Після Дня Гідності...

Троянський електрокінь

Чому зустріч у
Нормандському форматі
призначена на 9 грудня,
коли відзначається
російське свято «героїв»

Зе-команда, використовуючи
маніпулятивні гасла, допустила
на український ринок російську
електроенергію за демпінговими
цінами — і завдала збитків
державній компанії

» стор.4

» стор. 6

Середа, 20 листопада 2019 року

Не трояндами пахне
в Тбілісі

№ 130 (5587)

Замахнулися
на Катерину?

Парламент Грузії
відновив роботу,
але «протестна
осінь» у країні
триває
» стор. 5

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 24, 137 грн
1 € = 26,698 грн
1 рос. руб. = 0,378 грн

В Одесі,
Миколаєві
та Херсоні
відкриють
представництва
Українського
інституту
національної
пам’яті
» стор.

❙ Не було б до сьогодні таких катерин у південних містах України — не було б і війни на Донбасі. Тому час покласти край такому «пануванню» символів російського імперського минулого.
❙ Фото з сайта wikipedia.org.
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ІнФорУМ

«Це велика проблема, коли місцеві органи влади в багатьох населених пунктах
України повертають топоніми часів Російської імперії. Законодавчо цей процес ніяк
не відрегульований, тому потрібен ще й закон про деколонізацію».

■ ПРАВДИВА ІСТОРІЯ

Володимир В’ятрович
ексголова Українського інституту
національної пам’яті

■ НА ФРОНТІ

Замахнулися Безпiлотник «Сизекрилий»
на Катерину? Українськi позицiї атакували із територiї Росiї
В Одесі, Миколаєві
та Херсоні відкриють
представництва
Українського
інституту
національної пам’яті
Ірина КИРПА
В Одесі на 29 листопада заплановано презентацію південного офісу Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Нині науковий консультант, а донедавна
очільник УІНП, ведучий циклу історичних передач «ІстФакт» Володимир В’ятрович заявив, що саме південь України, а це перш за все Одеса та Миколаїв, повинні піддатися деколонізації, яка дозволить очистити
Україну від імперської спадщини.
У рамках деколонізації заплановано знесення пам’ятників, а також перейменування як окремих
вулиць, так і населених пунктів, що
топонімами вкорінюють у головах
людей епоху нібито добровільного, а
насправді примусового приєднання
цих українських територій до складу Російської імперії.
Відзначимо, що на півдні України
існує багато пам’ятників «російської
слави»: Олександру Суворову, Катерині Другій, Георгію Потьомкіну та
іншим діячам часів Російської імперії. Усі вони дуже тісно пов’язані з історією захоплення і зросійщення причорноморських міст, які — за пропагандистськими догматами — виникли
тільки за російських царя-цариці.
У своїй діяльності південний офіс
УІНП обіцяє, цитуємо, «говорити
вголос правду про історію України,
висвітлювати факти геноциду, нагадувати про те, що історія не прощає
невивчених уроків».
— Ми стали свідками того, як історію використовувала Росія, щоб
мобілізувати своїх прихильників
для протистояння Україні. Йдеться
про Новоросію, історію Російської
імперії, — підкреслив Володимир
В’ятрович. — Це велика проблема,
коли місцеві органи влади у багатьох
населених пунктах України повертають топоніми часів Російської імперії. Законодавчо цей процес ніяк не
відрегульований, тому потрібен ще й
закон про деколонізацію.
За словами ексголови Українського інституту національної пам’яті,
залишки російського імперського
минулого є певними маркерами, які
дозволили говорити про якийсь єдиний простір, єдиний народ та одну
країну, яку б варто було відновити.
Володимир В’ятрович констатує,
що поки в Україні немає законодавства, яке дозволяє очистити Україну
від імперської спадщини, але повідомив, що проєкт Інститут національної пам’яті планував підготувати у
2019 році.
Державний бюджет України на
наступний, 2020, рік передбачає
виділення Інституту національної
пам’яті 130 мільйонів гривень, що
на 25 мільйонів більше, ніж було у
2019 році. Саме за рахунок отримання додаткових коштів Інститут отримає можливість відкрити регіональні представництва у Харкові, Дніпрі,
Вінниці, Одесі та Львові. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ
За минулу добу офіційно зафіксовано 14 випадків порушення режиму вогню збройними формуваннями
Російської Федерації та їхніми посіпаками. Навіть ця статистика свідчить про збільшення кількості обстрілів. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил iз заборонених Мінськими домовленостями
мінометів калібрів120 мм та 82 мм, із
гранатометів різних систем, стрілецької зброї та протитанковими керовани-

ми ракетами (ПТКР). Окрім того, ворог
вів вогонь iз гармат БМП. Зафіксовано також вогневу активність ворожих
снайперів.
На донецькому напрямку в районі
відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік
Новомихайлівки, Лебединського, Березового, Талаківки, Гнутового, Широкиного, Водяного, Зайцевого, Красногорівки, Авдіївки, Павлополя, Новогнатівки, Старогнатівки, Невельського,
Мар’їнки та Черненко.

На луганському напрямку в районі
відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник
здійснив обстріли поблизу Кримського, Луганського, Новотошківського,
Травневого та Гладосового.
18 листопада на Приазов’ї поранення
внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил. У пораненого множинні осколкові поранення спини. Стан пораненого важкий.
За словами наближеного до джерел
Генерального штабу журналіста Юрія
Бутусова, російські війська атакували
українські позиції біля села Сизе під
Луганськом iз території РФ. Сизе розташоване на самому кордоні з РФ і
поблизу лінії фронту біля Станиці Луганської i вважалося останніми роками тихим місцем. Позиції 46-ї десантно-штурмової бригади атакував безпілотник, який прицільно скинув бойову гранату.■

■ ОЗБРОЄННЯ

Танко-парк
воєнного
періоду
Понад 300 модернізованих
бойових машин із
харківського заводу на
передовій
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Десантно-штурмові війська та
Морська піхота України готуються прийняти нову партію серійних
танків Т-80, що були виготовлені, а
потім пройшли глибоку модернізацію
на Харківському бронетанковому заводі. Як повідомляє Defense Express,
оновлена машина отримала новий
динамічний захист та захист бортів,
цифровий зв’язок, супутникову навігацію, а головне — тепловізійний
приціл та нічні засоби спостереження
за полем бою. Це дозволило в кілька
разів збільшити дальність виявлення
та розпізнавання цілей, а також відкриває можливість для їх знищення вогнем 125-мiлiметрової гармати
в будь-який час доби та за будь-якої
погоди.
Водночас встановлений на танку новий динамічний захист значно
ефективніше протидіє всім сучасним
протитанковим засобам ураження і

❙ Харківські танки надійно допомагають виконувати бойові завдання.
■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!
Із Харкова надійшла і дуже сумна новина. У ніч на 19 листопада в госпіталі після тяжкого поранення помер командир 128-ї бригади «Закарпатського легіону» полковник Євген Коростильов.
Підірвавшись на міні поблизу Новотроїцького 12 листопада, він втратив ногу. За його життя харківські лікарі боролися майже тиждень, але проведена терапія не принесла бажаного результату. У бойового офіцера залишилися дружина та двоє дітей.
при цьому встановлюється у штатні контейнери цих же приладів. Змінилися на Т-80БВ і системи зв’язку
та навігації, при допомозі яких тепер
можна в режимі «онлайн» обмінюватись надійно зашифрованими даними
про місцезнаходження кожної машини на всіх ланках управління: від командира взводу до керівництва всією
бойовою операцією.
Майже 45-тонна машина може рухатися зі швидкістю 70 кілометрів і
при цьому має відмінні маневрені ха-

рактеристики. Така універсальність
полегшує роботу екіпажу як в обороні, так і під час наступу та подальшого прориву.
Загалом «Харківський бронетанковий завод» із початку війни передав до українського війська понад 300
бойових машин. Йдеться про танки Т80БВ і Т-64 зразка 2017 року. Проведена модернізація дозволила поповнити парк ЗСУ боєздатною технікою і
водночас значно заощадити кошти на
виробництві нового озброєння. ■

■ ПРОМИСЕЛ

Бджола з
«метрикою»
На Черкащині триває паспортизація пасік
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині продовжується паспортизація пасік:
із наявних 3593 уже узаконено офіційно понад 1700. Як
повідомили «УМ» у департаменті агропромислового
розвитку Черкаської обладміністрації, недавно нові паспорти отримали власники ще
майже 200 пасік.

Наразі у своїх домогосподарствах жителі Шевченкового краю утримують майже 106 тисяч бджолосімей.
А виробництво меду в усіх
категоріях господарств складає понад 2 тисячі тонн, наголошують фахівці агродепартаменту. І додають: тож, відповідно, на душу населення в
Черкаській області вироблено майже 1,6 кг меду.

❙ На Черкащині є понад 3,5 тисячі пасік.
До речі, цьогоріч у черкаському регіоні спостерігається зниження закупівельних цін на мед до 25-30 гри-

вень за 1 кілограм, що призвело до безприбутковості
виробництва меду, а в окремих випадках і до збитків. ■

ІнФорУМ
Тарас ЗДОРОВИЛО
Більшість із нас люблять і
тримають удома хто кішечку,
хто песика, а дехто — обох зразу. Проте є й такі «люди», які,
побавившись iз тваринкою, з
тих чи інших причин виганяють її з дому. Як результат, в
українських містах безпритульних «братів наших менших» чимало, і їх кількість щороку не
зменшується.
Не вперше столична влада
намагається вирішити це болюче питання: 57,7 млн грн — саме
стільки коштів передбачено цьогоріч для реалізації міської програми, пов’язаної з безпритульними собачками й котами (виконавець програми — Київська лікарня ветеринарної медицини).
Уже найближчими днями на комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку розглядатимуть «тваринне» питання. Депутати мають ухвалити проєкт, який передбачає внесення змін до Програми контролю за утриманням
домашніх тварин i регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Варто наголосити, що в 2019 році фінансову підтримку організаціям
(на утриманні яких перебувають
притулки для тварин) збільшено
на 4,4 млн грн: на кожну організацію передбачено виділити в середньому 1,67 млн грн.
Як зазначив заступник керівника КМДА Петро Пантелєєв,
«прийняття даного проєкту дозволить врегулювати відносини у
сфері утримання та поводження
з тваринами в місті». Він також
нагадав, що за останні три роки
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■ СТОЛИЦЯ

■ ВТРАТА

Брати наші менші

Талант
бездоганних «па»

Київська влада за три роки на безпритульних
тварин видiлила 180 мiльйонiв гривень

❙ Аніко Рехвіашвілі.
❙ Фото з сайта театру.
❙ Їм теж потрібні цивілізовані умови життя.
на безпритульних тварин у Києві
витрачено понад 180 млн грн.
Також восени міська влада столиці пообіцяла розпочати
будівництво нового багатофункціонального Центру захисту тварин: заклад передбачатиме ветеринарну клініку з широким спектром послуг, притулок для собак
i котів, а також готель для тимчасового перебування тварин на час
від’їзду власників.
Нам є куди вдосконалюватися в царинi гармонiйного спiвiс-

нування з братами меншими.
Наприклад, у Німеччині на вулицях міст безпритульних кішок чи собак удень iз вогнем не
знайдеш, тож українцям варто
замислитися. А що вже говорити
про те, як «там» господарі прибирають за своїм песиком: на вулицях стоять спеціальні урни, а
поряд — ящики з одноразовими
рукавичками. Нам про таку свідомість (яку виховують i дiєвою
системою штрафiв) залишається
поки що лише мріяти. ■

Смердюча спадщина СРСР
Ізраїльcька фірма за 6,5 мільйона гривень вивозить
пестициди з Херсонщини
Із Херсонської області, Білозерського району, ще до кінця нинішнього року обіцяють
вивезти за кордон 110
тонн непридатних пестицидів. Станом на 18
листопада тривають роботи з безпечного збору та перезатарювання з подальшим перевезенням та утилізацією
небезпечних відходів у

районі роз’їзду «Строковий», 504 км (територія
колишнього ВАТ «Білозерський райагрохім»)
на території Федорівської сільської ради.
Як розповів керівник
департаменту екології
Юрій Попутько, наступним етапом буде завантаження на спеціалізований автотранспорт iз подальшим перевезенням
у морський порт Одещини з метою доставки цих

відходів до Франції для
остаточної утилізації.
Деактивувати хімвідходи на территoрії України
неможливо, бо в нас відсутні підприємства, які
володіють ліцензією на
здійснення такого виду
послуг.
Влада Херсонської
області залучила до роботи cпеціалізовану oрганізацію, яка має ліцензію на транспортування та зберігання від-

■ КРИМІНАЛ

Останній маршрут
За вбивство таксистки сядуть за ґрати
брат із сестрою
Людмила НІКІТЕНКО
Соснівський суд Черкас визнав винними брата та його зведену сестру, які вбили таксистку та
залишили її тіло у лісовому масиві Смілянського району. Вони
сядуть за ґрати, відповідно, на 13
та 8 років.
Ця кримінальна родина готувалася до вбивства ретельно,
повідомляє пресслужба Соснівського суду Черкас. Брат із сестрою
придбали в аптеці одноразові медичні рукавички, взяли з дому

Національна опера прощається
з Аніко Рехвіашвілі
Людмила КОХАН

■ УТИЛІЗАЦІЯ

Ірина КИРПА

3

кухонний ніж, випили і пішли
гуляти містом, запланувавши
заволодіти чиїмось авто, — такі
результати слідства. Поблизу ТЦ
«Дніпроплаза» підійшли до автомобіля МercedesVito, яким керувала 41-річна жінка, і попросили
відвезти їх у Південно-Західний
район міста. Там, на подвір’ї приватного домоволодіння, чоловік
і вбив кухонним ножем жінкуводія.
Після цього брат перетягнув
тіло таксистки з місця водія на
заднє сидіння, сів за кермо і ра-

ходів для утилізації на
теритoрії іншої держави. Повний комплекс
робіт виконає ізраїльcька фірма S.I. Group
Consort Ltd за 6 млн 528
тис. 200 гривень. А от за
тим, як упаковують пестициди у тару, спостерігатимуть представники французького заводу. Фінансування здійснюється за рахунок
обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища.
Усього ж, згідно з даними
інвентаризації,
проведеної цього року,
на территoрії Херcoнcькoї oблаcті перебуває понад 1 тис. 880 тoнн хімічних відходів. Здебільшого це невикористані добрива та засоби захисту
рослин. ■

зом із сестрою поїхав у лісовий
масив Смілянського району. Там
вони викинули вбиту жінку.
Вранці того ж дня, повернувшись на викраденому автомобілі
до Черкас, спільники залишили його на стоянці поблизу ТЦ
«Меблевий лабіринт» та пішли у
напрямку проспекту Хіміків. Та
по гарячих слідах їх затримали
правоохоронці.
Обвинувачена в судовому засіданні вказала, що вона визнає себе винною лише в тому, що
приховала злочин. Проте нічого
не могла вчинити, оскільки відчувала страх за своє життя.
Обвинувачений свою вину
визнав частково, зазначивши,
що наміру на викрадення автомобіля у нього не було, все трапилося спонтанно. Мовляв, сів за
кермо, оскільки злякався, а удари ножем почав наносити через
сварку, що виникла через оплату за послуги таксі. ■

Національна опера України і вдячні поціновувачі високого мистецтва прощаються в Києві 20 листопада з художньою керівницею балету театру, професоркою, народною
артисткою України Аніко Рехвіашвілі. У засвіти вона пішла на 56-му році життя після важкої тривалої хвороби.
Талант Аніко Рехвіашвілі розкрився в багатьох виставах балетної трупи, поставлених нею впродовж останнього десятиліття, особливо після 2013 року, коли її призначили художнім керівником балетної трупи Національної
опери України. Ще до того вона заявила про себе як талановитий організатор ансамблю-театру «Сузір’я Аніко».
На сцені Національної опери України Аніко поставила
балети «Віденський вальс», «Данієла», «Дама з камеліями», «Снігова королева», «Ночі в садах Іспанії», «Трикутний капелюх», «Дафніс і Хлоя», «Юлій Цезар». Її свіжа і
креативна творчість, прагнення до осучаснення класичних
форм балетної вистави, пошуку цікавих і неординарних інтерпретацій музики видатних композиторів у контексті
часу та моральних координат сучасного життєвого простору завжди робили її вистави цікавими і глибокими за емоційною наповненістю, яскравістю форм, зазначають колеги. Сформувавшись у великого митця-художника, Аніко
Рехвіашвілі вийшла на лінію помітної творчої реформи,
яку планувала здійснити найближчим часом. Не судилося, не сталося... ■

■ БЕЗПЕКА

Крісло
з проблемами
Тернопільські таксисти не згідні
з новим законом
Світлана МИЧКО
Тернопіль
Як відомо, президентом підписано закон про додаткову
відповідальність за порушення правил перевезення, який
забороняє «перевозити дітей віком до 12 років і зростом до
145 см у машині без використання спеціальних засобів, які
дозволять пристебнути дитину пасками безпеки» (інакше
штраф за перше правопорушення становитиме 510 грн, а
за повторне — 850). Але якщо у зв’язку з цим у власників
приватних машин запитань щодо автокрісел для своїх малюків у принципі не виникло, то в таксистів їх — ціла низка, і відповіді вони наразі знайти не можуть.
У більшості автомобілів, що використовуються як таксі, приміром, на задніх сидіннях не передбачені паски безпеки, якими можна пристебнути дитяче автокрісло. До того
ж, воно займає багато місця й обмежує кількість пасажирів,
яких можна взяти в машину. Так само нереально, стверджують водії, постійно возити таке крісло в багажнику, бо,
мовляв, куди тоді дівати валізи та інший великий багаж пасажирів. А що, наприклад, робити, коли серед пасажирів
двоє чи, тим більше, троє маленьких дітей?
Водії тернопільської служби таксі «Пілот» вважають, що таке нововведення спричинить великі незручності як для них, спонукаючи уникати перевезення пасажирів iз дітьми, так і для самих пасажирів. Тому вони
ініціювали створення відповідної петиції на сайті президента України, в якій iдеться про дозвіл перевезення дітей у таксі без спеціальних автокрісел. Чи набере вона
потрібну кількість голосів і чи буде на це очікувана реакція — покаже час. ■
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ПОЛІТИКА

■ СУД ТА ДІЛО

■ МЕЖА

Стоп-кран для
парламенту

Після Дня Гідності...

