, яка не ру-
хається зовсім.
 По радіо, в телевізійних 
новинах диктори вже охрип-
ли — одне говорять: пенсіо-
нери отримують пенсію ра-
зом із субсидіями. Але мені 
пенсія прийшла, а субсидії 
немає. Дзвоню знов до інс-
пекторів у відділ субсидій. 
До обіду чотири рази наби-
рала, і ніхто не підняв труб-
ку. Подзвонила о 14.35 — 
взяла працівниця, і ось наш 
діалог:
 — Візьміть доручення — 
нехай ваші діти отримують 
субсидію.
 — У мене донька — за 50 
км, а син у госпіталі в Хар-

кові, а в даний час в АТО від-
правили.
 — Як ви живете? Хто ж 
вам хліб носить?
 Виходить, якщо хоч тро-
хи рухаєшся — то ти як 20-
річна? Правда, вона пора-
дила, що в нас у сільській 
раді є соціальний праців-
ник Надія Яківна, але коли 
до неї звернулась Євдокія 
Микитівна, то голова сіль-
ської ради Позняк Василь 
Васильович сказав, що в 
їхні функції не входить зай-
матись пенсіонерами, щоб 
одержати субсидію.
 Я взяла доручення і поп-
росила, щоб одержали зло-
щасну субсидію, але в бан-
ку на «доручення-бомажку» 
дали ще одну «бомажку» — 
«Повідомлення щодо інфор-
мації про Субсидіанта та 
його довірену особу», куди 
заповнюються прізвище, 
телефон, адреса. Ще перед-
звонять у сільську раду до 

секретаря (телефон якого 
записується в цій же інфор-
мації). І в межах 5 днів пере-
вірки повідомлять людину, 
якій ти доручив одержати ці 
кошти, коли їх можна отри-
мати.
 Коли ці «походеньки» 
аналізуєш, то доходиш вис-
новку, що людям нема чого 
робити, от і вигадують, щоб 
бачили, що чинні органи 
трудяться. У яких інститу-
тах їх вчили? А вчили ж у 
ті часи добра, взаємодопо-
моги. Чому ж зараз люди-
на людині вовк, чи, може, 
ті чинуші тільки й думають 
що про відпустки на Маль-
дівах? Ми свого часу труди-
лися з 5-ї ранку і до 8-ї вечо-
ра, крім основної роботи, ще 
й гектар буряку пололи. Ми 
не знали дієт, а просто вико-
нували свою роботу. Невже 
ж зараз не можна спростити 
процедуру отримання суб-
сидій для пенсіонерів? ■

Аркадій МУЗИЧУК
Київ

 — Ти що, знову нализався? — просто за по-
рогом перед Максимом, як гранітний постамент, 
виросла нестандартна фігура дружини Катрі.
 Обійти її у Максима не було можливостей, а 
відштовхнути — сил. Тим більше що ноги, які все 
більше приймали яйцеподібну форму, відмовля-
лися тримати його безсилий тулуб.
 — Я не нализався, а наде... гик..., наде... 
гик.
 — Що ти розгикався?
 — Не перебивай. Дай можливість вислови-
тися представникові від народу.
 — Як ти сказав? Представникові від народу? 
Ти — представник від алкоголіків, — Катря шар-
пнула Максима за піджак із такою силою, що він 
відразу опинився на дивані.
 — То яке це ти слово проковтнув разом із ги-
кавкою? Наде... чи недо... А, «я недопив», зна-
чить. 
 — Я вже допив. Я чесно виконав свій громад-
ський обов’язок. Я просто забагато наде... наде... 
наде... — Максим так і не склав докупи слово, 
яке заінтригувало Катрю.
 — А чим воно відрізняється від слова «нали-
зався»? — дружина як коршун нависла над Мак-

симом.
 — Попереджаю, за міжнародними правила-
ми, лежачих не б’ють.
 — Ти бач, як він заговорив. За міжнародними 
правилами... Ти міжнародний п’яничка, — Катря 
нервово роззула Максима і відразу жбурнула че-
ревики у куток біля дверей.
 — Я не п’яничка, — пробурмотів Максим. — 
Повторюю як представник від народу... Я сьогод-
ні представляв громаду нашого містечка.
 — Яку громаду і де ти її представляв? Що ти 
верзеш на п’яну голову?
 — Коли я представляв, то був тверезий.
 — Де це було?
 — Де, де... У банкетному залі ресторану «Сто 
грамів». Прошу не теро... не теро...ризий мене. 
Бачиш, я втомився.
 — Як тебе туди занесло? — Катря продовжу-
вала допит.
 — Офіційно. Від народу. Голова журі разів 
із десять, а може, й більше, говорив: «А що ска-
же представник від народу?» І всі повертали го-

лови у мій бік. Мій голос був вирішальним. Отак, 
— і Максим укотре ткнувся носом у подушку.
 — Саме твій голос? — Катря так влучно пе-
рекривила Максима, що аж самій сподобалося. 
— І що, крім тебе, нікого від народу не було?
 — Був іще Павло.
 — Отой смердючка?
 — Ага. Але він після п’ятого бокалу зійшов 
із дистанції. Довелося віддуватися за двох.
 — Так це що, було змагання п’яниць? — у 
Катрі аж засіпалися брови і рот перекосився.
 — Ніякі не змагання п’яниць, — Максим сил-
кувався підняти голову, щоб присісти. Але з того 
нічого не вийшло.
 — Ти що, оголошення у під’їзді не читала?
 — Яке оголошення?
 — Там було чорним по білому написано: «За-
прошуємо бажаючих представників від народу на 
дегустацію нових марок вин». Ось я там і пред-
ставляв нашу громаду. Надегустувався ось так, 
— Максим провів рукою по горлу, чим і викли-
кав чергову гикавку. ■

Коли термометр за вікном 

зашкалює за +35 градусів 

навіть у затінку, а бетонні 

мури та асфальт не встигають 

охолонути за ніч, якою втіхою 

для очей стають такі місця, як 

Острів любові, що в селі Старий 

Солотвин на Житомирщині. 

Дивно, але цей острівець 

розташований не на озері, а 

посеред річечки Коднянка. Поміж 

кількох дерев, що ростуть на 

острівці, ще в ХІХ сторіччі хтось 

збудував чи то мисливську, чи то 

рибальську хатинку, що нагадує 

пристанище казкових героїв. В 

еру інтернету ця місцина набула 

чималої популярності, бо надто 

вже романтично виглядає ця 

споруда посеред річечки, до якої 

веде дерев’яна кладочка, обабіч 

якої росте латаття.

ГЛАС НАРОДУ

За тридев’ять 
земель по субсидію
Митарства пенсіонерів і чиновницька бюрократична творчіть

■

ПОЛІТГУМОР

Представник від народу

■
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Ганна ЯРОШЕНКО

Упродовж двох днів поспіль в іс-
торичному центрі Полтави — на 
Івановій горі — вирував грандіоз-
ний за масштабами Міжнародний 
гастрономічний фестиваль «Пол-
тавська галушка». 

Святкувати так святкувати!
 На жителів та гостей міста 
чекала насичена розважальна 
програма: численні мистецькі 
вітання, ігри, конкурси, коза-
цькі розваги, майстер-класи з 
виготовлення галушок. Можна 
було й посмакувати традицій-
ною стравою Полтавщини — на 
Соборному майдані жваво про-
тікала торгівля галушками 
від найкращих ресторанів міс-
та та крафтових виробників. І 
хоч заради справедливості пот-
рібно зазначити, що ціни на 
ці смаколики кусалися (одна 
штука коштувала 10-15 гри-
вень), люди, схоже, вирішили 
не економити: святкувати так 
святкувати! Як відомо, у Пол-
таві готують понад 30 видів га-
лушок. Мабуть, не менше було 
представлено й під час фестива-
лю. Можна було скуштувати як 
звичний для нас суп із галуш-
ками, так і оригінальні чорні 
галушки (із чорнилом карака-
тиці). 

Конкуренти — варяниці
 А от відомий в Україні етно-
лог з Опішні Олена Щербань, 
котра досліджує й популяри-
зує українську етнічну куль-
туру, презентувала варяниці у 
вигляді рулетів із начинкою: 
солодкі (з горіхами) і солоні (з 
ікрою товстолобика). «Мої ва-
ряниці — найоригінальніші й 
найсмачніші, — прихвалювала 
свої вироби з тіста Олена. — Бо 
горіхи зібрані та змелені влас-
норуч. А товстолобиків ловить 
мій чоловік, я ж закриваю ікру 
з них. Як бачите, варю свої ва-
ряниці на пару. Дві штуки кош-
тують 20 гривень. Не знаю, до-
рого це чи ні. Ви не цікавилися 
цінами?»