За закон про ринок землі
візьметься Конституційний Суд
Ярина КОРЧИНСЬКА
Ніщо так не дисциплінує корпоративно-управлінську систему як реєстр судових позовів.
Навіть якщо ця система при владі. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, виступаючи перед
журналістами, заявила, що разом із колегами
готує подання до Конституційного Суду України, в якому просить розглянути законність ухвалення парламентом законопроєкту про відкриття в Україні ринку сільськогосподарських
земель.
Глава фракції «Батьківщина» хоче отримати
від КСУ роз’яснення щодо того, чи має право Верховна Рада ухвалювати, а президент підписувати закон, який дозволяє продавати землі сільськогосподарського призначення без попереднього
проведення всеукраїнського референдуму.
Лідер «Батьківщини» нагадує, що, згідно
з Конституцією України, вся земля і надра належать народу. Власне, посилаючись на це положення головного закону України, Тимошенко
й направила подання до Конституційного Суду.
Крім того, нардеп направила в КСУ лист із проханням розглянути її заяву в терміновому порядку.
Лідер «Батьківщини» зазначила, що, згідно
із законодавством, у КСУ є місяць на розгляд подання, а це означає, що парламент не має права
розглядати законопроєкти, що стосуються ринку землі сільськогосподарського призначення,
до отримання роз’яснень КСУ.
Нагадаємо, законопроєкти про земельну реформу, ініційовані президентом України Володимиром Зеленським, були підтримані українським парламентом у першому читанні 13 листопада. Проти проголосували нардепи від «Батьківщини», «Опозиційної платформи — За життя»,
«Європейської солідарності» і «За майбутнє».
Зокрема, частина нардепів застерігала від миттєвого прибирання до рук українських чорноземів транснаціональними монстрами. Також у
той день під парламентом проходили два мітинги: як противників зняття мораторію на продаж,
так і прихильників такої ініціативи президента.
Також варто згадати, що перед тим президент Володимир Зеленський запевнив, що іноземці та іноземні компанії отримають змогу купувати українську землю лише за результатами
всеукраїнського референдуму.
Лідер «Батьківщини» вимагала провести референдум із питання продажу землі, перш ніж
виносити закон про ринок землі на голосування
Верховної Ради. Попередні опитування вказували на те, що більшість українців не схвалюють
ідею скасувати мораторій на продаж землі. ■

■ ДОВІДКА «УМ»
Коротко зупинимось на новаціях, що їх передбачає законопроєкт Кабміну:
По-перше, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона
на відчуження земель сільськогосподарського призначення
усіх форм власності.
По-друге, визначається перелік осіб, які можуть набувати право власності на землю: громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку успадкування та обов’язком відчужити ділянку
протягом року.
По-третє, до 1 січня 2024 року забороняється продаж
землі іноземцям. Ці вимоги не розповсюджуються на випадки набуття у власність земельних ділянок орендарями,
які є сільськогосподарськими товаровиробниками.
По-четверте, встановлюється мінімальна стартова ціна
продажу земельних ділянок (на рівні не нижче нормативної
грошової оцінки).
По-п’яте, встановлюється обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, та пов’язаних із нею осіб (35% сільськогосподарських земель об’єднаної громади, 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських
земель України).
По-шосте, забезпечується переважне право орендаря
на купівлю земельної ділянки.
По-сьоме, Закон «Про санкції» доповнюється новим видом санкцій — заборона на набуття у власність земельних
ділянок.

Чому зустріч у Нормандському форматі призначена на 9 грудня,
коли відзначається російське свято «героїв»
Ярина КОРЧИНСЬКА
Суспільство дедалі більше занурюється в тему майбутньої зустрічі
лідерів нормандської четвірки під
кутом зору обраної дати. Отже, вочевидь, дата 9 грудня обрана для Нормандського формату невипадково.
Гортаємо російський календар знаменних дат, і от: 9 грудня — це свято «героїв РФ», що святкують у Росії
за наказом Путіна з 2007 року. Зауважимо, що саме ця зустріч запланована вже після 21 листопада, коли українці виходять на Майдан відзначати
День Гідності та вшановувати пам’ять
загиблих і на Майдані 2014 року, і в
нинішній російсько-українській війні.
Зважаючи на політбардак, що коїться
сьогодні в українській владі, на те, що
нинішній керманич просто генетично
й ментально не готовий до ролі лідера
великої, героїчної української нації, є
потреба, щоб цьогорічне 21 листопада
було не просто одноразовим маршем,
як раніше. Він (марш) мусить стати
своєрідною вимогою до президента
Володимира Зеленського та «слуг» гаранта, що вони не капітулюють у грудні у Франції. І ці вимоги мають бути
досить жорсткими.
Бо, вочевидь, Путін очікує 9 грудня
великих поступок від України, інакше
він не «підігнав» би цю зустріч під дату
відзначення російського «дня гєроєв
отєчєства».
Нагадаємо, що попередня зустріч лідерів нормандського формату — тодішнього президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель,
п’ятого президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира
Путіна — відбулася в жовтні 2016 року.
Її результатом стали рішення про створення «дорожньої карти» для виконання Мінських домовленостей та про озброєну місію ОБСЄ на Донбасі. Як відомо, нічого з цього виконано не було.
Останні три роки Росія блокувала
переговори на найвищому рівні, мотивуючи тим, що Україна ніби не виконує
мінські угоди. Насправді Путін планував і вичікував сприятливіших обставин для себе, щоб змусити Україну погодитися на всі умови Кремля по Донбасу, водночас посилюючи на сході УкІрма БЕРГ
«Мінські угоди — це велика пастка для України. Їх виконання нереальне», — заявив в інтерв’ю телеканалу
ATR голова партії «Голос», народний
депутат і лідер однойменної фракції
у парламенті Святослав Вакарчук. —
Повернути Донбас і назавжди забути про Крим — це те, чого зараз домагається Росія. У тому числі й за допомогою Мінських домовленостей».
Вакарчук переконаний, що Росія
дуже хоче зняти міжнародні санкції,
тому піде на поступки щодо Донбасу
взамін на те, що Україна назавжди забуде про анексований Крим.
«Повернули Донбас, провели вибори на окупованих територіях, Росія
та її найманці повернули нам контроль на кордоні, санкції з Росії зняли й про Крим усі забули. Партія «Голос» виступає категорично проти такого розвитку подій. Ми не можемо
віддати жодного сантиметра нашої
землі. І краще де-факто сьогодні недоотримати, аніж де-юре закріпити,
що ми щось самі віддали й втратили
назавжди», — зазначив Святослав Вакарчук.
На думку голови фракції «Голос»,
сьогодні українській владі необхідно
взяти паузу в мінському процесі й ок-

❙ Фото з сайта bbc.com.
раїни військову ескалацію.
Між пропозицією уже нового президента України Володимира Зеленського до узгодженої дати у грудні Путін
провів ще декілька своїх маніпулятивних маневрів, традиційно тягнучи час
і вимагаючи від України погодити так
звану формулу Штайнмаєра. Зеленський готовий був без роздумів проковтнути й цю наживку, якби не свідоме
українське громадянське суспільство,
активісти та просто патріоти. У результаті тиску громадської думки офіційний Київ дав свою згоду, але із застереженням: жодних виборів в ОРДЛО,
поки там присутні російські війська і
немає контролю України над кордоном. Також Зеленський погодився на
розведення військ у трьох пунктах по
лінії зіткнення.
Українські дипломати зазначають, що Путін не хотів говорити з Порошенком, вважаючи його неконструктивним, а насправді — сильним
противником. Зеленський, звісно, інший, але і з ним Путін не дуже хоче
розмовляти.
З іншого боку, як зауважив політолог Володимир Фесенко, Німеччина і
Франція вже втомилися від очікування. А Кремль своєю традиційною тактикою затягування і шантажу грає на
нервах не тільки Володимира Зеленського, а й Ангели Меркель та Емманюеля Макрона.
«Путіну могли сказати — якщо

він не згоден на зустріч, то саміт
пройде без нього. А це не найкращий
варіант»,— зазначив Володимир Фесенко в телеінтерв’ю.
Як уже повідомляла «УМ», повернення кораблів, що відбулось 18 листопада, прив’язане до нормандської
зустрічі. Українські експерти й політологи вважають це також інструментом шантажу, а сам жест Путіна розглядається, як розрахований вплив на
Макрона та Меркель.
Наразі Володимир Путін поводиться самовпевнено, зухвало й продовжує
лоскотати нерви шантажем. Уже визначена дата проведення засідання нормандської четвірки, а в український
медіапростір порціями запускається
невпевненість, що очільник Кремля
може не бути присутнім на цьому високому зібранні.
Ось чому не покидає відчуття, що
«примирення» двох держав проходить за сценарієм Путіна. І в цьому ракурсі проглядається й те, що прибічник України, колишній представник
Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, недаремно став зайвим на всіх міжнародних
форумах і панелях, де він міг вплинути на підтримку інтересів України. Не
виникає жодних сумнівів щодо того,
що й на цій зустрічі в нормандському
форматі путінська Росія висуватиме
принизливі для України умови припинення цієї війни. ■

■ НЕ ЗІЙДЕ З РУК

Росія хоче, щоб усі
забули про Крим
Зробити все, щоб не віддати жодного сантиметра
української землі, — лідер «Голосу» Святослав
Вакарчук
реслити свою кінцеву мету. Політик
переконаний, що робота над поверненням Донбасу й Криму повинна йти паралельно, оскільки пріоритету в цих
обох проблемних зонах немає.
Не менш важливим, за спостереженням Вакарчука, є і необхідність початку процесу адекватної комунікації
з громадянами України, котрі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Оскільки останнє соціологічне
опитування показало, на його думку,
негативне ставлення мешканців, котрі
перебувають там, не лише до української влади, а й до місцевих лідерів бандформувань: «Кажуть, що опитування
проводили під дулом кулеметів... Але

мешканці окупованих територій чітко продемонстрували у відповідях, що
їм не подобається не лише влада України, а й ті, хто керує процесами всередині так званої ОРДЛО, власне, місцеві ватажки».
На думку Святослава Вакарчука,
також наразі необхідно почати процес
консолідації українського суспільства, оскільки після повернення окупованих територій вкрай необхідно не
допустити потенційно ймовірного громадянського протистояння в Україні.
«Але насамперед необхідно зробити все, щоб не віддати жодного сантиметра української землі», — резюмував Святослав Вакарчук. ■
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■ НАРОДНИЙ БУНТ

Не трояндами пахне
в Тбілісі
Парламент Грузії відновив роботу,
але «протестна осінь» у країні триває
Олег БОРОВСЬКИЙ
У вівторок, 19 листопада, парламент Грузії відновив роботу. Напередодні поліція розігнала демонстрантів,
які два дні блокували будівлю законодавчого органу, не допускаючи до неї
депутатів. Для розгону протестувальників співробітники спецназу МВС республіки застосували водомети та сльозогінний газ. Повідомляється, що четверо учасників акції і двоє співробітників правоохоронних органів були
травмовані, а 37 маніфестантів затримані поліцією.
Учасники акції вимагали проведення дострокових виборів за пропорційною системою. Така реформа була
анонсована кілька місяців тому лідером правлячої партії «Грузинська
мрія» Бідзіною Іванішвілі, тож чергові
вибори 2020 року мали відбутися вже
по-новому. Але в момент вирішального голосування 14 листопада багато депутатів правлячої партії відмовились
підтримати законопроєкт — для його
ухвалення не вистачило 12 голосів. Це
й спровокувало сплеск гніву та невдоволення. Опозиційні партії закликали

народ вийти на вулиці.
Зараз парламентські вибори в Грузії
проходять за змішаною системою. У наступний парламент, як і раніше, 77 депутатів обиратимуть за пропорційною,
а 73 депутати — за мажоритарною системою.
Після силового розгону акції протесту біля приміщення парламенту протестувальники не здалися і вранці вівторка
встановили намети на площі Руставелі
перед парламентом. До цього кілька десятків людей провели ніч на площі, повідомляє агенція «Інтерфакс». Учора акція протесту продовжилась. Її учасники
заявили, що вимоги не змінилися: відставка уряду і призначення дострокових
парламентських виборів за пропорційною системою, заявив журналістам один
iз лідерів опозиційної партії «Європейська Грузія» Акакій Бобохідзе.
Він повідомив, що у вівторок уранці в Тбіліському міському суді судитимуть 37 учасників протесту, напередодні затриманих під час силового розгону.
«Усі ці люди затримані за політичними
мотивами, і ми будемо вимагати їхнього негайного звільнення», — наголосив
Бобохідзе. Ексспікер парламенту, лідер

❙ Сутички на вулицях.
опозиційної партії «Єдина Грузія — демократичний рух» Ніно Бурджанадзе
звинуватила в розгоні мітингу безпосередньо Іванішвілі. Вона вважає, що
такі дії лідера правлячої партії є політичним самогубством.
Демонстрантів підтримав також колишній президент Георгій Маргвелашвілі. Дії керівної партії «Грузинська
мрія» він назвав «образливим шахрайством». Так само він прокоментував порушення владою обіцянки про проведення парламентської реформи.
Серед лідерів опозиції, які продовжують протест, і колишня голова Нацполіції України, а тепер одна з лідерів
опозиційної партії «Єдиний національний рух» Хатія Деканоїдзе. «Протест
триває. Іншого виходу у громадян і суспільства Грузії немає. Ми вирішили реально досягти виконання тих вимог, які

висунули кілька днів тому», — цитує її
слова Бі-Бі-Сі.
Пані Деканоїдзе є соратником колишнього президента Грузії Міхеїла
Саакашвілі, який зараз живе в Україні.
Пані Деканоїдзе в 2015-2016 роках
мешкала в Києві й працювала керівником Національної поліції. Вона отримала громадянство України. Міхеїл Саакашвілі неодноразово обіцяв повернутись до Грузії, де проти нього відкрито кілька кримінальних справ, та
боротись проти нинішньої влади країни. Його портрети учасники протесту в
Тбілісі теж тримали в руках.
Сполучені Штати Америки та Європейський Союз висловили солідарність
із протестувальниками у Грузії. У спільній заяві посольства США і ЄС наголосили, що повністю підтримують право на
мирне зібрання і свободу слова.■

■ СУД ТА ДІЛО

Була б людина, а стаття знайдеться
Главу уряду Каталонії судять через символіку руху за незалежність
Ігор ВІТОВИЧ

У Барселоні в понеділок,
18 листопада, розпочався
суд над главою каталонського уряду Жоакімом
(Кімом) Торрою. Його обвинувачують у непокорі,
оскільки він не прибрав
iз фасадів та інтер’єрів
урядових будівель символіку прихильників незалежності регіону — жовті
стрічки та банер із закликом звільнити ув’язнених
лідерів руху за незалежність, повідомляє «Німецька хвиля».

Каталонії загрожують
позачергові вибори
Виборча комісія Іспанії у березні вимагала
від каталонського уряду
зняти цю символіку перед парламентськими виборами, що відбулися наприкінці квітня. Таким
чином мав бути збережений політичний нейтралітет інституцій. Однак Торра двічі проігнорував цю вимогу, вважаючи її неправомірною.
Обвинувачення вимагає заборонити Торрі обіймати виборні посади впродовж 20 місяців, а також
оштрафувати на 30 тисяч євро. Якщо суд прийме таке рішення, то Каталонії загрожують позачергові вибори.
Торра визнав, що не
виконав розпорядження
виборчої комісії. «Я не
дотримувався (розпорядження. — Ред.) або, іншими словами, я не під-

корився», — сказав він
у суді, виступаючи каталонською мовою. Він додав, що органи з проведення виборів не мають «компетенції» наказувати зняти символіку, оскільки
вони «не вищі за ієрархією», ніж глава уряду
Каталонії, цитує агенція
«Франс пресс».
Нагадаємо, в другій
половині жовтня Каталонією прокотилася хвиля масових акцій протесту проти винесення судом вироків про тривале
ув’язнення для колишніх каталонських урядовців та лідерів руху за
незалежність
регіону.
Дев’ятеро з 12 обвинувачених були засуджені
Верховним судом Іспанії
до позбавлення волі на
строки від дев’яти до 13
років. Їх визнано винними в організації забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії,
який відбувся у жовтні
2017 року.
Паралельно в Іспанії
розслідують
можливе
втручання Росії у події в
Каталонії у жовтні 2017
року, коли влада регіону
оголосила про його незалежність, порушивши, на
думку центральної влади
у Мадриді, закон.

І тут «російський» слід
Представники Росії,
за версією іспанського
слідства, підтримували
контакти з каталонськими політиками-сепара-

тистами напередодні незаконного проголошення
незалежності Каталонії у
жовтні 2017 року. Про це
повідомила днями зазвичай добре проінформована іспанська газета «Ель
Періодіко» (El Periоdico).
Вона посилається на джерела у Слідчому суді №1
Барселони, суддю Хоакіна Агірре, Національну
поліцію та Громадянську
гвардію (жандармерію).
Саме вони вивчають
ймовірний «російський
слід» у подіях дворічної
давнини у Каталонії. У
публікації газети одного
з росіян, прізвище якого не вказують, називають «емісаром Путіна». З
ним нібито вів перемовини відомий каталонський
політик Віктор Таррадельянс, який наразі перебуває під слідством. Зустрічався з «емісаром»,
як пише «Ель Періодіко», і тодішній керівник
Каталонії Карлес Пучдемон, який нині ховається від правосуддя за межами Іспанії.
За версією слідства,
Пучдемон отримав через
сервіс WhatsApp 25 жовтня 2017 року, тобто за два
дні до проголошення незалежності, повідомлення від перемовника, який
підтримував контакти
з росіянами. «Ми спілкуємося з цими людьми.
Перед тим, як вдаватися до будь-яких кроків,
необхідно переговорити
відеозв’язком з ПУ», —
було зазначено у повідом-

лені. Слідство вважає, що
йдеться про Володимира
Путіна.
Проте у повідомленні,
яке надiслав Пучдемону
Таррадельянс 26 жовтня,
якийсь росіянин уже відкрито називається «емісаром Путіна». І Пучдемон призначає йому зустріч у своїй офіційній резиденції Канонжес, що
розташована поруч iз палацом регіонального уряду — Палау-де-Женералітат. Зміст перемовин не
наводять, обґрунтовуючи
це таємницею слідства,
яке ще триває.
Професор політології Мадридського університету Фернандо Гутьєррес в інтерв’ю «Німецькій хвилі» висловив
думку, що від Москви каталонські сепаратисти
хотіли, найімовірніше,
лише «політичної підтримки своїх планів».
Аналогічну підтримку
вони прагнули отримати
від Китаю, хоча в Пекіна
просили також кредит у
11 мільярдів євро — для
центрального банку майбутньої незалежної Каталонії.
Але, додав політолог,
жодною допомогою ззовні сепаратисти скористатися не змогли — занадто швидкою була реакція центрального уряду Іспанії. Незалежність
Каталонії одразу ж була
скасована, регіон на деякий час позбавили автономії, уряд і парламент
розпустили, головних

❙ Жоакім Торра із сепаратистською жовтою стрічкою
❙ на засіданні уряду Каталонії.
натхненників проголошення незалежності заарештували, хоча декому з них удалося втекти
за кордон.
Телефон зі згаданими
повідомленнями було вилучено поліцією під час
обшуку в громадській
організації сепаратистів
«Катмон», якою керував
Таррадельянс. Там же
було знайдено рукописну
чернетку ще одного документа. Йдеться про запрошення на церемонію
проголошення незалежності лідера ЛДПР Жириновського. «Дорогий
Володимире Вольфовичу! — йдеться в ньому. —
Нам відома ваша тверда
позиція щодо захисту демократичних прав, тому
ми запрошуємо вас на засідання парламенту, на
якому буде проголошена
незалежна каталонська
республіка». За даними
«Ель Періодіко», слідство не виключає, що саме
лідер ЛДПР Володимир
Жириновський міг бути
посередником між каталонськими сепаратистами та президентом Росії.
Відомо, що перемовини Таррадельянса із
росіянами велися тривалий час. Зокрема, у вере-

сні 2017 року він перебував у Москві. Газета також вказує, що нинішній
«російський слід» було
знайдено випадково — під
час розслідування корупційних схем в уряді Каталонії, до яких був причетний Таррадельянс.
У зв’язку з оприлюдненою інформацією професор Гутьєррес нагадав,
що «втручання росіян
у каталонські події розслідується не вперше».
У 2017 році це питання
навіть порушувалося в
іспанському парламенті. Тоді з’ясувалося, що
з території Росії підтримувалися сайти сепаратистів. Тоді ж, нагадує
експерт, було встановлено, що популяризацією
сепаратизму в соціальних мережах займалися
російські «боти». Слідом
за розміщеними в соцмережах закликами підтримати каталонську незалежність йшли десятки тисяч ретвітів і безліч
уподобань, відправлених ботами. Тоді Москва
категорично заперечила
будь-яку причетність до
подій у Каталонії. А винуватцями вищезазначених дій в інтернеті назвала невідомих хакерів. ■
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ЕКОНОМІКА
■ ЕНЕРГЕТИКА

Олег ГАНСЬКИЙ

Енергетичні потуги Зе-команди — попри обіцянки подолати минулі проблеми галузі та розчистити всі авгієві стайні, що залишилися від колишніх часів, — насправді можуть зруйнувати вітчизняну енергетику. Рішення закуповувати електроенергію у Російській
Федерації, незважаючи на диспетчерські обмеження, що застосовуються до атомних електростанцій, є неприкритою грою в інтересах ворога. Адже, назагал, ситуація виглядає так: влада не
дозволяє державному підприємству «Енергоатом» продукувати
електроенергію, змушуючи того працювати напівсили, натомість
ініціює імпорт із країни, що перебуває з нами у стані війни, тим
самим садячи Україну на російську «електричну голку».
Ситуація до болю нагадує події 2009 року з підписанням так званих
газових угод Юлії Тимошенко, але в даному випадку наслідки можуть бути значно плачевнішими.

Знищення галузі й скасування
антиросійських санкцій
«У результаті запуску російської електроенергії страждає
державний «Енергоатом», «Укренерго», ціла низка інших державних або приватних компаній. Ми
унікальна країна, яка бореться
з власним виробником, байдуже, як його прізвище. Тому ми
відстоюємо не Ахметова або Іванова, а національні інтереси та
енергетичну безпеку країни», —
заявив скандальний український
політик Олег Ляшко після медійного епізоду у віп-залі аеропорту
«Жуляни», коли він тягав під запис автора ідеї про російський імпорт, тепер уже експредставника
президента України Володимира
Зеленського в Кабінеті Міністрів
Андрія Геруса.
Через запуск імпорту, як
стверджує Ляшко, зупиняються
вітчизняні електростанції і припиняють купувати вітчизняне
вугілля, вітчизняну електрику
— це знищення власної генерації, скорочення робочих місць у
галузі. «Запуск російської енергетики в країну — це, фактично,
скасування санкцій проти Росії
і привід для наших європейських партнерів також порушувати це питання. Поправка глави енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса, за
якою в Україні здійснюється імпорт електроенергії з Росії, призвела до величезних втрат у вітчизняних компаній», — написав
Ляшко на своїй сторінці у «Фейсбуці», додавши, що дії Геруса —
це «залізні» докази у майбутній
кримінальній справі за фактом
державної зради.
«Герус, як треба ненавидіти Україну і служити Росії, щоб
знищувати нашу енергетику і
енергонезалежність України?!
Зрадник Герус повинен відповісти по повній! — наголосив колишній нардеп. І додав: — Данія
дозволила будівництво «Північного потоку-2». Я про це попереджав: ухвалення «формули Геруса», яка запустила в Україні російську електроенергетику, буде використано нашими
партнерами для зняття санкцій
з Росії. А чому їх бізнес повинен
нести збитки, а наш заробляти?!
І це тільки початок!».

Росіяни йдуть
Поправка, внесена головою
енергетичного комітету Верховної Ради Андрієм Герусом до Закону «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», яка
дає українським споживачам
можливість закуповувати російську електроенергію, ставить вітчизняного виробника струму на
коліна. Насамперед тому, що через продовження імпорту електроенергії з території Митного союзу — Росії і Білорусі — «Енергоатом» не може продати обсяги своєї доступної потужності на
ринку на добу вперед.
Як відомо, з 1 жовтня завдяки
«поправці Геруса» почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними ЗМІ, ім-

порт здійснює компанія «Юнайтед Енерджі», яку пов’язують з
Ігорем Коломойським. За першу
половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже вдвічі:
з 2,4 млн до 4,5 млн кВт-год. на
добу. На початку листопада він
зріс порівняно із середньодобовим показником за жовтень втричі: до 12 млн КВт-год на добу.
Керівник НЕК «Укренерго»
Всеволод Ковальчук визнав: через імпорт електроенергії з РФ довелося обмежувати виробництво
електроенергії на українських
станціях. Президент Асоціації
енергетики України Олександр
Трохимець повідомив про демпінг імпортерів російської електроенергії на українському ринку
і зазначив: обсяг російської електроенергії, що поставляється на
сегмент ринку двосторонніх договорів, уже перевищує 15%.
Через імпорт російської електроенергії «Енергоатом» також
не зможе вийти на міжнародні
ринки для залучення фінансування. Член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій
Юрій Корольчук у своєму «Фейсбуці» написав: «Енергоатом»
заявив про намір залучити фінансування на міжнародних
ринках капіталу шляхом випуску облігацій для участі у кредиті
(LPN) через спеціально призначену особу (SPV) із лістингом
на Лондонській фондовій біржі.
Але, на його думку, реалізувати
це компанія не зможе.

«Тому що Герус!»
«Нічого не вийде, скажу я
вам. А чому? А «тому що Герус».
Якщо поглянути на баланс продажу обсягу електроенергії, то
можна побачити: «Енергоатом»
не може продати обсяги своєї
доступної потужності на ринку
на добу вперед. Це відбувається в умовах продовження імпорту електроенергії з території
Митного союзу і поточного обсягу споживання електроенергії в
Об’єднаній енергетичній системі
України», — додав Корольчук.
За його інформацією, якщо в
останній декаді жовтня «Енергоатом» продавав орієнтовно 80%
своїх потужностей в сегменті
ринку «на добу вперед», то з початком активної фази імпорту
електроенергії з Росії він може
продавати лише 30% своїх потужностей. А в окремі дні обсяги продажу становили взагалі
буквально пару відсотків. «Фактично можна тільки процитувати слова президента «Енергоатому» Юрія Недашковського, який
констатував: імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на даний момент витіснив «Енергоатом» iз ринку «на добу вперед»
через заявлену дуже низьку ціну
на електроенергію», — пояснив
Корольчук, заявляючи, що як
наслідок «Енергоатом» втратить
значну частину доходів.
«Звичайно, АЕС стоятимуть
і не впадуть. Але прибутки державного «Енергоатому» таки
впадуть. І кому тут говорити спасибі? А до чого ж тут Герус, запитаєте ви? Так, у принципі, ні

Троянський електрокінь
Зе-команда, використовуючи маніпулятивні гасла, допустила
на український ринок російську електроенергію за демпінговими
цінами — і завдала збитків державній компанії

❙ Росіяни готові віддавати нам свою електроенергію навіть задаром, щоб потім розпочати «електрошантаж» України.
❙ Фото з сайта zp.ua.
до чого. Всього лише в анналах
«Слуг народу» запишуть: «При
голові комітету ПЕК Верховної
Ради Андрію Герусу «Енергоатом» увійшов у стійке економічне піке», — написав Корольчук.

Росія готова давати нам струм
навіть безкоштовно
Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський
заявив: зростання імпорту електроенергії з Росії змусило компанію піти на балансуючий ринок, а це додаткове фінансове навантаження. «На даний момент
ситуація така, що заявлені дуже
низькі ціни на ринку «на добу
вперед». Ми змушені піти на балансуючий ринок. Це для нас додаткове фінансове навантаження. Чому? Тому що ці кошти ми
отримаємо тільки через місяць»,
— заявив Недашковський.
«Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність
Хмельницької АЕС, — написала
у своєму «Фейсбуці» медіадиректор асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна. —
Ну що ж... Почалося! Диспетчер
по телефону розпорядився знизити потужність енергоблоку
ХАЕС до 780 мВт. На невизначений час... А які диспетчерські обмеження будуть для «Енергоатома», коли всі енергоблоки вийдуть з ремонту? Імпорт рівним
графіком — він такий, так...».
За словами Ольги Кошарної,
сьогодні у нас із 15 енергоблоків
працюють 11, на чотирьох тривають ремонтні роботи. Але коли всі
блоки почнуть роботу, «Енергоатом» буде готовий давати 92 млрд
кВт-год. на рік, — сьогодні він дає
82 млрд. «Цей імпорт із РФ витіснятиме базу українських атомних станцій і завдасть удару по
державній компанії, на яку поклали соціальні зобов’язання», —
наголосила Кошарна.
Експерт Українського інституту майбутнього Андріан
Прокіп повідомляв у «Фейсбуці», що в ніч на 5 листопада в
об’єднану енергосистему України з Білорусі та Росії імпортували 1,216 мВт електроенергії, при цьому вперше були обмежені потужності відновлюва-

них джерел енергії. За даними
експертів, частка Національної
атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» у загальному обсязі виробництва електроенергії в першому півріччі 2019
року становила 53,4%.
На думку першого заступника голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрія Сакви, імпорт електроенергії з Росії загрожує безпеці української енергосистеми.
«Росія готова давати свою
електроенергію навіть безкоштовно, аби посадити Україну на
гачок. Вони демпінгують, і з їхньою низькою ціною важко конкурувати. Керівник «Енергоатому» Юрій Недашковський
днями заявив: наш «Енергоатом» зобов’язали 90% виробленої електроенергії продавати по
56,6 копійки за кіловат. Це так
зване виконання спеціальних
зобов’язань iз підтримки низької ціни для населення, операторів системи передач і системи розподілу. Але [держструктура не може продати] навіть ті
10% електроенергії, які «Енергоатом» має право продавати [за
вищою ціною]: Російська Федерація перебила ціну», — зазначила
Ольга Кошарна, заявивши, що
від імпорту електроенергії з Росії
постраждає не тільки приватний
«ДТЕК», а й державні генеруючі
компанії.

Вирішити на рівні РНБО
«Поправка Геруса» відкрила
Москві й іншу можливість: транспортувати свої кіловати до підконтрольного Кремлю Придністров’я
— держави, яку не визнає світ.
«Нашу електросистему просто
використовуватимуть для транзиту російської електроенергії в
Придністров’ї. Тим самим ми підтримуємо Російську Федерацію в
сепаратистському питанні Молдавської республіки», — зазначив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець.
Політичні та репутаційні наслідки, за його словами, очевидні. Економічно ми також програємо. Адже продаватимемо не
свої дорогі кіловати, а значно дешевші кремлівські. «Вони у нас

з’явилися місяць тому завдяки
так званій «поправці Геруса» —
глави парламентського енергетичного комітету», — зазначив
Трохимець.
А тому імпорт російської
електроенергії необхідно терміново заборонити, щоб не втратити значну частину української генерації. «Слід розуміти, що надлишків власної електроенергії у
Білорусі немає, вона транзитує
нам російську. Інакше Україна
може втратити значну частину
національної енергетичної генерації», — написав голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї,
колишній міністр палива і енергетики України Іван Плачков.
За його словами, питання імпорту російської електроенергії
необхідно розглянути на засіданні
Ради національної безпеки і оборони України, оскільки імпорт
загрожує національній безпеці
України. РНБО, за його словами, має затвердити план для стабілізації ситуації в енергосекторі.
На думку Плачкова, цей план повинен передбачати проведення
аудиту економічної обґрунтованості визначення тарифів на новому ринку електроенергії, своєчасної підготовки і затвердження
нормативних актів на виконання
закону «Про ринок електричної
енергії». Також проведення аудиту впроваджених новим ринком
електроенергії структур, які брали участь в реалізації схеми імпорту електроенергії з Росії та
Білорусі, зокрема ДП «Оператор
ринку», «Оператор системи передачі», «Гарантований покупець»,
інших учасників ринку. І, нарешті, термінове відкриття Антимонопольним комітетом справи
за ознаками недобросовісної конкуренції з боку імпортерів, застосування демпінгових цін і відвертої дискримінації на ринку електричної енергії.
Плачков вважає: для негайної зупинки імпорту достатньо рішення Укренерго. «Для цього не
потрібен закон. Це може зробити
НЕК» «Укренерго» «шляхом припинення проведення аукціонів
з продажу перетину на східному
кордоні за ознакою загрози надійності об’єднаної енергосистеми»,
— зазначив він. ■

СЕЛЯНИ І К°

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 20 ЛИСТОПАДА 2019

■ АЛЬТЕРНАТИВНА ДУМКА

Диявол у деталях
Фермери Полтавщини виступають проти запропонованого владою механізму
продажу землі
Ганна ЯРОШЕНКО