Ну чим цзяоцзи не китайські 
галушки?
 На фестиваль завітали й ро-
дичі полтавської галушки. Зок-
рема мені вдалося підгледіти 
процес приготування китайсь-
ких цзяоцзи. Їх виготовляли 
представники Інституту Конфу-
ція, створеного при Харківсько-
му національному університеті 
імені В. Н. Каразіна. Один із 
них на ймення Лі Же пояснив, 
що китайські цзяоцзи схожі на 
українські вареники, от тільки 
до начинки, окрім м’яса, вхо-
дять іще й зелена цибуля та пе-
кінська капуста. «Не зашко-
дять і болгарський пе рець або 
ваша капуста, — додав Лі Же. 
— Готують цзяоцзи як на пару, 
так і у воді, можна й підсмажи-
ти до золотистого кольору на 
олії».

Чиї діди любили попоїсти, ті й 
прізвища мають відповідні
 Утiм програма дійства пе-
редбачала не лише смакуван-
ня «брендовою» стравою Пол-
тавщини, а й єднання великої 
кількості людей — недарем-
но девіз фестивалю —  «Галуш-

ки всіх країн, єднайтеся!» Біля 
ятки організаторів відбувалася 
реєстрація гостей на прізвище 
Галушка. Як виявилося, мину-
лоріч їх було понад 30, ниніш-
нього ж фестивалю — принай-
мні вдвічі менше. На них чека-
ли віншування, майстер-клас 
із приготування галушок та 
частування ними. Полтавці й 
гості міста із задоволенням фо-
тографувалися з відомими геро-
ями творів Івана Котляревсько-
го, користувалися популярніс-
тю й фотозони — соціальні ме-
режі тепер просто рясніють 
цими знімками.

Перший шлюб із другим 
весіллям
 Справжньою родзинкою фес-
тивалю стала реконструкція ста-
ровинного українського весілля 
на подвір’ї музею-садиби Івана 
Котляревського. Оскільки двір, 
на жаль, не міг вмістити вели-

кої кількості людей, вхід був за 
запрошеннями. Як відомо, сво-
го часу жодне весілля не обхо-
дилося без троїстих музик. Тож 
і цього разу на свято запросили 
гурти, відомі виконанням автен-
тичної української музики й пі-
сень, і вони грали так, що, без 
сумніву, заслужили «підошву» 
з весільного короваю. «Шлюб 
брала» реальна молода пара, яка 
має спільне прізвище Галушко 
(колись, як мені вдалося довіда-
тися, родовим прізвищем «наре-
ченого» було Галушка, і тільки 
з часом його закінчення транс-
формувалося. — Авт.). 

 «Засновниця нашого фести-
валю Лариса Семеняга в дівоц-
тві також мала прізвище Га-
лушка. Загалом же в нашій ко-
манді організаторів 11 жінок, а 
жінки — це велика сила, — пос-
міхається співзасновниця дійс-
тва Яніна Барибіна. — Так от, ми 

шукали пару закоханих, відко-
ли придумали Галушчине весіл-
ля. Знайшли, було, одну, проте 
сталося так, що наша «нарече-
на» завагітніла. Аж тут завдяки 
«Фейсбуку» обізвався Олег Га-
лушко з Києва. Як виявилося, 
він узяв собі за дружину полтав-
ку Юлію. І от вони приїхали зі 
столиці, аби у присутності своїх 
батьків та вельмишановних гос-
тей «узяти шлюб» за народним 
звичаєм. Серце радіє від того, що 
є люди, котрі хочуть відроджу-
вати українські традиції. Гадаю, 
сьогодні нас усіх благословляти-

ме сам Іван Котляревський». 
 37-річний менеджер із про-
дажу Олег та 33-річний косме-
толог Юлія побралися в жовт-
ні минулого року. Пригадують, 
що весілля тоді було скром-
ним: молодята розписалися — і 
все. «Це дуже хвилююче — пе-
режити всі ці емоції знову, — 
зізнається Юлія. — Вважаю, 
потрібно підтримувати народ-
ні традиції й популяризувати 
їх серед молоді. Це дійство нам 
із Олегом запам’ятається надо-
вго. І буде про що колись дітям 
розказати». ■

СМАКОТА

Понаїдалися від пуза
Успіх Міжнародного гастрономічного фестивалю 
«Полтавська галушка» важко переоцінити

■

«Наречені» Олег та Юлія Галушки під час реконструкції 
стародавнього українського весілля.

❙
❙

Олена Щербань із Опішні презентувала варяниці.❙

Китайці ліплять цзяоцзи з українського борошна.❙

Миттєвості свята.❙

Гурт «Крачківка», який виконував 
автентичну українську музику, 
таки заслужив «підошву» з весільного короваю.
Фото Ганни ЯРОШЕНКО.

❙
❙
❙
❙

Як відомо, у Полтаві готують понад 30 видів галушок. 
Мабуть, не менше було представлено й під час 
фестивалю. 
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Валентина САМЧЕНКО

 Канів — знакове місце. По-
близу в червні-липні далекого 
1859-го — 160 років тому — бу-
вав Тарас Шевченко, після дру-
гого арешту й заслання, після 
12-літньої розлуки, із трудноща-
ми отримавши дозвіл, повернув-
ся на Вкраїну милу. Ця його тре-
тя подорож на Батьківщину була 
осяяна мріями поселитися на од-
ній із канівських гір, обзавести-
ся сім’єю. Тарас Григорович на-
віть намалював кілька проектів 
хати з широкою світлицею і ра-
зом з управителем місцевого по-
міщика та землеміром на високо-
му березі Дніпра виміряв ділян-
ку для забудови. 
 Але бажане не здійснило-
ся. Поета втретє заарештува-
ли і зобов’язали повернутися до 
Петербурга. А 1861 року, 10 бе-
резня, серце великого незлам-
ного українця зупинилося. Ста-
раннями друзів, після похован-
ня на Смоленському кладовищі 
в Петербурзі, вдалося виконати 
волю поета й організувати пере-
поховання на Дніпровій кручі 
уже 22 травня. 
 Відразу канівці переймену-
вали Чернечу гору на Тарасову. 
Ще через 23 роки, влітку 1884-
го, за народні кошти збудува-
ли перший народний музей Коб-
заря — Тарасову світлицю, впо-
рядкували його могилу і встано-
вили монументальний чавунний 
пам’ятник-хрест. 10 червня 1918-
го Рада міністрів Української де-
ржави визнала могилу Тараса 
Шевченка національною влас-
ністю. А ще через 21 рік (80 літ 
тому), теж літньої пори, над мо-
гилою Кобзаря постав усім відо-
мий бронзовий пам’ятник і від-
крився літературно-меморіаль-
ний музей. 
 Канів — найперше як міс-
це шани Тарса Шевченка, 128 
пам’ятників якому є у 35 краї-
нах світу, — апріорі є одним із 
найпривабливіших туристичних 
міст України. Утім сучасність ви-
магає креативного підходу до роз-
витку культурно-історичних цен-
трів і достатнього забезпечення 

елементарною для ХХІ століття 
інфраструктурою для туристів із 
різними запитами. Розуміючи це, 
уже другий рік поспіль збиралися 
у Каневі учасники Міжнародного 
економічно-гуманітарного фору-
му Ukrainian ID — щоб упродовж 
двох днів у 9 панелях на 5 дис-
кусійних платформах обговори-
ти і напрацювати дорожню кар-
ту розвитку міста, яке відповіда-
ло б  Шевченковому «Заповіту»: 
«...поховайте мене на могилі, се-
ред степу широкого, на Вкраїні 
милій, щоб лани широкополі, і 
Дніпро, і кручі було видно, було 
чути, як реве ревучий». 
 Варто нагадати, що впер-
ше про Канів згадується у «Пе-
черському патерику» між 1074 і 
1088 роками. Трохи згодом, 1155 
року, це — офіційне місце зустрі-
чей руських князів із половець-
кими послами. А ще тут прохо-
див великий шлях «із варяг у 
греки», який був важливою тор-
говою артерією.
 У XVI столітті Канів став ко-
зацьким пристанищем. Літні за-
порожці, які вже не могли бра-
ти участь у походах і боях, поча-
ли селитися та доживати віку на 
Чернечій горі, неподалік Канівсь-
кого монастиря. Загалом Канів — 
місто трьох гетьманів: 1578 року 
козаки перевезли сюди останки 
скараного у Львові Івана Підко-
ви; доживав тут свого віку Яків 
Шах; похований Самійло Кішка. 
 Тут, на берегах Дніпра, — над-
звичайна природа. Канівський 
природний заповідник — один 
із найстаріших в Україні. І це ще 
один потужний магніт для відві-
дування цих місць туристами.
 Міський голова Канева Ігор 
Ренькас каже, що пам’ятає ті 
часи, коли трохи не кожні 20 
хвилин приходили водні «Раке-
ти» і лайнери. За останні 4 роки 
до канівського берега причалив 
лише один приватний плавзасіб, 
та й то не надто легально. Бо на 
98 відсотків готовий новий річко-
вий вокзал тут у 2012-му не здали 
в експлуатацію. А станом на ми-
нулий рік, за оцінками експер-
тів, допрацювання потребує уже 
30 відсотків новобуду, який тре-