Нова українська влада розповідає, як добре нам житиметься з відкриттям цивілізованого ринку землі. Мовляв, це підштовхне
Україну до розвитку. Натомість полтавські
фермери застерігають: за таких умов, які
пропонують нагорі, це стане ударом по малому й середньому бізнесу, до того ж потягне за собою остаточне знищення села.
Віктор Галич — заступник голови
Асоціації фермерів і приватних землевласників «Відродження Полтавщини»,
очільник СФГ «Господар», що в Миргородському районі: — Ми, активісти, першими в області забили на сполох, бо всіх
нас переслідував дуже тривожний настрій. Потрібно було збирати урожай, а
радості не було, бо невідомо ж, що на нас
чекає далі. Відтак організували в Миргороді 1-й Всеукраїнський форум фермерів
і приватних землевласників, який після
обговорення ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення дійшов висновку: за нинішніх умов відкриття ринку землі є неможливим. Останнім часом
я спілкуюся з багатьма представниками
аграрної спільноти — усі вони проти запропонованого новою владною командою
поспішного (зрозуміло, через шалений
тиск із-за кордону), не врегульованого законодавством продажу землі. Ми вимагаємо, аби спершу дали можливість працювати на землі одноосібникам — згідно
з європейською практикою, вони продають свою продукцію за найвищими цінами. Бо в Європі, якщо людина самостійно працює на землі (хай і на 20 сотках),
це вже фермер. У нас же, обробляючи
свій земельний пай, за чинної державної
політики одноосібник не має юридичного
статусу. А тому, якщо продає вирощену
продукцію посереднику, втрачає 30 відсотків прибутку, якщо ж державі — узагалі 50 відсотків. Це просто кабала. Відтак ми за те, аби в Україні створили умови, за яких людям було б вигідно працювати на своїй земельній ділянці. Нагорі
ж хочуть надати людині право продавати землю й не дають права легально працювати на ній. Орендуючи від двох до десяти земельних паїв і виростивши на них
якусь продукцію, ви не можете її легально реалізувати. Ну це ж нонсенс!
■ А як же бути тим пайовикам, котрі
не бажають працювати самостійно?
— Таким можна дозволити продати
свою земельну ділянку, але не юридичним особам, як пропонує влада, бо це завуальований продаж українських чорноземів іноземцям, і навіть не фізичним. Найперше право викупу має належати територіальним громадам — до
такої схеми вдаються в усьому світі. За
таких умов і пайовик отримає кошти,
і громада буде у виграші, збільшивши
свій земельний банк.
■ Скажіть відверто, а ви не хотіли б
купити землю?
— Повірте, фермери, може, й хотіли
б її купити, та не мають змоги. Бо тягнемо ярмо величезних податків. У зв’язку
з різноманітними аферами закупівельні ціни впали далі нікуди — нашу продукцію забирають за безцінь. Фермер
не витримає конкуренції з транснаціональними корпораціями. Як можемо
тягатися з крупними латифундистами,
якщо окремі з них минулого року отримали по два мільярди гривень державних дотацій? Та вони тільки за ці дотації можуть купити увесь наш район! Відкриття ринку землі саме й розраховане
на великі агрохолдинги. А чим відрізняється фермерське господарство від агрохолдингу? Усі кошти, зароблені фермером, лишаються в місцевій громаді
або принаймні в Україні. Натомість аг-

❙ Голови фермерських господарств із Полтавщини Віктор Галич, Микола Москалець
❙ та Валентина Філіповських ратують за те, аби в Україні створили умови,
❙ за яких людям вигідно було б працювати на своїй ділянці землі.
❙ Фото Ганни ЯРОШЕНКО.
рохолдинг, заробивши гроші, виводить
їх за кордон в офшори. Зрозумійте, ми
переживаємо не лише за себе, а й за сільські території. Два відсотки сіл на рік у
Полтавській області вимирають, причому цей процес останнім часом прискорюється. І я помічаю: коли в селі є
п’ять-шість фермерів, воно живе, розвивається. Як тільки ж туди заходить агрохолдинг, уже через рік вирізають худобу на фермі, через три роки закривають школу й дитсадок — і все, населеного пункту нема. Десятки таких випадків
сталися буквально в мене на очах. Давно
потрібно зрозуміти, що великі агрохолдинги — це ракова пухлина на тілі України. Відтак ми повинні піднімати одноосібників — нехай ті спробують фермерського хліба. Потрібно дати можливість нашим людям працювати на

банк агрохолдингів і великих сільгосппідприємств, які мають контракти на
зовнішньоекономічну діяльність, тобто так чи інакше пов’язані з іноземним
капіталом, тане на очах: за останні дватри роки він зменшився відсотків на 20.
На нашу думку, це одна з причин, чому
нагорі так ратують за відкриття ринку
землі. Ні для кого не секрет, що нинішня влада не відстоює національних інтересів, діє в інтересах іноземців.
Валентина Філіповських — голова Асоціації фермерів і великих землевласників Оржицького району, очільниця ФГ «Авелана»: — Ми з паном Миколою якось були на конференції в Києві,
яку організували представники центральної влади. Вона мала багатообіцяючу назву «Земля як фактор розвитку
українського села». Їхали туди, маючи

До мене приїжджали французькі фермери. Та от, знаєте,
вони не хваляться надоями на корову чи врожаями. Натомість
хваляться тим, що в них як було 38 тисяч сіл після Другої світової
війни, так і лишилося. Вдумайтеся: у них не зникло жодне село!
своїй землі, а не шукати кращої долі за
кордоном. Хто не хоче працювати сам,
хай здає свою ділянку в оренду й має з
цього зиск (до речі, орендна плата в нас
нині становить 12-15 відсотків від нормативної грошової оцінки землі — це
вище, ніж, скажімо, у Франції) — може
так статися, що його діти захочуть повернутися до заняття своїх предків.
Земля — це майбутнє наших дітей і
внуків. Тож хіба можна торгувати майбутнім? До мене приїжджали французькі
фермери. Та от, знаєте, вони не хваляться
надоями на корову чи врожаями. Натомість хваляться тим, що в них як було 38
тисяч сіл після Другої світової війни, так
і лишилося. Вдумайтеся: у них не зникло жодне село! А в нас на території чи не
кожної сільської ради, де було, скажімо,
15 сіл, лишилося три-п’ять, та й ті, як
правило, ледве животіють.
Микола Москалець — голова Асоціації фермерів і приватних землевласників Хорольського району, очільник
ФГ «Москалець»: — Останнім часом
люди в сільській місцевості, які нерідко не мають роботи, бачачи, що сусід
забрав свій земельний пай та почав господарювати сам, і, дивись, уже придбав тракторець, зробив ремонт у будинку (попри те, що не може легально продати свою продукцію, усе одно отримує
дохід вп’ятеро-вшестеро більше, ніж
за оренду), починають міркувати: і я ж
так можу. Внаслідок цього земельний

велике сподівання, що влада нас почує.
Після спілкування ж із прем’єр-міністром України Андрієм Гончаруком та
міністром розвитку економіки, торгівлі
й сільського господарства Тимофієм Миловановим було відчуття повного розчарування. Ми ще більше переконалися,
що нагорі нас не хочуть чути, бо чомусь
вирішили, що самі знають, як краще
для України. До речі, проєкт скандального закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, як ви, мабуть, знаєте, звучить так: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Тобто складається враження, що таке важливе питання не заслуговує навіть на окреме виважене законодавство.
Що в нас, фермерів, викликало найбільше обурення? Те, що купувати землю, згідно зі згаданим документом, можуть юридичні особи, тобто компанії,
зареєстровані в Україні. Але ж у статутному фонді багатьох із них є іноземний
капітал. Постає питання: чим продаж
землі таким компаніям відрізняється
від продажу її іноземним громадянам?
За великим рахунком, нічим. Тож це не
що інше, як спосіб маніпуляції. Коли
ми прямо заявили про це Андрію Гончаруку, той відповів: а чому ні, ви ж, мовляв, не хочете вигнати з України інвестора? Ні, про це не йдеться, та нехай інвестор орендує землю, а передавати її у
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власність, на наше тверде переконання,
у жодному разі не можна. Проєктом закону передбачена й можливість набуття
права власності на землю територіальних громад, а також держави, а от конкретного механізму (чим узагалі грішить цей документ) не виписано. Тож
складається враження: чим менше влада деталізує, тим більше можливостей
для маневру. Іще одне питання, що не
вписується в жодні рамки, — із приводу
обмежень: зокрема зазначено, що одна
компанія може придбати не більше 15
відсотків від наявності земель сільськогосподарського призначення на території області й не більше 0,5 відсотка — в межах усієї України. З огляду
на те, що в країні таких земель близько 43 мільйонів гектарів, це число неважко вирахувати — близько 200 тисяч
гектарів. Це приблизно територія двох
районів Полтавщини. А чи не достатньо
було б 500 гектарів?
Віктор Галич: — Якщо хтось матиме
цілий район у власності, будьте певні,
він там і керуватиме. Це будуть окремі
удільні князівства зі своїми законами.
Тож якщо такі масиви землі належатимуть окремій людині чи компанії, це
становитиме навіть загрозу національній безпеці. Не потрібно забувати, що
в нас окупована частина території. А
згідно зі згаданим законом, будь-який
прихований власник через другі-треті
руки може офіційно придбати частину території — і це вже буде приватна власність, яку захищають усі закони міжнародної спільноти. Тож те, що
пропонує влада, є вкрай небезпечним.
Нам потрібно піднімати переробну промисловість і продавати іноземцям товари, а не нашу землю.
■ Але ж тіньовий ринок землі й так
існує (ви ж знаєте ці схеми, скажімо,
оренда земельних паїв на 49 років).
Влада якраз і заявляє, що оголошує
йому війну.
Віктор Галич: — Так нехай наведуть порядок. Для цього існують правоохоронні органи — чому вони бездіяльні? Може, спершу потрібно запровадити цивілізований ринок оренди, провести аудит земель сільськогосподарського
призначення? І, перш ніж думати про
продаж землі, встановити чіткі, однакові для всіх правила гри?
Микола Москалець: — Якщо новоспечена влада відкриє ринок землі, фермери просто не виживуть. Нагорі обіцяють нам преференції: мовляв, на викуп
земельної ділянки, що перебуває в оренді фермерського господарства, можна
буде взяти кредити під низькі відсотки.
Але з отими мізерними закупівельними цінами на нашу продукцію, повірте,
ми не спроможні будемо обробити землю, зібрати урожай та ще й віддати кредит. Швидше за все, змушені будемо цю
землю віддати й піти як безталанні, недбайливі господарі. Держава мала б надати фермерам кредити під малі відсотки
не на купівлю землі, а на господарювання. Розуміємо, що в кожної владної команди є свої амбіції. Але через них можна втратити країну. Бо продати нині землю — це все одно, що продати державу.
Валентина Філіповських: — Банальна істина: не може бути багатої держави
за бідного народу. Нам потрібно формувати середній клас, спроможний активно впливати на економічне зростання.
Саме на нього (а не на олігархів) роблять
ставку всі передові економіки світу. Завдяки чому в Україні зі зруйнованою
промисловістю й пануванням на селі
агрохолдингів, яким не потрібно багато
робочих рук, може розвинутися середній клас? Та завдяки тій же самозайнятості! От про що йдеться, от навіщо власникам земельних паїв, які хочуть працювати на своїй ділянці, потрібно надати статус сільгосптоваровиробників.
Віктор Галич: — Девіз нашої Асоціації фермерів і приватних землевласників: «Буде фермер — буде й село. Буде
село — буде Україна». У країні понад 40
тисяч фермерських господарств. Хочемо приєднати до себе ще й 9,5 мільйона одноосібників. Це величезна армія.
І якщо ми об’єднаємося, думаю, ніякі
зайди не будуть встановлювати свої порядки, а саме ми будемо господарями на
своїй, Богом даній землі. ■
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■ РЕЗОНАНС

■ ДОВІДКА «УМ»

А тепер —
Порошенкоs
П’ятого президента України хочуть
притягнути до кримінальної
відповідальності нібито через
захоплення влади
Іван БОЙКО

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань таки
зробили те, про що попереджав директор бюро Роман Труба:
ними скеровано до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенкові, а також
проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності. Наслідком цієї процесуальної дії може стати розгляд Радою питання про позбавлення нардепа Порошенка депутатської недоторканності.

Трубі Феміда не указ
«Проєкт підозри підготовлено та направлено до прокуратури в рамках досудового
розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу
на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019
року», — так обґрунтовують
свої дiї в проєкті слідчі ДБР.
І додають, що п’ятого президента України підозрюють
у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст.
109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу
або на захоплення державної
влади) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим
становищем) Кримінального
кодексу України.
Максимальне покарання
за такі злочини — від п’яти
до восьми років ув’язнення і
позбавлення права обіймати
певні посади.
Оскільки на момент резонансного повідомлення ДБР
Петро Порошенко перебував

за кордоном, першими відреагували представники пресслужби політика. Зокрема, у
партії «Європейська солідарність» вказали на той факт,
що так звана «підозра» Порошенку спершу була оприлюднена на телеграм-каналі
одіозного ексзаступника глави адміністрації Януковича
Андрія Портнова й лише згодом була «скопійована» пресслужбою ДБР.
У прес-службі Порошенка
вважають, що дана підозра є
«нічим іншим, як російським
замовленням на завдання
шкоди репутації п’ятого президента, а також спробою перешкодити Петру Порошенку
провести ряд зустрічей з іноземними лідерами на саміті
Європейської народної партії
у Хорватії та на безпековому форумі в Галіфаксі (Канада)». Такої ж позиції дотримується і адвокат Порошенка
Ігор Головань. У прес-службі
п’ятого президента додали:
«З останніх сил чіпляючись
за крісло, що швидко вислизає, директор ДБР Роман Труба викинув останній козир —

❙ Петро Порошенко негайно повернувся в Україну з Туреччини.
проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту
України. Поспіх Труби і його
наставника Портнова обумовлений не тільки близьким
звільненням керівника ДБР.
Адже 15 листопада Шевченківський суд зобов’язав ДБР
розглянути клопотання про
закриття саме цього провадження. І конвульсії Труби —
всього лише спроба ухилитися від виконання судового рішення».
Отже, виходить, щоб не
виконувати нещодавнє рішення Шевченківського райсуду столиці, керівництво
ДБР просто «передало м’яч
на поле» керівництва ГПУ?
Тож на Різницькій не поспішали пояснювати цей процесуальний хід бюро.

Над ким кури сміються?
За словами Генпрокурора
Руслана Рябошапки, наразі
у ГПУ вивчають спрямований їм Державним бюро розслідувань проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку.
«У Генпрокуратурі України ці матеріали є, вони відпрацьовуються відповідними структурними підрозділами, найближчим часом буде
прийнято процесуальне рішення», — зазначив пан Рябошапка журналістам. При

цьому Генпрокурор не виключив, що в документи можуть
внести певні правки.
Згодом відреагував і особисто Петро Олексійович,
який навіть скасував кілька
міжнародних зустрічей у Туреччині й негайно повернувся до України після повідомлення ДБР про передачу підозри щодо нього в Генеральну прокуратуру.
Відтак Порошенко прокоментував журналістам ситуацію в аеропорту «Київ»
імені Сікорського одразу після прильоту. Перш за все, він
назвав підозру провокацією,
а справу юридично нікчемною.
«Ця справа не має юридичної ваги, це зрозуміло навіть юристу-першокурснику. З неї навіть кури сміються… Звинувачувати п’ятого
президента України в захопленні державної влади —
це смішно. Може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба з паном Портновим вирішили захищати
Януковича? — іронізував
пан Порошенко. — Важливо
знайти замовників і організаторів цієї провокації. Мета
її — залякати нашу команду.
Мета її — зупинити нашу боротьбу за європейське та євроатлантичне майбутнє України. Хочу наголосити: нічого у вас не вийде!». ■

Як повідомляла «УМ», після приходу до влади Володимира Зеленського проти колишнього президента
Петра Порошенка відкрили низку проваджень, за якими стоїть скандально відомий юрист Андрій Портнов —
колишній заступник голови адміністрації президента Януковича, близько
знайомий із нинішнім головою офісу
президента Зеленського Андрієм Богданом. Тож у команді Порошенка вважають, що директор ДБР Роман Труба
став інструментом у руках одіозного
Портнова, який повернувся до України
у травні 2019 року і прагнув помсти.
Відтоді Портнов не втомлюється подавати до Державного бюро розслідувань заяви зі звинуваченнями
п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів. Станом
на жовтень ДБР вела щонайменше 13
кримінальних проваджень, у яких фігурує Порошенко. Однак поки що йому
підготували лише одну підозру. Її суть
у тому, що колишній глава держави,
зловживаючи владою, втручався у роботу Вищої ради правосуддя.
Річ у тім, що в травні 2019 року
Петро Порошенко призначив двох нових членів Вищої ради правосуддя за
президентською квотою — Михайла
Ісакова та Андрія Василенка. Це відбулося вже через місяць після того,
як суд зупинив конкурс, заборонив комісії визначати переможців на ці вакантні місця та передавати документи на підпис президенту. Однак Порошенко все ж призначив свою квоту
і зробив це 13 травня, коли було зрозуміло, що він програв президентські
перегони Зеленському.
Тож не дивно, що 11 червня новообраний президент Володимир Зеленський скасував укази свого попередника про призначення членами
ВРП Ісакова та Василенка. Іншим указом Зеленський оголосив відкритий
конкурс iз добору кандидатів у члени
Вищої ради правосуддя по квоті президента.
Нагадаємо, що Вища рада правосуддя призначає, звільняє, відсторонює та переводить суддів на інші посади, розглядає скарги на них і карає
за дисциплінарні порушення. По дозвіл ВРП мають звертатись правоохоронці, які хочуть затримати чи арештувати суддю, та законотворці, які
хочуть змінювати судову систему.