ба було постійного обслуговува-
ти. «Канів — це насамперед Дніп-
ро та унікальний рельєф, але нам 
бракує сучасної інфраструкту-
ри», — констатує Ігор Ренькас.
 У рамках підготовки до Євро-
2012 звели і вертолітодром, який 
міг би вирішити проблему ком-
фортного транспортування по-
тенційних небідних іноземних ту-
ристів із Києва у Канів. Утім, щоб 
стали вони реальними, тут не вис-
тачає нормальних готелів й іншої 
супутньої інфраструктури, яка б 
давала прибуток бюджету і забез-
печувала робочими місцями міс-
цеве населення. 
 Засновниця форуму Ukrainian 
ID, президент Фонду гуманітар-
ного розвитку України Наталія 
Заболотна, уродженка Черкас, 
нагадує, що щороку світом мігрує 
1 млрд 800 млн туристів. І Украї-
на, попередньо вклавши гроші 
в інфраструктуру, могла б при-
ймати частину їх, уже через кіль-
ка років маючи від цього прибу-
ток. І наводить приклад іспансь-
кого міста Більбао, де ще зовсім 
недавно 42 відсотки населення 
були безробітними. Тоді мер у ць-
ому депресивному регіоні вирі-
шив створити музей Гуггенхай-
ма. І за 1,5 року вкладені у музей 
кошти окупилися (планувалося, 
що станеться це через 5 років), 
місто наповнилося туристами, 
які щороку привносять у бюджет 
близько 170 млн. євро. Поруч ви-
ріс міжнародний аеропорт. «Тре-
ба розбудовувати музеї, влашто-
вувати фестивалі і створювати 
культурний продукт, цікавий не 
лише для внутрішнього, а й для 
зовнішнього споживача», — ре-
зюмує Наталія Заболотна.
 Натомість у Каневі Шевчен-
ківський культурний центр поча-
ли будувати ще в 1982 році. Роботи 
на об’єкті поновили у 2004 році — 
у межах підготовки до відзначен-
ня 200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка. Натепер він го-
товий на 70%. Сюди досить часто 
навідується міністр культури, але 
— жодних зрушень щодо добудо-
ви. У рамках форуму Ukrainian ID 
— щоб привернути увагу до неза-
вершеного будівництва — на сцені 

закладу виступив дворазовий воло-
дар музичної премії «Греммі», все-
світньо відомий оперний бас Ана-
толій Кочерга. «Думи, мої, думи» 
Кобзаря — у супроводі столично-
го Народного оркестру народних 
інструментів Міжнародного цент-
ру культури і мистецтв — звучали 
по-особливому...
 У планах оргнізаторів форуму 
Ukrainian ID — проведення уже 
наступного року у Шевченківсь-
кому культурному центрі між-
народного фестивалю опери і ба-
лету. Цього разу в музеї на Тара-
совій горі презентували виставку 
художниці Ольги Рондяк, арт-га-
лерея «ЧервонеЧорне» представи-
ла показ робіт Ганни Миронової та 
стала місцем проведення поетич-
ного марафону сучасних українсь-
ких авторів. На березі Дніпра про-
ходив пісенний ShevaFest із диско-

теками включно. 
 Від присутніх на форумі іно-
земних гостей прозвучало бага-
то цінних порад. Зокрема, Тічо 
Жупанчич, який із 2014 по 2018 
обіймав посаду державного сек-
ретаря урядового офісу з питань 
розвитку та політики європейсь-
кої згуртованості Словенії, озву-
чив мудрість свого народу: «Мо-
лися, але рухай ногами», тобто, 
декларуючи високі цілі і звер-
таючись по допомогу до вищих 
сил, треба постійно діяти. По-
сол Сполучених Штатів Амери-
ки в Україні в 2003—2006 ро-
ках Джон Хербст, виступаючи 
на панелі з транспортних пи-
тань, дипломатично зауважив, 
що краще гроші використовува-
ти на розбудову доріг в Україні, 
аніж на будівництво віл у Фран-
ції. ■

СИМВОЛИ

Де Дніпро і кручі — 
вже не реве ревучий
Як перетворити Канів на прибутковий історико-культурний 
туристичний центр

■

ВІДЗНАКИ

 Нагороду Катерини Гандзюк передали батькові 
 У Каневі на Тарасовій горі в рамках Міжнародного економіко-гуманітарного фору-
му Ukrainian ID відбулась церемонія нагородження лауреатів щорічної міжнародної премії 
Ukrainian ID Awards. За принциповість громадянської позиції нагородили (посмертно) Кате-
рину Гандзюк, яку облили минулого року кислотою у Херсоні, після чого активістка помер-
ла у київській лікарні. Нагороду передали батькові — Віктору Гандзюку. Катерина захища-
ла інтереси місцевої громади у Херсонській міській раді, а до того працювала в структурах 
ООН. Катерина виступала проти корумпованих політиків і представників силових структур. 
 Отримала нагороду за вагомий внесок у гуманізацію суспільства Фундація родини Богда-
на Гаврилишина, яка промотує в українському суспільстві цінності відповідальності, співпраці 
та професіоналізму, а також розробляє та реалізує програми для молоді. Фундацію створили 
дружина та діти Богдана Дмитровича Гаврилишина — відомого українця, знаного економіс-
та, громадського діяча та мецената, щоб продовжувати справу великого українця — сприяти 
розвитку України та її перетворенню на ефективну європейську державу. 
 У номінації за примноження культурного капіталу відзначили юного скрипаля-віртуо-
за і композитора Іллю Бондаренка, який представляв Україну у десятках країн світу. Коли 
Іллі було 13 років, він став першим іноземним учасником щорічного Різдвяного концерту у 
Білому Домі, в якому завжди, за всю історію існування такої традиції, брали участь винят-
ково американські митці. Авторський музичний твір Іллі «Медитації на тему насильства», 
присвячений воїнам, що загинули на Донбасі та проблемам глобального миру, виконували 
у Нью-Йорку під час зустрічі Папи Франциска з послами ООН. Виконував свої твори на бла-
годійному балу Принца Гаррі у Лондоні (2014), під час якого було зібрано півтора мільйона 
фунтів для країн, у яких ідуть воєнні дії. Іллю називають наймолодшим послом культурної 
дипломатії України, зокрема за виступи у 2018 році на Юнацькій олімпіаді в Аргентині та на 
зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї. Ще він був обличчям благодійного проекту 
Bach-Pinzel, своїми виступами в Америці, Великій Британії та інших країнах розповідав про 
найвідомішого українського скульптора Йогана Пінзеля та збирав кошти на ремонт даху му-
зею у Львові, в якому зберігаються безцінні скульптури митця.
 Нагадаємо, що минулого року першими лауреатами премії Ukrainian ID Awards, засно-
ваної Міжнародним економіко-гуманітарним форумом Ukrainian ID, стали український ре-
жисер та політв’язень Кремля Олег Сенцов, екс-міністерка фінансів України, яка зробила 
чималий внесок у порятунок країни від дефолту у 2014—2016 роках, Наталія Яресько та ві-
дома українська благодійниця, очільниця Міжнародного благодійного фонду «Давай допо-
можемо» Ольга Бондаренко.

■

Шевченківський культурний центр почали будувати ще в 1982 році.
Фото з сайта kaniv-rada.gov.ua.

❙
❙

Щоб привернути увагу до незавершеного будівництва у Каневі 
Шевченківського культурного центру, там заспівав Анатолій Кочерга.
Фото з сайта ck.ridna.ua.

❙
❙
❙

Канів — знакове місце. Тут похований Тарас. А ще — Іван Підкова, Яків Шах, Самійло Кішка.
Фото з сайта flamingotur.com.ua.

❙
❙
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Видавав україномовну газету і 
словники
 У всі віки кожна нація відріз-
нялася від іншої насамперед 
власною самобутньою мовою. 
Самодержавний російський ре-
жим спеціальними указами (а 
їх було упродовж 300 років по-
над сто) забороняв українську 
мову в публічній сфері, в освіті, 
книговиданні, сценічній діяль-
ності, богослужінні. Російсь-
кий царизм нищив світочів ук-
раїнської культури. Він замор-
дував Тараса Шевченка. Але 
своїм талантом, стражданнями 
та геніальною творчістю Шев-
ченко зупинив зведення росій-
ським царизмом українства до 
рангу малоросів. У своєму на-
казі царський міністр Валуєв 
писав: «Никакого отдельного 
украинского языка не было, нет 
и быть не может, а есть некуль-
турное сельское наречие...» Та-
рас Шевченко довів, що є окре-
ма українська мова, а отже, іс-
нує окрема українська нація.
 У часи життя Євгена Чика-
ленка, сто років тому, українсь-
ка мова все ще вважалася «му-
жицькою». Більшість освіче-
них людей в Україні її цурала-
ся — спілкувалися «язиком». 
Українці масово ставали вели-
коросами. Багато з них міняли 
свої прізвища. Читаємо «За дво-
ма зайцями» Михайла Стариць-
кого: Голохвості ставали Голо-
хвастовими. Сірко вже був Сір-
ков, а Розумний — Разумков. 
Складно повірити, але майбут-
ній голова Центральної Ради 
Михайло Грушевський і Голо-
вний отаман військ УНР Си-
мон Петлюра та Гетьман Украї-
ни Павло Скоропадський у спіл-
куванні з оточенням та в сім’ї 
були, як тепер заведено говори-
ти, рускоязичними.
 Євген Чикаленко був не з 
таких. Ще з ранньої молодос-
ті він пройнявся розумінням 
збереження української нації. 
Він скрізь і всюди користував-
ся лише «мужицькою» мовою. 
Усе своє життя присвятив лише 
одній справі — національному 
відродженню українців. У своїх 
виступах і статтях говорив про 

«національне пробудження». 
Для цієї справи витрачав чималі 
кошти (а Чикаленко був дуже 
успішним землевласником за-
вдяки застосуванню найсучас-
ніших на ті часи технологій). 
 Патріот Євген Чикаленко 
казав, що проблема українсь-
кої нації полягає в тому, що 
вона «недоформована». Усві-
домлюючи, що будь-яка нація, 
її ідентичність формуються на-
самперед окремішньою мовою, 
свої кошти він витрачав на під-
тримку і поширення українсь-
кої мови. Зокрема, профінансу-
вав видання низки словників. 
За його гроші вийшов донині 
знаменитий словник Бориса 
Грінченка. Він писав для селян 
книжки про те, як слід госпо-
дарювати на землі, і роками че-
кав дозволу царської цензури 
на друкування їх українською 
мовою.
 Саме Євген Чикаленко за-
снував і протягом восьми років 
за власний кошт видавав єдину 
в російській імперії щоденну 
українськомовну газету «Рада», 
навколо якої гуртувалося і ви-
ховувалося все українське. Ви-
дання стало підґрунтям Цент-
ральної Ради і Української Ре-
волюції 1917—1921 років, 100-
річчя якої тепер відзначається. 
 Ще Євген Чикаленко засну-
вав фонд підтримки українсь-
ких письменників. Він фінансу-
вав творчість М. Коцюбинсько-
го, І. Франка та інших українсь-
ких світочів. Також фінансово 
підтримував українські нав-
чальні заклади. 

П’ята колона
 На жаль, меценатство сьо-
годні в Україні не в моді. На часі 
більшою мірою все те, що пахне 
прибутками. І казно крадство та 
розкрадання державного бюд-
жету. Сьогоднішні товстосуми 
і грошові мішки люблять хова-
ти гроші в офшорах. Євген Чи-
каленко був іншої породи. Він 
не крав у держави і в людей, а 
навпаки — великі статки від-
давав своїй нації, розвиваючи і 
пропагуючи її культуру. 
 Сучасні олігархи донедав-

на витрачалися здебільшого на 
підтримку культури іншої де-
ржави. Флагманами були теле-
канали «Інтер» та «Україна». 
Останні роки, за президент ства 
Петра Порошенка, ситуація 
трохи змінилася. Допоміг Май-
дан — і Верховна Рада проголо-
сувала квоти для української 
мови. Телебачення почало бути 
схожим на українське. Проте з 
обранням Володимира Зеленсь-
кого знову відчувається відкат. 
Багато прислужників Росії че-
кає, коли нова влада почне ска-
совувати норми нового мовного 
закону та згаданих квот, на це 
не раз уже натякали. 
 Ті політичні сили в Україні, 
які усвідомлюють історичну 
відповідальність за збережен-
ня української нації і її мови, 
не можуть не бачити, що полі-
тика нового панівного класу в 

Україні збігається з політикою 
і практикою російського ца-
ризму та російського шовініс-
тичного більшовизму, який на-
прикінці тридцятих років фі-
зично і морально знищив весь 
цвіт української національної 
інтелігенції. Практика путінсь-
кої Росії щодо «защиты русско-
язычного населениия» має ту ж 
саму мету, яку мають наші товс-
тосуми й олігархи, — не допус-
тити українського національно-
го відродження. Казно крадам і 
корупціонерам легко ловити зо-
лоту рибку в національно кала-
мутній воді, тому вони будуть 
чинити впертий опір українсь-
кому національному відрод-
женню. 
 Якби Євген Чикаленко жив 
сьогодні, він, напевне, сказав 
би, що головна проблема ук-
раїнської нації полягає в тому, 
що, Україна — як створена ук-
раїнцями держава — вирвала-
ся з пазурів російської імпе-
рії і вийшла з неї, але російсь-
ка імперія не вийшла з Украї-

ни. Вона залишила в ній свою 
мову, церкву з цілою армією 
заляканих, задурених і купле-
них Московським патріархатом 
та відданих ідеї «русского міра» 
попів. 
 Російська імперія залишила 
в самостійній Україні потужну 
резидентуру, яка вже протягом 
майже тридцяти років розхи-
тує Україну зсередини, розш-
матовує її та розсварює україн-
ців. Провідна роль тут відво-
диться п’ятій колоні Москви. 
Погляньмо лишень на список 
першої десятки «Опозиційної 
платформи». Там оголосили 
про твердий намір розвернути 
Україну в бік Росії і скасувати 
Закон «Про забезпечення фун-
кціонування української мови 
як державної». Цей закон наля-
кав їх, бо він нарешті відкриває 
шлях поверненню українців до 
своїх національних витоків, до 
національної мови і культури. 
Закон спрямовує Україну до на-
ціональної держави європейсь-
кого зразка. Саме тому в Мос-
кві та в її київській платформі 
«За Життя» так пильнують за 
поведінкою молодого українсь-
кого президента, чекаючи, куди 
ж він поверне в національному 
питанні: чи підтримає «рус-
скій мiр» Путіна і московсько-
го патріарха Кирила, а чи не 
гальмуватиме розпочате пре-
зидентом Петром Порошен-
ком національне відродження 
українців? 

Молоде-зелене
 Володимир Зеленський і 
його молода та ще політично 
«зелена» команда не мають зе-
леного поняття щодо змісту і го-
строти національного питання в 
сучасній Україні. Новий прези-
дент має підтримати ту частину 
українських політичних діячів, 
яка хоче збудувати справді ук-
раїнську, справді європейську 
і справді соборну Україну. 
 Українська мова як єди-
на, як спільна для всіх сущих в 
Україні державна мова не роз-
шиває Україну, як про це бре-
шуть перевертні, а зшиває та 
об’єднує її. За роки Незалеж-
ності вона вже її зшила і вже 
об’єднала, бо в Україні немає 
людини, яка б не володіла нею 
пасивно, тобто не розуміла під 
час читання чи слухання різних 
текстів. Мільйони українців 
спілкуються російською не че-

рез погане володіння українсь-
кою мовою, а за колоніальною 
звичкою та інерцією. Так, мо-
вляв, «прівиклі». 
 Те, як скоро всі українці пе-
рестануть соромитися і цура-
тися своєї мови, залежатиме 
від поведінки влади і її перших 
осіб, зокрема від президента. 
Якщо він сам повсюди, включно 
з його рідним Кривим Рогом, ко-
ристуватиметься лише держав-
ною мовою, земляки гаранта 
згадають, що вони таки україн-
ці. Якщо президент закличе ук-
раїнців не цуратися своєї мови, а 
любити і вдосконалювати її, він 
тим самим закладе інвестицію у 
вічність. Йому нелегко дають-
ся публічні виступи державною 
мовою. Але це швидко минеть-
ся завдяки практиці. Навчили-
ся ж доброї української мови 
Ю. Тимошенко, А. Кінах, 
В. Янукович, Л. Кучма та інші 
відомі «східняки». 
 У своєму програмному 
виступі у Верховній Раді у 1994-
му вперше обраний президент 