■ ОВВА!

«Ви в місті президента!»
Нардепу Корявченкову — Юзіку — та іншим «слугам народу»
закидають тиск на керівництво поліції Кривого Рогу
Іван ПОВАЛЯЄВ
Нещодавно виключений
iз фракції «Слуга народу» обранець Антон Поляков помстився колишнім однопартійцям й опублікував на своєму
Telegram-каналі шокуючий
аудіозапис розмови окремих
«слуг» із керівником поліції
міста Кривий Ріг. Одним iз
головних учасників розмови
є нардеп Юрій Корявченков
(актор Юзік iз «Кварталу 95».
— Ред.).
«Ну що, друзі, ось мені й
прислали фрагмент розмови «наших» доблесних «Слуг
Богдана» iз керівником місцевої поліції Кривого Рогу.
Буду порушувати ці питання перед президентом і правоохоронними органами. Гадаю, потрібно розібратися в
тому, хто взагалі їх уповноважив проводити такі «переговори». Робимо ставки, як
швидко їх виключать iз фрак-

ції, якщо, звичайно, виключать», — написав пан Поляков.
На оприлюдненому аудіозаписі чоловік iз голосом,
схожим на голос Юзіка, представився нардепом Юрієм
Корявченковим і заявив наступне: «Я хочу представити
всіх, я Юрій Корявченков, я
представник Зеленського в
Кривому Розі, і ми проводили вибори, перший і другий
тур, парламентські. Це —
Юра Кисіль, він списочник,
а я по 33-му округу — це два
райони, Центрально-міський
і Металургійний. Володимир
Захарченко, мажоритарник
по 31-му округу — це Північний район. Слава Медяник —
це Дніпропетровськ, 27-й округ. Він у Дніпропетровську,
просто приїхав познайомитися й підтримати, напевно, і
Володимира, і вас. Він у комітеті правоохоронних органів, Вова теж».

Після цього учасники розмови обговорюють, як встановити й розподілити владу в регіоні. Зокрема, один з учасників розмови, голос якого схожий на Корявченкова, каже,
що місто вже 10 років перебуває «під впливом однієї сили»
— міського голови Юрія Вілкула та його соратників. А останні п’ять років «вклинився
тут» Костянтин Усов, ексдепутат від БПП, нібито наближений до Юрія Луценка, через що йому «спускалося все
з рук».
Учасник розмови запитує, як бути з ним, після чого
хтось із присутніх радить:
«Нехай тобі хтось пред’явить
пред’яву. Нехай тобі пред’яву
прокуратура скине, ДБР. Роби
це по моїй команді. А ми підтримаємо».
Загалом у записі йдеться
про те, що «слуги народу» особисто контролюватимуть, які
справи і як саме повинна вес-

❙ Депутат Юрій Корявченков у Верховній Раді.
ти поліція. При цьому депутати неодноразово повторюють,
що «їхній дах тримає» особисто президент України, і тому
наказують керівникам поліції
тримати прямий зв’язок тільки з ними. Також у ході обговорення один з учасників наголошує, що «ви в місті президента» і «в нас за спиною президент».
«Ніхто нічого не скаже.
Закрили цю шваль — і все.
Не потрібно нічого боятися», — самовпевнено говорять співрозмовники. Вони
ж під час розмови відзначили
і роль директора Державного бюро розслідувань Романа
Труби: «Якщо хтось із проку-

рорських буде заважати, ми
будемо вносити ЄРД по них».
Зауважимо, що пан Поляков наразі очікує реакції
на аудіозапис голови фракції
«Слуга народу» Давида Арахамії та першого заступника
голови фракції Олександра
Корнієнка.
«На п’ятничній фракції
«Слуги народу» Арахамія з
Корнієнком дали слово, що в
разі появи цього запису депутатів, які ведуть ці «переговори», виключать iз фракції. Я
розумію, що ні в кого вже немає довіри до цих товаришів,
але подивимося, як вони дотримають свого слова», — написав пан Поляков. ■
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■ ПОСЛАННЯ СУСІДАМ

■ БЛУДНИМ КУРСОМ

Привид із міхом лиха

Трутні у «телеку»

Перед лицем глобальних проблем
Вадим ПЕПА, письменник
Київ
Людство настільки ж благородне, наскільки й звіряче. Ворон ворону око не
виклює. А двоногі вищі створіння здатні
мучити собі подібних такими тортурами,
які ніяким гієнам і не снилися.
Не менші знущання звалюються, як каміння з неба, на свідомість мільйонів, а то
й одного-другого мільярда одурманених.
Старшим поколінням нині живущих впеклося в пам’ять, як марксам-енгельсам примарився привид комунізму, котрий нібито
неприкаяно бродив по Європі. І добродився. Понад сімдесят років втовкмачувався
в отетерілі голови не лише в підім’ятій комуністами Євразії, а й на всій планеті, начебто спасенний терор «диктатури пролетаріату».
І чим же це закінчилося? Та ж викинуто на смітники червоні партквитки з профілем нібито «вождя світового пролетаріату», і щезли, як ненависна сарана, облогові
хмари пропагандистської брехні. Облудне
розтануло, як роса на сонці, наче й не було
його ніколи. На горе, залишило після себе
стільки жертв, що нікому вже не під силу
їх порахувати.
Зажеврів обнадієний світанок двадцять
першого століття нової ери. І на тобі! Боже
праведний! Краще б не збувалося передбачення вільнодумного гетьмана Івана Мазепи: «Народи терплять уже і ще перетерплять безодню лиха незмірну, а між ними є
точка або ціль всього нещастя... Жереб держав тих визначила наперед доля рішитися
в нашій отчизні і на очах наших, і нам, убачивши загрозу тую, що зібралася над головами нашими, як не помислити й не подумати про себе самих?»
Набачилися й натерпілися. І знову чіпляємося не за щось інше, як за привид чужого наслання. Тепер уже, як дамоклів меч
над волею багатостраждальної України, нависає привид «формули Штайнмаєра». Не
приведи, Господи, діждатися, що настільки
ж підступні, як і хитромудрі, обернуть вимишлене в кремлівських коридорах влади
не на щось інше, як тільки на кривду для
України. І не дай, Боже, щоб знову ж таки
німецьке не виявилося таким же привидом,
як і комунізм. А що вже напевно, аби по
всьому не окошилося так само плачевно,
як Будапештський меморандум.
Та знаємо ж, як у Криму проводився

так званий «референдум» під дулами окупантів. З мордобоями від кулаків спецпризначенців із Росії, перевдягнутих у зшиту в Ростові «козацьку» екіпіровку. А ті ж
спецнасланці жорстокіші від нелюдів, які
під орудою хана Батия розоряли Київ. Після того лиха столиці над Дніпром знадобилося шість століть, щоб відродитися. Не
хтось же інший, а чужоземного заводу озброєні, за рішенням сторонніх дорадників
правитимуть бал під час «виборів» на територіях, не підконтрольних уряду України.
І на що ж сподіватися корінним українцям? Знов і знов наражатися на терор, на
непримиренні переслідування. Знемагати
в підвалах і катівнях. Конати підвішеними за ноги і віддавати Богу душу під ударами міліцейських кийків. Захлинатися у
водоймах із розпоротими животами. Мучитися все життя з виколотими окупантами очима. Упасти з обома простреленими
ногами через те, що затявся не стати на
коліна перед звірами в бандитській подобі. Страждати в Луганську з обрубком
руки, відтятої до ліктя через татуювання,
яке спричинило лють нелюдів, а було ж
нанесено всього-на-всього тризуб. Волочити стерплі ноги і покалічені тіла під оскаженілий глум убивць, звезених з азіатської безодні Російської Федерації...
«Вільніших виборів» світ ще не знав і
не чував. Звернутися б із украй болючим
запитанням до Творця: чому саме Україна
«є точка або ціль усього нещастя»?..
Як убезпечити, щоб тваринне не вишкіряло зуби й ікла? Та всім же — від простих трударів до високопоставлених членів
ООН — зрозуміло, як! Не направляти на
споконвічну українську землю, просякнуту до самої магми гарячою козацькою
кров’ю, вишколених убивць із Чечні, Бурятії, Підмосков’я...Не доставляти потай,
як професійні злодії, смертоносний ЗРК
«Бук» із російської глибинки на Донбас,
щоб збити малайзійський літак із майже
трьомастами мирними пасажирами, абсолютно непричетними до агресивного вторгнення російських військ до «цілі всього нещастя», як указав ще 1709 р. гетьман Іван
Мазепа. Не перти залізничними коліями і
суходолом «Гради», танки, бетеери і неміряно всілякої смертоносної техніки для
окупації сходу України. Не евакуйовувати,
як з початком Другої світової війни, заводи з окупованих територій у Росію. Не за-

топлювати шахти. Не мінувати окупантам із
Росії на десятиліття наперед поля, дороги
й стежки на українській землі Донеччини
й Луганщини. Відновити узаконені міжнародними угодами й затверджені все тим
же Будапештським меморандумом 400 кілометрів кордону між Українською Державою і Російською Федерацією...
Ясно ж, як білого дня. «Безкорисливі»
брати! Не наслідуйте «скаженого», за оцінкою Льва Толстого, сатрапа Петра І. Залиште в спокої шахтарські краї Донеччини й
Луганщини. Не затруюйте на всі прийдешні часи окуповану землю, воду й повітря.
Не завозьте на окуповані території більше
своїх спеціально підготовлених убивць, ніж
є там корінних жителів. Дайте горьованим
полегшено дихнути не під свист куль і вибухи снарядів. Пам’ятайте, що об’єктивна
оцінка злочинного невідворотна. Останній
присуд за всесвітньою історією. Осуд неминучий...
Третя від сонця планета обертається на
визначеній їй орбіті, як дзиґа. Загрозливу переміну клімату сумлінні науковці пояснюють тим, що рух землі навколо її вісі
уповільнюється. Внаслідок цього відбувається непередбачуваний нахил земної
кулі в якийсь бік. Було ж бозна-коли, що
на крижаному тепер острові Шпіцберген за
полярним колом буяла папороть. Бо земна
куля підставлялася тоді під промені сонця
інакше.
Із семи мільярдів і семисот мільйонів
нинішнього населення мало хто переймається таїнами космічної безвісти. А правителям не набивати б кишені по саму
зав’язку, не заграбастувати усе, що потрапляє на очі, а міркувати б про майбутнє
земної кулі, яка уже з кожним роком, а не
століттям, вичерпує свої можливості задовольняти потреби мільярдів вищих створінь.
Звичайно ж, ненаситним простіше винищувати, ніж замислюватися про порятунок
планети й життя на ній. Торбохватам — аби
вдовольнятися, поки живі. А до майбутнього наступних поколінь вони, на те виходить,
черстві й глухі. Здатні хіба що розпалювати ворожнечу, зіштовхувати лобами одних
із другими, провокувати сутички та бійні й
страхати повальним винищенням одурманених у пеклі ядерної війни.
Уповаймо хіба що на об’єктивні закони розвитку всесвіту. Вони — єдині розпорядники вічності в космічному безмежжі... ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Ребус
долі
Аркадій МУЗИЧУК
Київ

Диктатурою запахло угорі,
У слуг повідростали пазурі,
Похоробрішав поводир —
Пора вилазить із овечих шкір,
Знімати маски —
Закінчилась казка,
Російсько-ізраїльський водевіль...
На горизонті —
Інша ціль:
Стриножена морально Україна,
Гібридна до десятого коліна,
Розгалужено черговий ребус долі
В тенетах політичної свободи.

Виявляється, і в Україні є свій Білий дім. Правда, збудований він не як адміністративна
споруда, а як приватна садиба графа Чорномського в родовому селі Чорномин, що на
Вінниччині.
Ходить легенда, що граф Чорномський був коханцем і скарбником славнозвісної
Софії Гречанки (графині Потоцької, в честь якої було розбито відомий далеко за
межами України парк Софіївка), проте після сварки між коханцями, під час якої Софія
звинуватила свого «міністра фінансів» у розкраданні, графа Чорномського звільнили з
посади, проте без конфіскації майна. Тож граф і зайнявся розбудовою власного маєтку,
запросивши відомого одеського архітектора італійського походження Франческо
Боффо, який збудував відомий Воронцовський палац у Південній Пальмірі.
Сьогодні палац Чорномського занесено до Державного реєстру національного
культурного надбання, проте це не запобігає його руйнації. Тут розміщено сільську школу,
а у службових приміщеннях — лікарню. Тож не тільки держава чекає «Вашингтона. З
новим і праведним законом...», а й культурні пам’ятки...

П’ять років господарювання
невігласів і малоросів українська
земля не витримає
Віктор ТЮТЮН
Херсон
Якщо чогось не показують у телевізорі, то такого буцімто і в нашій реальності не існує.
Діти, трапляється, що
й жінки, якщо чогось бояться на екрані, то заплющують очі або ж підглядають — тоді вже не так
страшно. Аби ж ми жили
в телевізорі!
Нещодавно весь вітчизняний телерій захлинався
від радощів, що молдавський цар Додон привітав з
якимось святом недоімперетора «Х...ла». Коментарі до цієї протокольної
дрібнички писати полінувалися. Чи уникли зумисне численних паралелей ?
«Російський президент
Володимир Путін підписав указ про військових із
сепаратистського регіону
Грузії — Абхазії. Своїм
указом російський лідер
доручив уряду країни підписати угоду на фінансування модернізації збройних сил сепаратистів».
(Тему протистояння з
Грузією постійно висвітлює «24 канал»). Будь-яка
форма автономізації ставлеників Кремля на Донбасі поширить путінську
практику.
Одну передплатну газету, одну радіоточку на
кухні успішно замінив
кольоровий екран. І немає
значення, скільки електронних сигналів приймають ваші «Панасоніки»
чи «Шарпи» або ж смартфони. Всі ЗМІ і повсюди
реагують на стандартизованого громадянина. Вдаване різноманіття формує
однакову, іноді хворобливу залежність — телевізійну й комп’ютерну.
Інформація як журналістський жанр виродилася в електронних ЗМІ.
Вимог законів дотримуються 5-6 телеканалів.
Більшість гризуться нібито довкола політики, а
насправді обслуговують
інтереси власників, бо їм
байдужа розбудова Української держави, зате
голоси капітулянтів-замиренців уже звучать, як
хор «мальчіков» Пінчука,
Медведчука, Коломойського, Авакова, Ахметова.
Скажіть, серед ваших зацікавлень є підглядання за сексуальними іграшками народних
депутатів? Ні, звичайно.
Чому ж тоді другий тиждень це в ефірі? Хто кому з
політичних пройдисвітів
натовк писок? Та повбивалися б! Нарешті: вас задовольнили роз’яснення
президента про «миротворчі кроки» та звернення 11 листопада ц. р. стосовно земельного ринку?
Запитую в одному ви-

падку: коли маю власну й обґрунтовану відповідь. Так я на весь цей
ґвалт кагали відповідав
у коментарях друзям у
соціальній мережі. Однак є два запитання, що
там не вміщаються. Тоді,
десь із тиждень тому, почав цього дописа і... покинув. Погидував бабратися в гівні. Однак після
«миротворчої ініціативи» Назарбаєва, що змагається пригодитися вічному президенту Кремля,
замовчування дорівнюватиме потуранню. Зустрічатися будь-де з Хуйлом означає поставити
себе поза цивілізованим
світом, підтримати скасування санкцій проти агресора, висякатися на могили полеглих
у боях із ворогом. Найменша легітимізація сепаратистських проросійських псевдореспублік
стане сигналом «вічним сусідам» шматувати територію України.
Така позиція вже руйнує світовий порядок та
загальновизнані ООН та
двосторонніми угодами
кордони. Проте ідеологи
з Українського інституту
майбутнього обрали для
«слуг народу» саме таку
прислужницьку роль.
Стосовно негайного
розпродажу орних земель
Володимир Зеленський
даремно поспішає. Одне
запитання йому зруйнує
всі його обґрунтування
цієї оборудки. Воно звучить так: хто сказав, що
єдиний вихід — спродати Батьківщину, спадок
предків? Аграрна галузь
сьомий рік завершує обжинки рекордними врожаями. Замість розвивати успіхи, поширювати
фермерство «зелена» влада хоче завдати нищівного удару цілому народові.
Є ще одна відповідь.
Без самого запитання.
«Прихватизаційна» сверблячка — роздержавлення спиртової
галузі, найпотужніших,
вирішальних для безпеки країни підприємств,
поряд iз руйнацією агроринку — планові спроби виснажити економіку
держави.
На зорі незалежності ми порівнювали
промисловий та аграрний потенціал України з
1991 роком. Не дійшли
до контрольних позначок — ситуація погіршилася. Анексія Криму та
агресія росіян на сході держави змусила тепер говорити про економіку «до
війни». П’ять років господарювання невігласів
і малоросів українська
земля не витримає. ■
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КУЛЬТУРА

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Своя, україно-японська, «Течія»
Акторка і поетка Наталія Морозова-Шимада — про інсценізацію поем Кобзаря «Княжна» та «Відьма»,
Раїсу Недашківську, Токійську мерію і стиль театру Но
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Наталія — актриса театру і кіно. Народилася у Львові. Успішно закінчила філологічний факультет Львівського держуніверситету, згодом Харківський інститут мистецтв
імені Івана Котляревського. Свого часу підкорювала сцени київських театрів і... доїхала до Країни Східного Сонця.
Нині Наталія Морозова-Шимада живе й працює в Японії. Її кредо: в житті і на сцені
грати чесно, відкрито і натхненно. На дозвіллі пише вірші, любить танцювати, подорожувати, смачно готувати. Та головне для неї — сцена.
Не так давно в київській Бібліотеці імені Ошера Шварцмана відбувся творчий вечір
акторки і поетки «За маршрутом: Київ—Токіо—Київ». Наталія розповіла про своє
творче становлення, про поезію-нерозлучницю і життя в Японії.