Леонід Кучма зачитав втиснуті 
нині втiкачем з України Дмит-
ром Табачником у текст його 
промови такі слова: «Незабаром 
я маю намір внести пропозицію 
про запровадження в Україні 
російської мови як другої де-
ржавної». Після цих слів один 
із народних депутатів голосно 
вигукнув: «Ганьба!!» Тоді керів-
ництво «Просвіти» за ініціати-
вою її голови Павла Мовчана до-
билося зустрічі з президентом. 
На ній ми просвітили Леоніда 
Кучму, пояснивши йому, як і 
задля чого Росія віками нищи-
ла в Україні українську мову і 
насаджувала тут свій «язик». 
Ми пояснили президентові, що 
якщо «русский язык» стане в 
Україні вторым государствен-
ным», то через рік він стане не 
«вторым», а «первым», а через 
два роки він уже буде фактич-
но «единственным государс-
твенным», а наша українська 
мова стане наймичкою у влас-
ній хаті, а Леонід Кучма буде 
президентом однієї з московсь-
ких губерній. 
 Леонід Данилович пого-
дився з нами і навіть розповів, 
як на його очах витіснялося з 
Дніпропетровська все українсь-
ке. Пообіцяв більше дурниць 
не говорити і навіть сказав, що 
заважати просвітянам не буде, 
а буде за можливостi нам допо-
магати нагадувати українцям, 
що вони українці, а не хохли 
й малороси. Пізніше за подан-
ням «Просвіти» Кучма підпи-
сав Указ про запровадження 
в Україні Дня української пи-
семності та мови. А ще пізніше 
написав книгу «Україна — не 
Росія».

Любити Україну до глибини 
кишені
 Володимир Винниченко 
якось писав у своєму листі до 
Євгена Чикаленка: «Наста-
не час, Євгене Харлампійови-
чу, коли будуть шукати місце, 
де Вам пам’ятник поставити». 
Нині з огляду на розпочате на-
ціональне відродження й ого-
лошену війну казнокрадству 
та корупції і час настав, і місця 
для пам’ятника меценатові вис-
тачає. На недавно проведеній у 
заступника Київського місько-
го голови, секретаря Київра-
ди Володимира Прокопіва на-
раді дана вказівка відповідним 
службам підготувати після кон-
сультацій зi спеціалістами про-
ект рішення Київради. Пред-
ставники Просвітницького 
Центру імені Євгена Чикален-
ка запропонували три варіан-
ти розташування пам’ятника: 
1) наприкінці виходу із Золо-
товорітського скверу навпроти 
буд. №6 на Ярославовім Валу, 
де меценат упродовж восьми 
років видавав газету «Рада»; 2) 
поруч iз пам’ятником Михай-
лові Грушевському біля будин-
ку Центральної Ради, яку пер-
шим скликав Євген Чикаленко 
і початок роботи якої він спон-
сорував; 3) на початку алеї, що 
на перетині вулиць Антоновича 
і Льва Толстого. 
 Представники просвітниць-
кого центру висловили надію, 
що настане час, коли їм вдасть-
ся перейменувати вулицю Льва 
Толстого на вулицю Чикален-
ка, оскільки в Москві Толстой 
«має» одну скромну вуличку на 
місці його колишнього поміс-
тя, а в Києві він має аж шість 
топонімів: площу, станцію мет-
ро, вулицю в центрі Києва та дві 
і провулок на Лівому березі. На 
пам’ятнику Чикаленку будуть 
викарбувані його слова: «Лег-
ко любити Україну до глибини 
душі. А ви спробуйте любити її 
до глибини кишені». ■

ПОСТАТЬ

Позбавитися 
прислужників 
імперії
Приклад Євгена Чикаленка 
для національного пробудження 
українців сьогодні

■

Євген Чикаленко.
Фото з сайта photo-lviv.in.ua.

❙
❙

Юрій ГНАТКЕВИЧ 

Рівно 90 років тому в чеському місті Подєбради у 67-
річному віці помер Євген Харлампійович Чикаленко. 
Сталося це 20 червня 1929-го. Життєвий подвиг 
достойника замовчувався у комуністичні часи. Ще 
б пак! Адже Євген Чикаленко присвятив своє жит-
тя ідеї самостійності України і національного відро-
дження. 
Він з’явився на світ через десять місяців після 
смерті славного Кобзаря, народившись у тодішній 
Херсонській губернії в сім’ї багатого українського 
поміщика. Євгена Чикаленка та Тараса Шевченка 
об’єднує не тільки закінчення їхніх прізвищ на -енко. 
Вони обидва стали рятівниками української нації.

«Легко любити Україну до глибини душі. А ви 
спробуйте любити її до глибини кишені».
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Влітку на природі зібратися в 
дружньому колі — це вже свято, 
незалежно від дня календаря. 
Там смакуватиме, звісно, все, 
але якщо ще трохи пофантазу-
вати і докласти незначних зу-
силь, таке свято запам’ятається 
надовго! У цьому чудовому літ-
ньому смачному дійстві потріб-
но дотримуватися лише одного 
обов’язкового правила: берегти 
природу і прибирати після себе. 
Бо через якийсь час прийдуть 
сюди наші діти, внуки, правнуки 
і праправнуки, і треба, щоб цей 
шматочок природи був і для них 
таким же гарним.

Куліш — для нащадків козаків
 Навіть малеча, незважаю-
чи на те, що куліш у глибині 
своїй, як мовиться, — каша, уп-
літає його за обидві щоки: ще б 
не їсти, коли самі козаки сил від 
нього набиралися неабияких! 
Отож якщо прихопили із собою 
банячка на 10 літрів, на велике 
товариство, і знаєте, як розвес-
ти вогнище, то сміливо готуйте 
цю давню смачну страву, і не-
хай додасться нам козацьких 
сил!

 На великий банячок буде 
потрібно: сало — 0,5 кг, 
м’ясо — 1,5 кг, реберця 
— 1 кг, по 4 моркви-
ни і цибулини, вода 
— 5 літрів, пшоно 
— 1 кг, лавровий 
лист — 5 шт., 
часник — 5 зуб-
чиків, перець 
мелений — за 
смаком, сіль — 
за смаком, пет-
рушка — пучок, 
кріп — пучок, ба-
зилік — пучок.
 Помити, по-
чистити та наріза-
ти сало, м’ясо, мор-
кву та цибулю до по-
чатку приготування, 
краще ще вдома (сало, 
м’ясо, цибулю — невелич-
кими кубиками, а моркву — 
кільцями та півкільцями). Пет-
рушку, кріп, базилік помити та 
подрібнити. Пшоно добре про-
мити.
  Банячок ставимо на вогонь. 
Далі будемо додавати один за 
одним з невеликим інтервалом 
продукти — потрібно не забува-
ти їх час від часу помішувати. 
Кладемо нарізане сало в розігрі-

тий казанок та висмажуємо, 
поки весь жир не вийде. Далі 
кидаємо порізане м’ясо і чекає-
мо його часткової готовності. 
Потім додаємо нарізану морк-
ву, через 10 хвилин — цибулю.

  Накриваємо кришкою та 
тушкуємо, час від часу помі-
шуючи, поки морква не стане 
м’якою, а цибуля не пустить сік. 
Коли морква, цибуля будуть го-
тові — доливаємо воду та дово-
димо до кипіння. Під час кипін-
ня кидаємо 3 почищені зубчики 
часнику, 3 лаврові листки та 

промите пшоно. Після цьо-
го краще вогонь тріш-

ки зменшити та пос-
тійно помішувати, 

піднімаючи з дна 
казана пшоно, 
щоб не пригорі-
ло. Пшоно роз-
варюється до-
сить швидко, 
десь за 10-15 
хвилин, тоді 
слiд дати по-
кипіти страві 
ще хвилин 5. 
Зняти з вог-

ню казан, додати сіль і перець 
за смаком, висипати нарізаний 
кріп, петрушку та базилік, на-
крити кришкою і через 10 хви-
лин можна збиратися за імпро-
візованим літнім столом.

Шашлик особливий — 
у йогурті!
 «Шашлик маринують по-
різному, — каже тернопо-
лянка Ірина Бородіна. — Я 
мариную в йогурті». Госпо-
диня каже, що це дуже смач-
но, і ділиться таким рецеп-
том. 
 На 1,5 кг м’яса треба буде 
0,5 л йогурту, 2-3 цибулини, 
3 чайні ложки солі, пів чай-
ної ложки чорного молото-
го перцю, пів чайної лож-
ки червоної молотої пап-
рики, пів чайної ложки су-
хого орегано. М’ясо («беру 
свинячий ошийок», — уточ-
нює пані Ірина) порізати на 
шматки, посолити, попер-
чити, можна додати орега-
но. Цибулю помолоти з йо-
гуртом погружним бленде-
ром, чи потерти на терці, чи 
просто порізати, — як кому 
більше подобається. Залити 
сумішшю м’ясо. «Я перекла-
даю в пластиковий мішечок, 
потім легше перемішувати. 
Вистачить порухати мішеч-
ком. Мариную добу, але вис-
тачить і 8-12 годин. Все — 
можна запікати на відкрито-
му вогнищі або електрошаш-
личниці».
 А загалом у цей чудовий 
літній сезон смачно буде 
приготувати будь-які овочі 
на грилi, або ж печери-
ці, або кукурудзу. А на де-
серт ще й запекти банани з 
шоколадом. Смачного і чу-
дового відпочинку на лоні 
природи! ■

ПРО ЗАПАС

Варення час!
Як літо на хліб намастити...
Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Варення — це навіть не смаколик, це со-
лодкі асоціації з бабусиною турботою. Коли 
приїздиш до бабусі, а вона відрізає добрий 
шмат білого хрумкого хліба і намащує со-
ковитим, запашним варенням, одразу все 
літо уявляється, як у калейдоскопі... Тому, 
може, і небагато, але трошки літа можна і 
собі припасти в баночки. 
 У Лариси Пошпур з Тернопільщини є хо-
роший рецепт бабусиного варення — про-
стий, але з тих, що я би сказала, — давній, 
народний.
 Цей рецепт, каже пані Лариса, підходить 
для будь-яких ягід, але наразі в нас полу-
ниці. Отож на кілограм полуниць треба кі-
лограм цукру (я брала менше — вдалося та-
кож). Полуницю помити і дати стекти воді. 
Розмішати з цукром і помістити в посуди-
ну з товстим дном. Нехай прокипить на се-
редньому вогні 15 хвилин (піну треба зніма-
ти шумівкою по мірі її появи). Потiм дода-
ти 1/4 чайної ложки лимонної кислоти (чи 
сік лимона), потримати на маленькому вог-
ні ще 3 хвилини, розлити по баночках і за-
катати. 
 Запасіться смачним літом! ■

■Тетяна ЗІНЧЕНКО

Я вже й, було, подумала, що знаю 
про полуницю все, особливо в кулі-
нарному розрізі — ми стільки про неї 
писали! Але, виявляється, ця ягода 
— невичерпне джерело кулінарних 
фантазій господинь, тому рецепти 
з’являються нові й нові, цікаві й дуже 
цікаві. Й мені нічого не залишається, 
як тільки занотовувати їх і випробо-
вувати на практиці. І цей процес мені 
дуже подобається! Думаю, тортик від 
киянки Людмили Василенко і вас не 
залишить байдужими. 

Літній полуничний торт 
 Це дуже смачний літній смаколик, 
а головне — швидко готується, за-
охочує до приємної дії господиня. 
 Потрібно: яйця — 4 шт., борошно 
— 100 г., цукор — 80 г.
 Полуничний крем: сметана 20% 
— півлітра, цукор — 1-1,5 ст. (за 
смаком), ванілін, желатин — 50 г, 
вода — 150 г., полуниці — 500 г.
 Для прикраси: полуничне желе (в 
мене вишневе), полуниці — 400 г.
 Для просочування бісквіту: вода 
— 100 г, цукор — 1 ч. л., лимонний 
сік — 1 ч л.
 Процес приготування легкий та 
швидкий.
 Бісквіт. Окремо збити білки, 
поступово додаючи цукор. Збиваю-
чи, ввести по одному жовтку. Потім 
продовжувати збивати, додаючи бо-
рошно. Застелити форму пергамен-
том, випікати при 180 градусах 30-
35 хвилин.
 Полуничний крем. Желатин за-
лити холодною водою, залишити для 
набухання. Сметану збити з цукром, 
додати трішки ванілі (полуниці я 
сильно не перетирала, хотіла, щоб 
було видно в кремі, каже пані Люд-
мила), додати до сметани. Желатин 
підігріти в мікрохвильовці, додати 
до крему і перемішати міксером.
 Збираємо торт. Роз’ємну форму 
застелити харчовою плівкою, Біс-
квіт розрізати на 2 частини, просо-
чити (в гарячій кип’яченій воді роз-
чинити цукор, додати сік лимона, 
охолодити).
 Викласти: бісквіт, полуничний 
крем, бісквіт, крем, — і поставити в 

морозилку на 10 хвилин. Далі порі-
зати полуниці, підготувати желе (до-
дати менше води).
 На застиглий торт викласти по-
луниці, трішки полити полуничним 
желе, але не все одразу, бо ягідки 
піднімуться і не триматимуть фор-
ми. Знову на 5-8 хвилин поставити 
в морозилку, додати залишок желе, 
поставити в холодильник для оста-
точного застигання. 
 І все, чудовий торт готовий!

Геніальний полуничний бісквіт
 Киянка Софія Гаврильців про-
понує геніально простий і так само 
геніально смачний, а тому наш 
улюблений, особливо в час дозріван-
ня полуниць, бісквіт. Отож — ягід-
но-фруктовий, хмаринковий — біс-
квіт з полуницею і сметанним кре-
мом.
 Потрібно: 8 яєць, 200 грам цукру, 
150 грам борошна, 3 столові ложки 
крохмалю.
 Білки збити до жорстких піків зі 
100 г цукру, окремо збити жовтки з 
рештою 100 г цукру. До збитих біл-
ків потроху влити жовтки, — на най-

меншій швидкості міксера. Потім 
легко вмішати борошно, розміша-
не з крохмалем. Вмішувати або ру-
кою, або лопаткою в одному напря-
мі. Пекти при температурі 170 гра-
дусів 50 хвилин. 
 Крем: збити 500 г сметани і 200 г 
цукрової пудри, додати подрібнену 
полуницю.

Кавово-полуничний коктейль 
 У спеку це просто смачне диво!
 На 50 г полуниці потрібно 120 
мл холодного молока, 50 г вершко-
вого морозива чи пломбіру, 20 мл 
вершків (20%, можна і жирніших, 
якщо полюбляєте «кремовість») і 10 
г розчинної кави. Полуницю в дано-
му випадку чудово доповнює ківі — 
по дрібніть кілька кружалець ківі і 
додайте до цієї смакоти — усі барви 
весни і літа опиняться у вашому ке-
лиху!
 А загалом влітку треба кулінар-
но невтомно креативити: он скільки 
природа дарів нам підносить! Кож-
на ягідка додасть вашій випічці не-
повторності. Не повторюйтеся, ство-
рюйте власні смаки! Смачного! ■

Шашлик у йогурті маринують заздалегідь. ❙

СЕЗОН ВІДКРИТО 

Смакуй літо на природі!
Як пікнік зробити апетитним

■

Узимку ароматне варення особливо смакуватиме.❙

НА ДЕСЕРТ

Полуничні варіації: 
торт, бісквіт, варення
Чого ви ще не знали про перші ягоди літа

■

Кожна ягідка в торті або бісквіті додасть вашій випічці неповторності.❙
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«Перед турніром ніхто не думав, що ми навіть вийдемо у фінал, не 

говорячи вже про чемпіонство. Кожна робота дає свої результати, тому 
наша команда заслужила цю перемогу».

Олексій Хахльов
гравець збірної України U-20

УКРАЇНА МОЛОДА

Оксана ПРОДАНЧУК

 Українські ринги давно не ба-
чили титульних поєдинків: бра-
ти Клички билися в Україні тіль-
ки на початку своєї кар’єри, свій 
чемпіонський шлях продовжили 
на іноземних рингах, а знамени-
те тріо «Ломаченко, Усик, Гвоз-
дик» взагалі всі бої за чемпіонсь-
кі звання проводять за кордоном, 
а то й за далеким океаном. Тому 
Артем Далакян вже вкотре по-
вернув до України справжнє бок-
серське свято.
 Минулої суботи у столично-
му КВЦ «Парковий» наш бок-
сер утретє захищав звання чем-
піона світу за версією WBA в 
найлегшій ваговій категорії (до 
50,8 кг). Суперником українця 
став Саравут Таворнхам (20–2, 
15 КО) з Таїланду.
 Далакян вийшов у ринг із 
неймовірною фізичною підго-
товкою, зі стартових хвилин 
першого раунду стало зрозумі-
ло, що бій не пройде повну дис-
танцію, перемога українця — 
це тільки питання часу. Так 