Львів і Харків
■ Пані Наталю, ваше життя
не назвеш нудним. Усе почалося з любові до?..
— Так, нудно й сумно мені
ніколи не було. Своє життя я вимальовую й вибудовую сама. Я
втілюю в життя свої мрії, зароджені в юності. І все те краще, що
заклали батьки й вчителі, реалізовую. Своїм натхненником вважаю народного артиста України Євгена Лисенка, керівника
нашого акторського курсу Харківського інституту мистецтв
імені Івана Котляревського.
Старшокласницею я закінчила музичну школу і грала у
шкільному драматичному гуртку Львова. Вже тоді відчула
свою любов до театру, кіно, зрозуміла, що своє життя маю присвятити сцені. Це у мене від бабусі по маминій лінії.
Утім після закінчення школи перемогла любов до літератури й мови. Я почала вивчати філологію. Там відкрила для себе
науку «лінгвістику». Однак одночасно з навчанням в університеті відвідувала театральну
студію при Театрі імені Леся
Курбаса. Вже згодом був Харківський інститут мистецтв, а по
закінченні — робота в київському Театрі на Липках, «Візаві».
Кожна мрія, як добре вино,
має «настоятися». А якщо ще й
ангел-охоронець поруч — мрії
здійснюються. Мріяла створити
свій театр — створила і назвала
«Течія».

«В Японії наш театр зіграв уже
сім вистав»
■ Уперше нас доля звела у столичному Будинку актора, завдячуючи народній артистці України Раїсі Недашківській. Вона тоді
представила вас: «Це наше світило, ви ще почуєте про неї». І тут
же запитала: «Ви вже подивилися її Шевченкову «Княжну»?
— Так, Раїса Степанівна
справедливо зауважила, що все
тримається на талантах і на жіночих тендітних плечах. Так,
зі своїми однодумцями я створила моновиставу «Княжна».
На сцені глядач бачить одразу кілька образів — жіночих і
не тільки, — завдяки перевтіленням. Обидві поеми Кобзаря
— «Княжна» та «Відьма», які
покладено в основу моноспектаклю, тематично доповнюють
одна одну, розкривають на прикладах жіночих доль.
■ Пані Наталіє, вам вдалося
«Княжну» довезти до Токійської мерії. Як сприйняли Кобзаря в Японії?
— Для початку були репетиції й підготовка в Києві, вибір
основного русла спектаклю, ретельний підбір костюмів. Токіо
— не випадково. Насамперед
Японія — це високої культу-

❙ Наталія Морозова-Шимада.
то більше свободи в самій побудові творчого процесу.

«Консуматор — так екзотично
називалася моя посада»

❙ Наталія з чоловіком і сином.
❙ Фото з архіву Наталії Морозової-Шимада.
ри країна, а ще — звідти мій
чоловік-японець. Він підтримує мене насамперед і всі мої
добрі справи. Не був осторонь і
міністр культури України (на
той час) Євген Нищук, який подав документи до МЗС про сприяння у поїздці. Добрими словами і з вдячністю згадую завжди
перекладачку Оксану Піскунову, яка родом із Горлівки, а вже
багато років живе в Токіо й належить до середовища токійського культурно-наукового бомонду. Саме завдяки Оксані перед
виставою на березі Тихого океану мені влаштували фотосесію в
образі Княжни.
■ І японці відчули слово Шевченка?
— Як сказав після перегляду
вистави професор філології та театрознавець (до речі, і спеціаліст
з україністики) Ічіро Іто, його насамперед захопило естетичне вирішення вистави. Дієвість слова,
поєднана з пластикою, де кожен
жест має значення. Він навіть
провів аналогію між моїми рухами та рухами акторів славнозвісного і поширеного в Японії стилю
театру Но.
Для японців цікавим був і
розподіл простору дії: гуляння
Князя і замкнута кімната Княжни... Перекладач Кен Мацумото
у рецензії на виставу написав
про злиття воєдино моїх героїнь
і музики, яке зачаровувало й наштовхувало на думку, що театр
— це храм, навіть одна з форм
сучасних релігій.
Ну і, безперечно, зачаровувала японців геніальна поетика
Шевченкового слова. Адже всі
люди у різних куточках земної
кулі подібні у своїх родинних та
психологічних переживаннях:
любові, зради, віри, відчаю, милосердя, вірності — ці поняття

важливі для японської спільноти. Японці співчували моїм
героїням, як і зараз увесь світ
співчуває Україні через події на
сході.
В Японії наш театр зіграв
уже сім вистав. І всі щиро сприйняті глядачами. У цій країні
лише слов’ян живе до сорока тисяч, серед них кілька тисяч українців. Наші вистави відвідували не лише представники діаспори, а переважно японці. Для
них природною є участь Всесвіту
у людських долях, що так притаманно поезіям Шевченка.

Моновистава «Княжна»
■ Будь ласка, ще розкажіть
про моновиставу «Княжна».
Чия ідея, хто допомагав втілювати її?
— Вибір матеріалу й ідея —
мої. Задум втілювала з режисером Миколою Яремківим, учнем відомого у світі режисера
Романа Віктюка, та хореографом Театру імені Івана Франка
Сергієм Швидким. Це вже друга з ними робота. Першою було
«Украдене щастя» за п’єсою
Івана Франка, де я зіграла головну роль Ганни. Той спектакль,
як і «Княжну», створив Театр
лірики і драми «Течія», який
почав діяти у 2006 році.
■ Ви створили власний театр?
— Так, мені вдалося в Києві
створити власний театр, про
який мріяла. Першим проєктом
стали дві вистави — «Не можу
уявити, що буде завтра» Теннесі Уїльямса та «Тоірева кочіра» японського драматурга Бецуяку Мінору. А вже знаковою
виставою стало «Украдене щастя». У 2010 році зареєструвала
свій театр як громадську організацію, адже це дає набага-

■ Пані Наталіє, ви часто завдячуєте чоловіку-японцю. Як
і де познайомилися?
— Любов здатна творити чудеса. Менеджер корпорації Nippon Steel Такеши Хірата вперше приїхав до Києва у
2003 році. Його знайомство з
українською культурою відбулося в Театрі на Подолі, де
на сцені того вечора грала я. А
вже у 2006 році під егідою «Дні
української культури в Японії»
ми тиждень представляли Україну в Японії.
До того ми познайомилися в
Японії. Свого часу, коли успішно пішли справи на театральному поприщі, а зарплати значно
відставали, а то й зовсім затримувалися, я вирішила поїхати
кудись і підзаробити грошенят
на квартиру в столиці. Звісно,
можна було знайти «коханця»
і жити як за кам’яною стіною,
але це не моя стезя.
Якось подруга сказала, що є
можливість поїхати до Японії,
де за півроку реально можна заробити на квартиру. Звісно, були
страхи і сумніви. І все ж відважилася. У країну, де сходить сонце,
приїхала сімнадцять років тому.
Приїхала лише задля того, щоб
працювати. Ні про які романи
навіть думок не було.
Працювала не шкодуючи
сил: мала один вихідний на місяць. Про запізнення чи невихід на роботу японці навіть
уяви не мають. До того ж ти не
маєш права мати втомлений
вигляд. Робота полягала в тому,
що потрібно було вміло підтримати розмову з відвідувачами
бізнес-бару, своєчасно налити чай, привітно усміхнутися.
Тобто акторський талант знадобився і тут. Консуматор — так
екзотично називалася моя посада. Заходив до цього бару і Такеши Шимада. Словом, познайомилися за чашкою чаю...
■ Але ж трапився випадок,
який розвів вас на певний час
і ви могли вже не зустрітися...
— Мабуть. Але доля сильніша від нас. Коли вперше Таке-

ши сказав «Я люблю тебе!» — я
не повірила йому. Хоча в глибоких очах побачила зосередженість і серйозність. Номер
телефону йому того вечора залишила. Але так сталося, що
я терміново змінила роботу й,
відповідно, адресу. Коли Такеши зателефонував, зв’язок був
не зовсім добрим і він не зовсім
точно розчув нову адресу. Майже чотири години під дощем
закоханий чоловік розшукував
мою нову адресу. Коли ступив
на поріг, зрозуміла — це моя
доля.
■ Коли закінчилася ваша
віза, що вирішили робити?
— Всі рішення приймав Такеши. Він так і сказав: «Моя
батьківщина там, де кохана».
Він розумів, що я не зможу розлучитися зі сценою, спектаклями, кіно. Я писала вірші рідною
мовою, друкувала їх у різних
виданнях. І він залишив свою
престижну посаду, розпочав
нову справу й поїхав зі мною в
Україну.
■ Підтримуєте зв’язки з українцями в Японії?
— Так, тут є японсько-українська діаспора «Краяни».
Саме з ними брала участь у
міжнародному проекті-конкурсі «Тарас Шевченко єднає
народи», який очолює народна
артистка України Галина Яблонська. Завжди відвідую майстер-класи з різноманітних технік, які відбуваються при Посольстві України в Японії. В
одній з японських газет нещодавно вийшла моя стаття про
Фукусіму.
В Японії люблять працелюбних. Японці прекрасно сприймають побажання — якомога більше трудитися. Якось я
поверталася з ринку й помітила невеличкий храм. Підійшла до нього і кинула у скриньку
монетку. Цей ритуал щоденно
практикують тисячі японців.
Кидаючи монетку, вони загадують бажання і зі спеціального дерев’яного циліндра виймають варіант тлумачення свого майбутнього. Мені дісталася
записка зі словами: «У вас усе
вийде, якщо будете працювати». Це типове побажання для
японця.
У цій країні всі звикли працювати й прагнути досконалості. Наприклад, подарований
мені букет був ретельно упакований. Кожен корінець квітів
загорнутий, а при ньому пакетик спеціальної суміші, яку
потрібно додати до води, щоб
квіти довше збереглися.
■ Тривалий час ви жили на
дві країни: Україна — Японія.
Нині живете в Японії?
— Так сталося, долею Всевишнього, у нашій родині
з’явився син. І на сьогодні — це
найважливіша сторінка мого
життя. Аби виховувати його,
потрібні тато й мама поряд.
Поки для проживання обрали Японію. А ось кордонів для
творчості не існує. В цьому вже
встигла переконатися. Життя насичене й активне. Звісно,
більше часу й уваги приділяю
родині, вихованню сина. У перервах знаходжу час для творчості: пишу вірші, есе і враження про Японію.■
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■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Ретро-колобок:
жуйка зі смаком ностальгії
Костянтин РОДИК

Андрій Кокотюха стрімко поглинає нішу
вітчизняного ретророману. Дарма, що
зразки жанру належать іншим авторам,
— кількість душить якість. Успішно
продані наклади львівської серії, й видавництво «Фоліо» заходилося передруковувати повісті у збірних томах під
назвою «Пригоди Клима Кошового».
Харківський «Віват» започаткував нове
п’ятикнижжя «Вигнанець», де уже вийшло дві книжки. Незаперечний комерційний бліцкриґ. «Лідер продажів в Україні»
— кидається в око блямба на обкладинці. І хоч це ніяк потвердити статистично,
експертна думка із тим погоджується.
Хто ж він, масовий споживач Кокотюхи?
У новій книжці Володимира Рафєєнка «Мондегрін» (Чернівці: Meridian
Czernowitz, 2019) є цікавий пасаж, де
згадано різні соціологічні спільноти: «І
старі, й малі, й російськомовні, й україномовні. Татари, французи, євреї, англійці, китайці, в’єтнамці, росіяни, роми,
румуни, молдавани. Дівчата і хлопчики.
Читачі Андрія Анатолійовича Кокотюхи». Отже, окремішний феномен, щось на
кшталт «виборці Зеленського».
У самого Андрія Анатолійовича є персонажна характеристика, котра, як на
мене, точно описує інтелектуальні пріоритети цієї електорально-читацької групи: «Слово «грамотний» для них — заразом і лайка, і звинувачення» («Справа
отамана Зеленого», 2014). А у своєму
рецензійному блозі на сайті «Буквоїд»
наш автор психоаналітично-відверто
розмірковує над принадами котроїсь детективної новинки: «Невибагливий, демократичний за обсягом, не шедевр, а
претензія лише одна: розважити читача на той час, поки читає. Саме такого
детективу формату «на кожен день» катастрофічно бракує українському книжковому ринку» (19.01.2019).
Щодо «катастрофічно бракує» він загнув — вже давно ні. Теперішній ринок
добряче угноєний не лише завдяки самому пану Кокотюсі, а й цілій зграї літературних наслідувачів-фанатів. І з
точки зору літ-процесуальної агрономії то є дуже добре — уся та команда
«сільгосптехніки» цілком заслуговує на
пам’ятник-згадування у ґрунтовній ісОлег КОЦАРЕВ

Новинку в жанрі мемуарної прози — книжку Софії Буняк «У калейдоскопі долі» (К.:
Смолоскип, 2019) — присвячено здебільшого 1960–1970-м рокам. Ця письменниця
ще замолоду зазнала репресій, опинилася
в Росії, у Москві. Та зберегла якнайживіший зв’язок із рідною країною, тож зображені в її повісті події таки здебільшого українські, проте бачаться ніби через
російську призму.
Софія Буняк розповідає про дуже різні події та людей тієї визначальної епохи
в історії СРСР, яка, власне, й визначила
напрями його подальшого падіння, відтермінованого «застоєм» років на двадцять. У книжці — культурне життя тодішньої української діаспори в Москві. Часом
воно було цікавим і насиченим, із культурними подіями, візитами українських
митців. Подеколи ж перетворювалося на
абсурд: наприклад, коли московським
українцям не дозволяли офіційно створити своє «земляцтво». Є тут враження від
спілкування з різноманітними людьми —
від «типових» радянських інтелігентів до
«типових» радянських каґебістів. Тут і не
названий на ім’я близький друг оповідач-

торії вітчизняної літератури.
Звісно, обожнюваний паном Кокотюхою «невибагливий читач» книжок «демократичного обсягу» цілком має право
на своє соціологічне представництво-заступництво. Це та сама нерозв’язна проблема фаст-фуду: не надто здорова їжа
«без претензій» — була, є і пребуде. За
такого розкладу лишається одне — бути
тверезо чесними. Вітольд Ґомбрович іще
шістдесят років тому намагався остерегти «наївних читачів, які приймають
підігріте січене м’ясо за біфштекс із вирізки» — пропонував ази автотренінгу:
«Ми б позбавили себе багатьох розчарувань, якби не називали «письменником» кожного, хто може «писати» (Щоденник. — К.: Основи, 1999). Авжеж, у
«макдональдсі» завідувача виробництвом не титулують шеф-кухарем.
Тож, погляньмо, яких гарячих собак пропонує нам «Вигнанець». Фішка Кокотюхи — скорострільність. Мало
яке інтерв’ю з ним обходиться без «творчої арифметики»: стільки-то знаків щодня. Можна припустити, що колись він
піде на підкорення вершини «7/24» — у
країні, президент якої влаштовує 14-годинне брифінг-шоу, все може бути.
Та коли пишеш із запрограмованою
на книгу рекордів швидкістю — неминуче вербальне й стилістичне сміття, па-

разитарність штампів, маніакальні повторювання («нью-анс», «та отож»). Як
ніколи виконувати чи не головний письменницький обов’язок — селекцію слів
— поширюється російськомовна інфекція («звільни від того!», «полотном дорога»), вигулькують сумнівні красивості
(«березень рюмсав», «з автівки витискав
усе, на що її зробив здатною Творець») і
просто відверто зайві «знаки» («знайшов
сірники, видобув вогонь»).
Аж тут лунає аргумент від групи підтримки — філологиня Софія Філоненко
в одній зі своїх рецензій на Кокотюху заявляє: «Звісно, від пригодницької історії
не очікуєш словесного живопису а-ля Іван
Нечуй-Левицький» (Буквоїд. 03.08.2015).
Овва! По-перше, «не очікувати» якості —
то якесь збочення; навіть волоцюга волів
би жлуктити віскі замість шмурдяка. Подруге, екшн-зразки справді оволодівають
масами саме завдяки «словесному живопису» — від класичних Скотта чи Дюма,
до сучасних Кінга—Брауна—Ґранже, не
кажучи вже про Умберто Еко. І по-третє:
Нечуй-Левицький написав був декілька
пригодницьких романів, вельми популярних поміж тодішніх українців, — і
не зрадив там собі, яко «живописцеві».
Та повернімося до «Вигнанця», де
швидкість письма часом навіть поглинає обов’язкові елементи оповідної логіки — та й сама логіка подекуди подиву
гідна: «У її рисах не проглядалося нічого
від батька, і Чечель припустив: донька
більше пішла в матір». Як же полюбляв
Чехов таких глибокодумних розумників («нет того понедельника, который
не уступил бы своего места вторнику»)!
А Платон Чечель працює у Кокотюхи детективом. Ось він напружено міркує:
«Напевне Марія не сказала всієї правди.
Або так: сказала не все. Має право, промовчати не завжди означає збрехати».
Ну, так, це той самий чеховський тип
(«страдал бессонницей «от мысли»).
А ще Чечель трохи забудькуватий —
буває, засуне до кишені револьвер, а витягне браунінг, зайде у Селянський банк,
а вийде з Дворянського. І трохи перверсійний — слідакові «затишно» в атмосфері
гнітючої взаємної сімейної ненависті.
Проте відвертий — усіма версіями він не
переймається: «У мене, чесно кажучи, не
виникало таких асоціацій». І має власну «методу»: «Емоції взагалі варто відкинути. Власні, чужі — все одно». Це —
повний ексклюзив, бо дотепер усі відомі
літдетективи уславилися протилежною
дедукцією, граничною увагою до емоцій
як речових доказів.
Відтак залишається шлях дао-медитацій: «Чечель ще якийсь час постояв,
дивлячись на березневий сніг і чомусь перейнявшись саме ним. Зрештою, знайшов
пояснення, яке без того лежало на повер-