і сталося: увесь бій Далакян 
виснажував суперника своїми 
ударами та своєю швидкістю і 
в 10-му раунді арбітр зупинив 
одностороннє побиття і як ре-
зультат — перемога технічним 
нокаутом. 
 Артем Далакян залишився 
непереможним: на його рахун-
ку 19 поєдинків, 19 перемог, із 
них 14 нокаутом. Після бою ук-
раїнець сказав, що прагне бок-
сувати за чемпіонські пояси 
інших версій. Побажаємо на-
шому співвітчизнику успіху 
в реалізації його планів, тим 
паче, що для цього в нього є всі 
якості, а далі — справа за про-
моутерами. 
 Один чемпіон пояси збері-
гає, а інший — втрачає. Йдеть-
ся про Олександра Усика, адже 
він більше не чемпіон світу у 
крузервейті. Так-так, ви не по-
милилися і все правильно про-
читали. Спочатку Олександр 
відмовився від титулу WBA, а 
згодом організації WBC та WBO 
одна за одною позбавили його 
своїх поясів. І ось днями менед-

жер українця Егіс Клімас пові-
домив, що його підопічний сам 
добровільно відмовився від ос-
таннього чемпіонського пояса 
за версією IBF.
 «Усик дякує IBF за всю під-
тримку під час його чемпіонства 
у важкій вазі і тим самим пові-
домляє IBF про те, що в майбут-
ньому він виступатиме в супер-
важкому дивізіоні», — написав 
Егіс Клімас на своїй сторінці в 
Instagram. 
 Сам Усик не горює з цього 
приводу, а навпаки, коментує  з 
гумором: «Чому легко віддаю? 
Все нормально, нехай хлопці 
боксують. Я йду в супервагови-
ки, навіщо мені тримати ці по-
яси? Я ж їх виграв — все, вони 
вже мої. А зараз нехай хлоп-
ці боксують за ці пояси. Мені 
здається, це трохи по-жлобсь-
ки — переходити в суперважку 
вагу і утримувати пояси», — го-
ворить Олександр.
 Таким чином, за титули, які 
залишив Усик, боролися скрив-
джені ним же боксери. Титул за 
версією WBO здобув латвієць 

Майріс Брієдіс, а пояс IBF відій-
шов у руки до Юніера Дортіко-
са. До слова, саме Дортікос та 
Брієдіс зійдуться у фіналі дру-
гого сезону всесвітньої бок-
серської суперсерії.
 Але не все так сумно, як 
здається на перший погляд. За 
версією світової боксерської 
ради (WBC) Олександр Усик 
посів друге місце в рейтингу 
кращих чемпіонів світу в пер-
шій важкій вагові категорії за 
всю її історію. Наш боксер пос-
тупився тільки легендарному 
Евандеру Холіфілду.
 Топ-5 чемпіонів світу за 

версією WBC у першій важкій 
вазі:
 1. Евандер Холіфілд 
(США).
 2. Олександр Усик (Украї-
на).
 3. Хуан Карлос Гомес (Куба 
/ Німеччина).
 4. Девід Хей (Велика Бри-
танія).
 5. Тоні Беллью (Велика Бри-
танія).
 А Олександр Усик наразі 
продовжує відновлюватись піс-
ля травми. Ми всі з нетерпін-
ням чекаємо на його дебют у су-
перважкій ваговій категорії. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Після складної перемоги у 
півфіналі над італійською збір-
ною головний тренер нашої збір-
ної U-20 говорив, що у команді — 
максимальна концентрація перед 
вирішальним матчем за трофей.
 Безперечно, фінал світово-
го чемпіонату — неабияке досяг-
нення, проте уболівальники та фа-
хівці, як відомо, пам’ятають чем-
піонів. І те, що нашій команді все 
ж вдалося стати переможцями 
турніру, вже ввiйде в iсторiю.
 Хоча початок фінального поє-
динку проти однолітків з Півден-

ної Кореї не вселяв багато оптиміз-
му — вже на п’ятій хвилині матчу 
арбітр після перегляду VAR при-
значив пенальті у ворота «синьо-
жовтих», а Лі Кан Ін упевнено пе-
реграв Андрія Луніна.
 Утiм уже на старті другого тай-
му українці вийшли вперед — 
«дублем» відзначився Супряга. А 
наприкінці зустрічі Цитаїшвілі в 
контратаці встановив остаточний 
рахунок — 3:1. Звісно, були мо-
менти і в корейців, але нашу збір-
ну кілька разів рятував Лунін.
 Варто відзначити і вдалий тре-
нерський хiд Олександра Петра-
кова, який вирішив випустити в 

основі на фінал саме Супрягу, а не 
Сікана — найкращого бомбарди-
ра «синьо-жовтих» на турнірі. 
 19-річний форвард провів не 
надто вдалиий сезон у першій ко-
манді «Динамо» (лише 10 матчів 
та 1 голева передача), але на світо-
вий форум їхав у статусі основно-

го нападника збірної. Владислав 
не зумів відзначитись голами на 
груповому етапі, поступившись 
місцем у старті молодшому Сіка-
ну, але у фіналі таки відпрацював 
видані йому аванси.
 Тріумф української збірної — 
несподіваний, але абсолютно за-
служений. Говорять про це і самі 
футболісти.
 «Разом із тренерським шта-
бом ми поставили перед собою 
головне завдання — вийти в 1/8 
фіналу. Паралельно вся коман-
да зібралася і кожен гравець ска-
зав, що хоче дійти якомога далі. 
Перед турніром ніхто не думав, 
що ми навіть вийдемо у фінал, не 
говорячи вже про чемпіонство. 
Кожна робота дає свої результа-
ти, тому наша команда заслужи-
ла цю перемогу», — сказав після 
фіналу півзахисник «синьо-жов-
тих» Олексій Хахльов.
 Не залишились наші хлопці 
і без індивідуальних нагород: го-
ловна зірка команди — Андрій 
Лунін — встиг і в розташуванні 
національної збірної побувати, 
і відзнаку найкращого голкіпе-
ра чемпіонату отримати. Вище-
згаданий Данило Сікан отримав 
«срібну бутсу» другого бомбарди-
ра турніру (в його активі 4 м’ячі), 
а динамівець Сергій Булеца став 

володарем «срібного м’яча» та 
статусу другого найкращого грав-
ця першості.
 Успішна гра молодих фут-
болістів привернула увагу єв-
ропейських скаутів та значно 
підвищила шанси на трансфер у 
топ-чемпіонати. Зокрема, Андрій 
Лунін потрапив до списку топ-100 
претендентів на нагороду Golden 
Boy (найкращий гравець світу ві-
ком до 23 років) та, схоже, пере-
конав тренерів «Реала» залиши-
ти його в команді на наступний 
сезон. Українець, найімовірніше, 
буде другим воротарем мадридців 
після Тібо Куртуа.
 Об’єктами трансферних чу-
ток є й інші переможці ЧС: автор 
переможного гола — Георгій Ци-
таїшвілі — зацікавив турецький 
«Бешикташ», а захисника Дени-
са Попова нібито прагнуть бачити 
у себе клуби Серії А, хоча сам фут-
боліст хоче закріпитися у старті 
рідного «Динамо».
 Супряга та Булеца, до якого ін-
терес проявляв італійський «Леч-
че», наступний сезон проведуть в 
оренді в СК «Дніпро-1». А Данило 
Сікан, контракт якого належить 
«Шахтарю», за словами тренера 
«Маріуполя» Олександра Баби-
ча, отримуватиме більше ігрової 
практики у складі азовців. ■

БОКС

Десять раундів «в одні ворота»
Артем Далакян успішно захистив свій титул

■

Артем Далакян перед боєм.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

ФУТБОЛ

Заслужений трiумф
Українська збірна вперше в історії виграла молодіжний чемпіонат світу

■

Переможців чемпіонату світу хлібом-сіллю зустрічали 
в аеропорту «Бориспіль». 

❙
❙

Наша збірна з чемпіонським кубком.
Фото Олекандра ПРИХОДЬКА.

❙
❙ ТАБЛО

 Чемпіонат світу U-20. Фінал. 
Україна — Південна Корея — 3:1 
(Супряга, 34, 53; Цитаїшвілі, 89 — Лі 
Кан Ін, 5 (пен.)).
 Матч за 3-тє місце. Італія — 
Еквадор — 0:1 (у дод. час; Річард, 
104).

■
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +14…+19

 +26…+31

Північ +15…+20

 +28…+33

Центр +15…+20

 +30…+35

Схід +14…+19

 +31…+36

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +17…+22

 +31…+36

 Начальник пообіцяв видати пре-
мію овочами. Так і сказав: «Хрін вам».

* * *
 — Абраме Натановичу, чому ви, 
проживши з дружиною 40 років, ви-
рішили розлучитися?
 — Вона забула вимкнути світло 
в туалеті. Судячи з квитанцій, це вже 
не вперше.