хні: повернення зими ранньою весною в
цих краях не така вже й рідкість. Далі
констатував — спати не хоче, їсти
теж, а більше робити нема чого». Якби
Данило Яневський брав у цього «професіонала» інтерв’ю — неодмінно запитав би: «Ви — ідіот?»
Та ж ні — заступається за серійного персонажа автор; Чечель, мовляв, —
«особа, котру газети охрестили одним із
найкращих сищиків». Здається, наш літератор переплутав тодішню журналістику з нинішньою, де «джинса» є чи не
провідним жанром. Але його читач —
йому вірить. І то — із вдячністю: за те, що
«розважає читача на той час, поки читає»
і навіть не натякає на потребі самостійно мислити. Готові до споживання думки
додаються. В тому числі й самопрезентаційні, нав’язливі до ексґібіціонізму: «Не
люблю хвалитися, та маю право: на моєму фоні останній рік інші, переважно
старші, виглядали блідо». Формально —
це думає собі в голову Чечель, а насправді, — скаже навіть психоаналітик-початківець — сам Андрій Анатолійович. Із тої
ж опери — репліка-відповідь: «З тебе порошинки здувати треба. На руках носити, ноги мити щодня» (що, зрештою, і
робить пані Філоненко).
Понад сто років тому, коли літературний ринок перетворювався на книжкову індустрію, молодий рецензент Герман Гессе помітив, що «автори деяких
книжок завдячують своїм успіхом лише
темпераментному підходу до проблем
і потреб нашого часу» (Магія книги. —
Москва: Книга, 1990). Нині ж соціологічна кон’юнктура в літературі виросла-зміцніла-знахабніла й намагається
нав’язувати правила гри. Персонаж згадуваного Рафєєнка формулює один із
постулатів: «Зосереджуватися слід не
на чакрах, а на продажах». А коли чакри сплять — народжуються потвори; наприклад, «пустотілий колобок, у якого
насправді мало жиланій і моральних цінностей: аби котитися» (Михайло Бриних. Шидеври світової літератури.– К.:
Laurus, 2014).
Що ж до належності останніх текстів А.Кокотюхи до жанру «ретророману», то зовні так воно і є — події у «Вигнанці» розгортаються 1909 року. Автор
сумлінно вдається до топографічних реконструкцій, демонструє живі картинки
з історії повсякдення, імпровізує з варіаціями на теми класичних творів «про те
саме». Але драйв не приходить — ніби
танцює, неодривно стежачи за правильністю рухів.
Ретро — це передовсім ностальгійна
емоція. Коли ж автор накладає на емоції
табу, залишається підробка, ретро-жуйка.
Та то пусте. Аби «історія», аби котитися. ■

Але наскрізним мотивом «У калейдоскопі долі», її таким собі «другим головним» (після самої мемуаристки) героєм

постає маловідомий сьогодні письменникаматор Сергій Даушков. Він жив у селі й
давно покинув писання, яким трохи займався в юності, але випадкова зустріч із
Софією Буняк, котра читала і полюбила його ранні твори, повернула Даушкова до літератури, надихнула знову писати. Письменниця намагалася допомогти
йому опублікувати нові тексти, проте обставини виявилися несприятливими. Між
ними тривало вельми цікаве листування,
яке для провінційного літератора було чи
не єдиним «живим» спілкуванням.
Тема людей, які з різних причин виявилися «непоміченими», теж належить
до провідних у книжці Софії Буняк. До
цього ж питання звертається в передмові й Елеонора Соловей. Вона звертає
увагу на те, що явище «письменниківаматорів» можна сприймати, досліджувати й поціновувати приблизно так, як
сьогодні трактують наївне образотворче
мистецтво.
Коли ж говорити про літературну манеру, стилістику мемуарної прози Софії
Буняк, то чи не головним враженням є
яскраве поєднання м’якої, нерідко сентиментальної, елегійної манери викладу
— з динамічною, політематичною та майже «кліповою» побудовою композиції.■

■ МИНУВШИНА

Елегія
посеред
абсурду:
спогади з епіцентру
«застою»
ки, й один із найвидатніших шістдесятників Іван Драч, людина з її кола. Кожну
персону Софія Буняк змальовує дуже характеристично, кількома штрихами увиранюючи як її особисті психологічні риси,
так і стиль доби. До речі, поміж цими персонажами виринає й постать редакторки,
упорядниці книжки — знаменитої української дослідниці літератури Елеонори Соловей.
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■ НА ВЛАСНІ ОЧІ
Тарас ЗДОРОВИЛО
Київ—Берлін—Київ

Востаннє в Берліні побував iз дружиною понад тридцять років тому
на запрошення моєї бабусі, яка жила в Німеччині ще з 1944 року.
І ось знову випала несподівана нагода відвідати німецьку столицю
— чотирьох осінніх днів було достатньо, аби закохатися в це знакове майже 800-річне місто.

Стіна між ними
Німці дуже привітні, чудово
знають англійську й завжди допоможуть знайти ту чи іншу локацію, коли їх про це просиш.
Перш за все вразив своєрідний німецький культ пам’яті про Берлінський мур, який почали зводити у 1961 році, — він розділив
місто на східну i західну частини. Загальна довжина муру сягала 155 км i мала висоту 3,6 метра,
а охороняли його понад 11 тисяч
прикордонників. Багатометрові
залишки муру нині можна зустріти в різних частинах міста, на
спеціальних стендах викладено
історію побудови стіни, просто на
вулиці можна подивитися фото- і
відеоматеріали про це.
Мур «упав» тридцять років
тому: в ніч iз 9 на 10 листопада 1989 року було прийнято рішення про відкриття пропускних пунктів між частинами міста, хоча охорона муру i візовий
режим тривали до липня 1990
року. За час існування стіни при
спробі втечі в напрямку Західного Берліна загинули, за різними
оцінками, від 136 до 600 осіб.
Наш готель, у якому забронювали місця за кілька місяців
наперед (вартував 27 євро на день
iз людини), розташовувався поблизу станції метро Kochstr. Поруч із нею і досі можна побачити
КПП — будку для вартових, оточену мішками. Цей об’єкт минулого німці залишили на згадку нащадкам. У 1945 році, одразу по закінченні Другої світової
війни, Берлін був розділений на
зони відповідальності — сектори: три контролювали західні союзники (США, Велика Британія
і Франція) і один — СРСР. Стіну
саме й вирішили зводити, аби завадити постійним втечам німців
із «соціалістичного раю» до капіталістичного «загниваючого заходу».

У лабіринтах метро та квитків
Порівняно з київським метро берлінське набагато розгалуженіше й довше, але загубитися в тих «хащах» досить важко
— дається взнаки німецька педантичність. Місто з передмістям поділене на зони А, В і С,
тож, купуючи в автоматі квиток, маєте вибрати, де їздитимете: в АВ, ВС чи АВС. Ціни дуже
варіюються, бо різних комбінацій поїздок дуже багато. Квитки
берете на платформі в спеціальному автоматі й обов’язково в
іншому, який поруч, «компостуєте». Наприклад, ми брали за
20,8 євро один квиток, що дозволяв п’ятьом особам увесь день
їздити по всьому місту та приміській зоні (АВС), а ось одноразовий квиток на одного для зони
АВ вартував 2,8 євро, для АВС
— 3,4 євро.
На станції було й по чотири
колії, а на табло чітко висвічувалися лінія i час прибуття двох
найближчих потягів. Лінії позначалися літерами (SтаU), але
оскільки розгалужень дуже багато, тому їх позначають ще й
відповідними номерами (S55,
U6 і т.п.). Потяги рухаються і
під землею, і на поверхні, а зайти на станцію й сісти у вагон
можна без перешкод: ніяких
турнікетів, працівників «метро» — все розраховано на свідомість людей. Проте якщо злов-

лять «зайця», штраф чималий!
Аби вийти-зайти, на кожних
дверцятах є кнопка — тож зайвий раз вони не відчиняються.
Розташування сидінь у вагонах сильно відрізняється від нашого, а людей, як правило, в метро-електичці дуже мало. Й це не
дивно, адже більшість мешканців майже чотиримільйонного мегаполісу користується або
ж власними авто (які є досить
скромними), або ж велосипедом
чи електросамокатом.

«Велосипедний рай»
Без перебільшення, можна
стверджувати, що для велосипедистів та кермувальників електросамокатами в Берліні справжній рай: велодоріжками «обплутане» все місто. На світлофорах
чемно, як і автолюбителі, вони
чекають на «зелене» світло, кумедно вибудовуючись у чергузмійку.
Велосипеди та електросамокати стоять-лежать по всьому місту, часом навіть посеред
тротуару. При бажанні можете
сплатити за прокат мобільним
телефоном, приклавши до спеціальної панелі, й, розблокувавши, взяти цю «техніку» будь-де
по вулиці. Але є й інший варіант:
наприклад, донька з товаришем
знайшла точку, де прокат був
за «кеш», і за кожен велосипед,
узятий на день, вони сплатили
по 12,5 євро, заливши по 25 євро
застави. По велодоріжках вони
об’їздили пів Берліна, та ще й
зробили кількакілометрову подорож до Шарлоттенбурга — одного з районів столиці, де відвідали однойменний палац XVII
ст. — один із найвишуканіших
прикладів архітектури бароко в
Німеччинi, побудований за розпорядженням дружини Фрідріха I, королеви Софії Шарлотти.
Електросамокати та велосипеди обов’язково мають підсвітку й, мабуть, обладнані датчиками: ми стали свідками, як
в один із вечорів у спецфургон
працівник збирав електросамокати певного кольору — саме
своєї фірми.

Технічний музей
Є в Берліні ще одна «вишенька на торті» — це
DeutschesTechnikmuseum — рай
для допитливих як дітлахів, так
і дорослих! Вхід до цього «царства техніки», яку можна побачити i помацати, коштує дорослим 8
євро (нам як журналістам — безплатно). Музей має власний парк,
а також бібліотеку та архів.
Це один із найбільших музеїв такого плану в Європі, з
1983 року відкритий для відвідувачів у будівлі колишнього залізничного депо й займає площу 26,5 тис. кв. м. Його дах прикрашає американський винищувач Douglas C-47 Skytrain, якого
прозвали «родзинковий бомбардувальник» — такі літаки забезпечували жителів Західного Берліна продовольством під час блокади 1948-49 років. Деякі пілоти
скидали пакетики солодощів для
дітей (там були також родзинки)
на парашутах iз носових хустинок — звідси й пішла неофіційна
назва. Він є найвідомішим експонатом разом із моделлю обчислювального пристрою Z1.
У музеї — 14 тематичних ек-

❙ Рейхстаг.
■ ДОСВІД
Про німецьку охайність уже легенди ходять. Все ж зауважу, що в місті
нам траплялося вулицями сміття, але
ми списувале то на великий наплив
туристів. Помітили, що досить велика конкуренція між збирачами пляшок
— скляних, пластикових i металевих.
Але чого дивуватися, якщо ви можете
піти до найближчого супермаркету й,
почергово кладучи, наприклад, скляні
пляшки в спеціальні автоматичні контейнери, отримуєте чек (8 центів за
одиницю) й на касі обмінюєте його на
гроші чи берете товаром. Якби аналогічний досвід запровадили в нас, то
сміття на українських вулицях у рази
поменшало б.
спозицій, присвячених фотографії, кінематографу, хімії та фармацевтиці, пивоварінню та іншим галузям. Одна з найвідвідуванiших виставок розповідає про
Конраде Цузе — німецького інженера, який у 1941 році створив
перший працездатний програмований комп’ютер, а в 1948-му —
першу високорівневу мову програмування («Планкалкюль»).
Представлено й оригінальні документи з розробки цієї мови, й
дванадцять «машин» Цузе.
При музеї працює експериментальний центр Spectrum, де
можна, наприклад, викликати торнадо або блискавку своїми руками. Є й цех, де у вашій
присутності виготовляють папір! В експозиції музею представлено численні моделі суден,
історичні зразки літаків, локомотивів, автомобілів, інструментів i верстатів різного призначення. Чого лише варта унікальна колекція паротягів, які
курсували німецькими залізницями на межі XIX—XX століть,
чи добірка літаків часів Першої
та Другої світових воєн (зокрема, підбиті штурмовики та ракета ФАУ), або ж морські човни — від величезного старовинного дерев’яного до військових
«залізних» катерів i невеликої
субмарини.
Аби неквапливо ознайомитися з усією розмаїто-захоплюючою експозицією, варто цьому
унікальному музею присвятити
весь день.

Музейний острів
Загалом музеїв у Берліні
— близько сорока. Для економії можна придбати квиток на
три дні вартістю 29 євро, що дає
право відвідати всі музеї міста.

ДалекийБерлін
Німецька столиця,
де вершилася історія сучасної Європи,
очима українського журналіста

❙ Берлінський велорікша.
Але ми вирішили зробити акцент лише на Музейному острові, який внесено до списку пам’яток ЮНЕСКО. Острiв
приваблює своєю унікальністю, адже цей архітектурний i
культурний ансамбль розташований на північному краї острова Шпрееінзель та омивається з
усіх боків річкою Шпрее. Квиток до музеїв острова коштує
18 євро, студенти отримують
знижку в 50%, а журналістам
— узагалі безкоштовно.
Із дружиною встигли відвідати Стару національну галерею (а їх у місті близько двадцяти), де милувалися розкiшним
інтер’єром будівлi, збудованої
наприкінці XIX ст., прекрасними картинами та скульптурами у
стилі класицизму, романтизму,
бідермаєра, імпресіонізму та модерну. Побували й у Новому музеї, будівля якого споруджена в
першій половині XIX ст. й сильно постраждала під час Другої
світової війни. Вразив розміще-

ний тут Єгипетський музей, зокрема, зібрання папірусів, знаменитий бюст Нефертіті, золотий
капелюх, саркофаги. Не менш
цікавими були експонати, представлені в цій же будівлі в Музеї
доісторичного періоду та ранньої
історії.
Зауважу, що фотографувати без спалаху в цих музеях мені
ніхто не перешкоджав, на відмінну від працівників рідних
українських музеїв. Через брак
часу іншими «острівними музеями» (Боде, Пергамський i Старий), а точніше унікальними старовинними будівлями, в яких
вони розміщуються, помилувалися лише ззовні.

Заксенхаузен — радянський
спецтабір
Залізницею за 25 хвилин
їзди на півночі від Берліна розташоване містечко Оранієнбург, на околиці якого був один
із сумновідомих концтаборів Заксенхаузен, що діяв упродовж
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❙ Бранденбурзькі ворота — візитка Берліна.

близький
❙ Гарно омивається Музейний острів.
1933—1950 років. Нині тут меморіальний комплекс. Відвідали ми його недарма, адже в дружини батько ще 16-річним підлітком потрапив в аналогічні
концтабори — Освенцім і Дахау
— й дивом вижив.
Вхід у комплекс безплатний,
за бажанням можете зробити пожертвування. Як правило, всі
відвідувачі беруть на прокат за
три євро спеціальний мобільний гід, який можна налаштувати на будь-яку мову (крім української!) — розповіді з його динаміка допомагають зрозуміти,
що тут колись відбувалося.
Збереглися бараки, в яких
утримували бранців, і частково їх тогочасний інтер’єр. Територія чималенька й оточена високим муром із великою кількістю сторожових вишок, перед
ними — по периметру натягнуто «паркан» із колючого дроту,
яким колись пропускали струм
високої напруги.
У травні 1933 року в центрі
містечка Оранієнбург у порожній фабричній будівлі штурмовi
загони місцевого полку організували перший концентраційний табір у Прусії для утримання опозиціонерів до націоналсоціалістів, які прийшли тоді
до влади. У 1934 році через путч
так званий Рьоматабір перейшов у підпорядкування СС, i невдовзі всі 3 тисячі в’язнів перевезли в інші табори.
Улітку 1936 року на цьому ж
місці побудували концтабір За-

ксенхаузен силами в’язнів таборів Енсланда. Це був перший
концтабір, організований після призначення рейхсфюрера
СС Генріха Гіммлера шефом німецької поліції.
У період iз 1936-го по 1945
роки в концтаборі перебувало 200 тисяч осіб: спершу
ув’язненими були політичні
противники режиму, згодом до
них додавалися представники
соціальних груп, оголошених
націонал-соціалістами біологічно неповноцінними, нижчими
расами. А з 1939 року сюди направляли й громадян окупованих країн Європи. До речі, саме
в цьому концтаборі з початку
1942-го по серпень 1944-го перебував Степан Бандера.
Але яким же було наше здивування, коли дізналися, що з
1945-го по березень 1950-го це
місце використовували як радянський спецтабiр. Більшість
будівель Заксенхаузена, окрім
крематорiю, продовжували використовувати за своїм попереднім призначенням. У таборі утримували функціонерiв
НСДАП нижчого рівня, а також жінок, чоловікiв та юнакiв, яких звинувачували (багатьох безпідставно) у злочинах нацизму. З 1948 року це
був найбільший із трьох спецтаборів у радянській зоні окупації. За ці п’ять років тут загалом перебувало 60 тисяч людей, із яких 12 тисяч померли
від виснаження та хвороб.