* * *
 Сара їде на таксі й раптом по-

трапляє в серйозну аварію. Її за-
тискає в салоні. Через деякий час 
з’являються рятувальники і почина-
ють розрізати кузов. Сара кричить:
 — А-а-а!
 Рятувальники:
 — Не хвилюйтеся, ми вже май-
же розрізали кузов, зараз звільнимо 
вас.
 — Та вимкніть нарешті хто-не-
будь лічильник.

Технологія «великого стрибка»  
Аби наздогнати економічно розвиненіші держави, Україна мусить прискорити перехід на відновлювані 
джерела енергії та впроваджувати нові технології у цій сфері

По горизонталі:
 1. Відомий американський іс-
торик і журналіст, який розкрив сві-
тові правду про Голодомор і запо-
чаткував традицію запалювати свіч-
ки пам’яті за його жертвами. 5. «Горі-
ла ..., палала. Під ней дівчина стояла» 
(народна пісня). 9. Безбарвний газ із 
різким задушливим запахом, який є 
головним компонентом нашатирно-
го спирту. 10. Спеціальні намистини-
затискачі, якими фіксують жилку чи 
дротик при виготовленні намиста чи 
іншої біжутерії. 11. Один із промисло-
вих центрів Польщі. 12. Вияв законо-
мірних змін, реакцій, перетворень, що 
відбуваються навколо нас. 13. Велика 
ящірка, що живе в пустелі. 14. Крупа, 
виготовлена з проса. 16. Місто на За-
карпатті. 18. Те, без чого важко обій-
тися у спеку. 24. Воскоподібна речо-
вина, що високо цінується в парфу-
мерії і яка стала причиною масово-
го винищення кашалотів. 27. Творче 
псевдо Леоніда Глібова як дитячого 
письменника. 28. Поняття «голосно» 
в музиці. 29. Звернення до священи-
ка у католицькій церкві. 30. Різновид 
тістечка, коли бісквітне тісто, перема-
зане кремом чи варенням, згортаєть-
ся рулоном. 31. Порода службових 
собак. 32. Американський пластун. 
26. Ліва притока Москви-ріки.
По вертикалі:
 2. Африканська країна на узбере-
жжі Червоного моря. 3. Святкові жі-
ночі чоботи з особливої шкіри черво-
ного, зеленого чи жовтого кольорів, 
із трохи задертими носами. 4. Лісові 
горіхи. 5. Родинне місце поховання 

або польський магазин. 6. Присто-
сування для зручності верхової їзди. 
7. Ніша в стіні для ліжка. 8. «Іди-іди, 
..., з хати, бо на печі батько та мати, а 
в запічку батькові діти, ніде тебе, ..., 
діти» (народна пісня). 15. Ліва рука у 
давніх русичів. 17. Один із найпопу-
лярніших у давніх українців «домаш-
ніх» богів; охоронець домашнього 
вогнища, тепла, затишку. 19. Само-
проголошена Чеченська республі-
ка. 20. Державна програма США, за 
якою вони в часи Другої світової вій-
ни забезпечували союзників боєпри-
пасами, технікою, продовольством і 
стратегічною сировиною. 21. Універ-
ситетське студентське містечко.  22. 
Одиниця вимірювання об’єму нафти 
на світовому ринку. 23. Залізне прут-
тя, що перекриває вихід із в’язниці. 
25. Духовний учитель, легендарний 
засновник однієї з трьох світових 
релігій, «просвітлений». 26. Стан 
надзвичайного нервового збуджен-
ня, коли людина перестає контролю-
вати себе. ■

Кросворд №65
від 12 червня

Дара ГАВАРРА

 На превеликий жаль усіх потенційних на-
речених, це таки сталося — найбажаніший 
(і таки найзатятіший) холостяк України, відо-
мий тревел-журналіст програми «Світ нави-
воріт», якому вчора виповнилося 36 років, 
одружився. Як і очікувалося й передбача-
лося, довгі пошуки своєї половинки Дмитро 
Комаров зупинив на найвродливішій (звісно 
ж, для нього, бо в Україні вродливих дівчат 
ой як багато) дівчині, що була «Міс Україна-
2016», а також своїй партнерці по «Танцях 
з зірками» Олександрі Кучеренко. Весілля 
пари, яка два роки приховувала сам факт 
своїх стосунків, пройшло у святих місцях 
Ізраїлю. Конспірація цієї події дійшла до 
того, що наречені летіли в Святу землю, си-
дячи на різних місцях у літаку, аби ніхто ні-
чого не запідозрив (на випадок різних запи-
тань — в Ізраїлі на той час проходило Єв-
робачення). Та й весілля як такого не було 
— було скромне вінчання, потім вечеря у 
ресторані з найближчими  й найріднішими 
людьми — батьками, братами-сестрами.

 Дмитро каже, що він дуже закрита лю-
дина і до Саші нікого з дівчат не знайомив 
зі своїми батьками. Та коли зрозумів, що це 
саме та, з ким він хотів би пройти рука в руку 
все життя, запросив наречену до себе. Влас-
не, за його словами, це було не знайомство, 
а констатація: тату, мамо, я одружуюся, а це 
— моя наречена. Знайомство з батьками 
Олександри пройшло ще «романтичніше»: 
Дмитро взяв пляшку дорогого віскі і сказав 
батькові нареченої, що їм потрібна міцна чо-
ловіча дружба.
 Напередодні ж свого 36-го дня наро-
дження відомий телеведучий розповів, як 
вони з дружиною, яка також дуже любить по-
дорожувати, проведуть цей день: вони вибра-
ли на сайті лоукост-компанії квитки до Євро-
пи, які просто підходили їм за датою. Подо-
рож відбуватиметься в режимі «Світу нави-
воріт», тобто вже на місці візьмуть напрокат 
машину і просто відвідуватимуть місця, які 
їм сподобаються. На щастя ведучого, його 
дружині також притаманний здоровий аван-
тюризм, тож будьмо певні — їхня мандрівка 
буде вдалою, чого й бажаємо молодятам. ■

Варка ВОНСОВИЧ4

 Прибічники всіляких теорій про вищість 
однієї раси над іншими не раз отримували 
обґрунтований теоретичний відпір, а такі фа-
натики, як Гітлер чи йому подібні ксенофоби, 
— ще й доволі відчутний фізичний, що за-
вершився повною капітуляцією не лише його 
тверджень про вищість арійської раси, а й ка-
тастрофою для всієї країни.
 Ще одним потужним аргументом на тере-
зи етнічної рівності в інтелектуальному плані 
може слугувати нещодавнє визнання індійсь-
кої дівчинки дивовижним феноменом, адже її 
IQ (рівень інтелекту) перевищує ці ж показни-
ки самого Ейнштейна та Стівена Хокінга!
 Та все по порядку: жила собі в Мумбаї (Ін-
дія) дівчинка Сур’янши Сурі Ранджан. Ще з 
дитинства вона виказувала дивовижні як для 
малюка здібності — будувала складні грама-
тичні конструкції, розв’язувала математичні 
задачі, що не властиво діткам у такому віці. 
Коли ж сім’я переїхала до Кінгстона, що у Ве-
ликобританії, на постійне місце проживання, 

виявилося, що 13-річна дівчинка володіє неа-
бияким інтелектом. Скажімо, вона без проблем 
здала вступні тести аж до 13 (!) різних нав-
чальних закладів. Сьогодні Сур’янши є членом 
Mensa — співтовариства людей із дуже висо-
ким IQ, адже її показник — 162 бали — на 2 
бали перевищує показник «батька» теорії від-
носності. Варто сказати, що татусь дівчинки та-
кож непересічна людина, адже його інтелекту-
альні здібності також вищі за середній рівень і 

складають 142 бали.
 Але поки всі довкола пророкують дівчин-
ці успішну наукову кар’єру, сама вона мріє 
стати співачкою, адже її кумиром із самого 
малечку була талановита британська викона-
виця Адель. Сур’янши взагалі не вважає себе 
особливою, любить допомагати однокласни-
кам із домашніми завданнями та вважає, що 
просто вона мислить і дивиться на речі трохи 
інакше, ніж інші. ■

ДІТИ ІНДИГО

Інтелект вищий, 
ніж у Ейнштейна
Юна британка індійського походження 
здивувала своїми розумовими здібностями

■

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Дмитро Комаров вирушив 
у весільну подорож
Відомий ведучий не зраджує своїм звичкам та уподобанням

■

Дмитро Комаров з Олександрою Кучеренко.❙

20 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-
10 м/с. Температура вночi +17...+19, удень +30...+32.

Миргород: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +32...+34.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +30...+32.
Одеса: без опадiв. Уночi +21...+23, удень +32...+34.

18 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 23-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 25.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мiсцями коротко-
часний невеликий дощ. Трускавець: уночi +15...+17, удень 
+28...+30. Моршин: уночi +15...+17, удень +28...+30.
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