Під куполом Рейхстагу
Аби потрапити на екскурсію
у будівлю Рейхстагу, донька замовляла цю послугу за декілька місяців — реєстрація наперед
обов’язкова. Нарешті нам було
призначено час екскурсії: 8.30
ранку. На вході у знакову будівлю, яка захоплювала своєю помпезністю, зловив себе на думці,
що весною 1945 року мій дідусь
(по маминій лінії) завершив війну в Берліні й, мабуть, теж тоді
тут побував...
Закладка будівлі Рейхстагу
за проектом архітектора Пауля
Валлота відбулася влітку 1884
року, а будівництво тривало десять років, i вiдтодi в зовнішньому вигляді споруди мало що змінилося. У листопаді 1918 року з
балкона Рейхстагу соціал-демократи проголошують Німеччину
республікою, а вже 1933 року
після провокаційного підпалу
будівлі скінчилася епоха парламентської демократії в країні.
Після битви за Берлін у 1945
році від будівлі залишилися хіба
що руїни, й лише в 1960-тi роки
Рейхстаг відбудують, але — без
знаменитого купола.
Нині в цій історичній будівлі німецький парламент — Бундестаг, засідання якого може
відвідати будь-хто. Рішення
про «переселення» з Бонна до
берлінського Рейхстага депутати прийняли влітку 1990 року,
але реалізувати це змогли лише
через дев’ять років. А все через
те, що всередині будівлі проводили реконструкцію й відновлювали знаменитий купол, фактично знищений під час штурму
1945 року.
Зараз купол — це сучасна
скляна споруда з гвинтоподібним
підйомом усередині для туристів,
який забезпечує огляд панорами
міста на 360 градусів. Нам видали «мобільний гід» (мова на будьякий «смак», але, знову ж таки,
крім української, що неабияк засмутило, бо слухати довелося на
«общєпонятном»), і під час пішого підйому по похилій доріжці вгору, яка поділена на сектори, він автоматично включався
й лунала розповідь про ті локації
міста, які відкривалися перед тобою саме в цьому місці!

У зоопарк — «зайцями»
Виходили ми з будівлі наповнені враженнями й, обминаючи
чималі черги туристів на своєрідних КПП перед парламентом, вирішили відвідати відомий на весь
світ зоопарк. Зайшовши у двопо-

❙ Александерплац.
❙ Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.
верховий автобус, що зупинився
поблизу Рейхстагу, хотіли заплатити, але водій кивнув, аби піднімалися на 2-й ярус. Милуючись
містом, ледь не проїхали потрібної зупинки. Вхід до зоопарку
коштував 15 євро, але, як представники преси, й тут зекономили — вхід для журналістів вільний. Цей факт ще більше підняв наш настрій, і ми поринули
в царство звірів.
У 175-річному зоопарку на 33
гектарах живуть у комфортних
умовах 20 тисяч звірів близько
1250 видів. Найбільше сподобалися тюлені, які мали величезний басейн iз кам’яними брилами просто неба. Вони спритно гасали у водi, викликаючи захоплення, особливо у дітлахів.
Назад «зайцями» вже не їхали, а чесно пішли до водія «здаватися»: жестами і ламаною англійською зійшлися з ним на «коротких» квитках (на шість зупинок) по 1,7 євро, хоча реально
довелося в центр пробками проїхати набагато більше...

Місто, красиве вдень і вночі
Нам пощастило не лише з чудовою погодою, а й iз тим, що
потрапили на заключні дні Фестивалю світла, який тривав два
тижні. Цьогоріч це міжнародне
дійство проходило в Берліні вже
15-й раз поспіль: близько 70 фасадів пам’яток історії та архітектури по всьому місту набували дивовижного вигляду, адже
їх використовували як об’єкти
різних світлових інсталяцій та
анімації.
На це неймовірне видовище з
поєднанням зображення та музики туристи поз’їжджалися з усього світу, тож увечері біля «анімаційних будівель» неможливо
було проштовхнутися. Особливу
увагу заслуговувало анімаційне
шоу, спроєктоване на знамениту
берлінську телевежу та Бранденбурзькі ворота. Багато світлових
інсталяцій присвячено темі 30річчя падіння Берлінської стіни
та об’єднання Німеччини. А загалом темами фестивалю стали терпимість, свобода та демократія.
До послуг «лінивих» ту-

ристів, які хотіли затратити мінімум зусиль, але побачити всі локації, був спеціальний автобус,
який їздив по всіх світлових композиціях. Можна було пересуватися також на повітряній кулі,
річковому трамваї або різних
оригінальних велотаксі.
А придумав і організував це
дійство бургомістр Берліна Клаус Воверайт iз метою показати, що вночі місто не менш прекрасне, ніж удень. Завершився
фестиваль нічним марафоном
CityLightRun, у рамках якого учасники здійснили 10-кілометровий забіг по центру Берліна: Бранденбурзькі ворота стали
місцем старту і фінішу.

Фантастичне сьогодення й
зруйноване минуле
Узагалі минуле в цьому місті
природно поєднується з сучасним. Нові будівлі вражають,
особливо — Sony-центр, що на
Potsdamerplatz. У вечірню пору
здавалося, що потрапили в іншу
реальність, навкруги фантастичні будівлі з майбутнього.
Окремого рядка заслуговують і берлінські мости. Річка Шпреє змійкою протікає через усе місто, тож невеличких
мостів через річку тут чимало,
особливо гарні вони в центрі,
адже прикрашені неймовірної
краси скульптурами.
Варто наголосити, що радянська влада в Берліні залишила по собі спомин не лише у вигляді залишків муру по всьому місту, а й знищеними пам’ятками
архітектури. Увечері напередодні від’їзду поблизу свого готелю
ми натрапили на місцину, де колись красувався собор XV століття. Нині про нього нагадує лише
фото, єдиний уцілілий фрагмент
барельєфу, прикріплений на
стендику, що підсвічується, та
яскрава бруківка, викладена по
периметру зруйнованої будівлі.
Результати подібного акту вандалізму 1961 року ми побачили
й поблизу одного з місць залишків Берлінського муру — старовинний собор, мабуть, став на
заваді будівництву стіни, і його
підірвали... ■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Хтось дуже мудрий колись сказав:
якщо людина талановита, то вона талановита в усьому. Кулінарні майстрині, з якими спілкуємося в цій
рубриці, — чудовий тому приклад!
Із любов’ю готуючи для родини, для
малечі, для друзів, вони помічають
бажання збільшувати цю любов у віршах, малюнках, співах. А все тому що
любов — приємний бумеранг: ти готуєш з любов’ю, до тебе повертається
любов у вигляді вдячності, щирості,
пошани і подивування, і ти знову окрилений. Приблизно так, а можливо,
й зовсім так вважає львів’янка Люба
Качмар — чудова господиня, відома кулінарній спільноті порадниця, а
найперше — мама Арсенчика і Софійки — 11 і 9 років.

СМАЧНЕ ЖИТТЯ
■ МАЙСТЕР-КЛАС

Будні і свята з любов’ю
Улюблені рецепти родини львів’янки Люби Качмар

Головне — щоб їли із задоволенням
Напевне, з якихось вечорів, коли
дбайлива мама готувала дітям вечерю,
народилася й колискова, яку пані Люба
вважає гарним спомином тих часів, коли
діти були зовсім крихітками.
Сонце за обрій сховалось давненько,
Зорі не світять, нічка темненька.
Вогники в вікнах лише миготять,
Ненечка спатки вкладає малят.
Казочку добру матуся читає,
Жити по правді дітей научає.
Потім укриє малечу тихенько,
Ніжно в щоку поцілує легенько.
Виключить світло, двері закриє
І молитвенник старенький відкриє.
В Бога проситиме ласки й опіки,
І замикатиме тихо повіки...
Голову схилить, заплющаться очі.
Дуже втомили ці будні робочі.
Мама заснула... Та навіть у сні
Співає для діток вкраїнські пісні...
У Люби Качмар стільки рецептів,
що й книжка не вбере, і хотілося б уже
почати їх публікувати. Однак не менш
цікавими є й її історії. Ось, приміром,
її усвідомлення справжньої кухні, що
стане в нагоді і нам, її читачам, особливо тим, хто ще на півдорозі до великої
кулінарії.
«Я шалено любила приходити до
мого брата (на жаль, уже покійного)
в гості. Ну не в гості, а просто приганяти часто, бо їхній будинок був майже поряд із нашим... Я обожнювала
сидіти на кухні з братовою, так, наче
я доросла. І дивитися, як вона вправно
крутиться на кухні. Часи тоді були не
з легких — і зарплату вчасно не платили, і світло по годинах вимикали, але
в селі завжди було з чого приготувати
смачненьке. Ото наша Руслана і супчик готує, і дерунчики смажить, і котлетки, і... Аж я дивлюся, і все, коло
чого вона стільки трудилася, змели за
кілька хвилин. Тому на вечерю треба
знову ставати до плити. Та й кажу до
неї: «Як то можна стільки часу готувати, а воно раз-раз і нема? Тебе то не
нервує?». Моя Руслана в сміх і каже,
пам’ятаю як нині: «Та я три і чотири
рази на день так можу стояти, головне,
щоб вони їли із задоволенням і їм смакувало. Мене це тішить».
Мої дитячі мізки ніяк не могли то
сприйняти і усвідомити, як може тішити перспектива цілого дня на кухні. І я тоді голосно говорила їй, тисячу
разів зарікалася, що ніколи в житті не
буду готувати. В мене було в запасі безліч варіантів — хто буде годувати мою
сім’ю, але не я.
З тим я жила спокійно, а з часом
і зовсім про те забула. Кухня мене не
вабила, тільки випічка. Я так і відучилася в університеті, максимум яєчня чи макарони і смажена картопля.
Але... Прийшов час... Сім’я, чоловік,
діти...
І в моїх мізках настали переміни
— стала я пропадати на кухні, і робити то в задоволення. Багато і часто. І
не лише для себе... І тут моїй Руслані
пригадалися Любині слова. Сміється з
мене щоразу, коли бачить, і питає, як
то я кухню полюбила. А я розумію, що
наші слова повертаються до нас у зворотньому напрямі і, якби не я вибрала кухню, то кухня просто заманила б і
заполонила мене. Мораль допису ясна:
«Ніколи не кажи ніколи».

❙ Секрет «Фаворита» — у нарізці.

❙ Крученики — це смачно,
❙ але треба «погратися».

❙ Люба Качмар.

❙ Король-сирник.

❙ Запашні рогалики.

Усім сирникам сирник!

250 мл молока, 125 г цукру та цукор для
прошарку, 2 ст. л. олії, 2 яйця, ванілін,
окремо грамів 50-60 масла для прошарку. Тісто замісити не дуже туге і поставити, щоб підійшло, — на 1,5-2 години.
Потім поділити на 5 частин. Масло розтопити, але щоб не було гарячим. Розкачати першу кульку, пензликом змастити маслом і посипати цукром, наверх
викласти другу розкачану кульку і повторити процедуру до кінця. Останню
не змащуємо. Тепер це все розкачуємо в один великий круг і ріжемо на сегменти. Кладемо начинку і закручуємо
рогалик (мак, вишня, повидло, шоколад тощо). Викладаємо у форму і даємо
підійти ще годину. Випікаємо при 180
градусах 20-25 хвилин. Можна ще зверху змастити яйцем і посипати маком чи
цукром. М’які, духмяні, смачнющі!

Я почну з Любиного сирника, бо це
не сирник, а справжнє сирне диво! «Я
його називаю класичним і люблю найбільше серед усіх рецептів сирника. Бо
він виходить такий сирний та вологий,
насичений ноткою ванілі та цедрою лимона. Сам рецепт комбінований з декількох, і коли його печу, то виймаю
три записники.
Тісто:
400-450 г борошна,
3-4 ст. л. какао,
1 ч. л. порошку для печива,
Перетерти з 250 г масла,
склянкою цукру,
яйцем і 1 жовтком,
1-2 ст. л. сметани.
Тісто швидко замісити в кульку і 1/3
в морозилку, а 2/3 на пергаменті розкачати на форму дека та поставити в холодильник.
Тим часом 2,5 кг сиру перемолоти з 250-300 г масла. До цього додати
10 жовтків, цедру 2 лимонів, 2 пачки
ванілі, 5 ст. л. крохмалю (можна 3 л.
крохмалю+1 пакет польського пудингу). Легко все вимішуємо ложкою і вводимо частинами збиті 10 білків з 2,5
склянки цукру. Родзинки та інші сухофрукти — за бажанням.
Викладаємо сирну масу на тісто,
розрівнюємо, затираємо тістом із морозилки. Печемо 30 хвилин при 180
градусах і 50 хвилин — при 160 градусах. Далі вимикаємо духовку, привідкриваємо дверцята і годину так охолоджуємо. Потім виймаємо та охолоджуємо повністю при кімнатній температурі. Тоді разом із формою ставимо в
холодильник, бажано на 6-8 годин.
Аж тоді виймаємо з форми і швидко готуємо каву, бо втриматись буде нереально.
Це — рецепт на великий сирник, вагою в 5 кг, ви можете собі порцію зменшувати відповідно до розміру вашої
форми.

Рогалики під першим номером
«Рецептів рогаликів перепробувала багато, але коли натрапила на цей,
він став номер один у записнику», — ділиться господиня і враженнями від цієї
духмяної випічки, і її рецептом.
500 г борошна 25 г дріжджів свіжих,

Соленики — сирні вафлі
Оригінальні вафлі, хрумкі, рум’яні!
За рецептом пані Люби, потрібно:
125 г масла,
300 г борошна,
1 ч. л. порошку до печива,
1 ч. л. кмину,
1 ч. л. солі,
1 склянка сметани,
150 г твердого сиру,
1 яйце.
Борошно вимішати з порошком, сіллю, кмином. Додати терте масло. Перемішати, додати тертий сир, яйце, сметану. Замісити тісто, малесенькими кульками викладати у вафельницю і випікати. Процес довгий, але солоні хрусткі
вафельки того варті.

Крученики з грибами
«Ще недавно я боялася самого слова «крученик» і уявляла, що приготування їх — це щось надскладне, —
каже львів’янка. — Отже, нам потрібне куряче філе, свіженьке, пружне,
щоб не розлазилося під руками. Ріжемо його такими шматками, як на відбивні, а тоді відбиваємо (я це роблю з
двох сторін у харчовій плівці, тоді воно
не рветься ). Солю, перчу з обох боків
і в контейнері відкладаю в холодильник на кілька годин, тоді з ними легше працювати. Далі в сковороді пасерую цибулю, а в іншій обсмажую порізані шампіньйони до випаровування

вологи. Далі все змішую в мисці, додаю сіль, перець і натертий твердий
сир, можна трішки часничку, але я
не даю. Тоді на край шматочка м’яса
викладаємо ложку начинки і закручуємо рулетик, стараючись боки завернути всередину. Паніруємо в борошні та
обсмажуємо в олії кожен крученик з
обох боків. Якщо переживаєте, що розкриються, можна спочатку защепити
зубочисткою, але я не бавлюся тепер із
тим. Обсмажені крученики викладаємо в мультиварку, сковороду, гусятницю — що маєте, даємо на дно олії та
заливаємо до половини окропом. Під
кришкою тушимо 30 хвилин.
Окремо розводимо борошно з водою,
спеціями, лавровим листом, 1-2 ч. л.
гірчиці міцної та 300 мл вершків 20%.
Вливаємо, даємо прокипіти ще хв 5-7,
потім посипаємо різаною петрушкою. І
смачно, і ситно, і цікаво, і підлива є до
будь-якого гарніру. І зовсім не складно,
але трошки побавитися треба».

Салат-фаворит
«Цей салат є фаворитом для моїх
гостей, — продовжує пані Люба. — Не
важливо, яка подія, він має бути завжди».
0,5 кг вареного філе, 0,5 л маринованих печериць (я мариную сама, вони
мені смачніші), 0,3 кг помідорів чері
(порізати половинками), 3 яйця та маринована цибулька, саме вона дає насичений смак. Маринуємо так: півкільця залити окропом на хвилину (щоб
забрати гіркоту), тоді промити холодною кип’яченою водою. Додати трішки солі, дрібку цукру, перчику меленого і скропити оцтом. Вимішати, хай
постоїть 30 хв.
Солимо, перчимо, заправляємо
майонезом або соусом (йогурт плюс сметана в рівних пропорціях і 1 ч. л. гірчиці, я беру міцну). Головний секрет — доволі велика нарізка, тоді салат ще смачніший.
***
Люба Качмар бажає натхнення в
кулінарії, каже, що ця гарна справа приємно затягує. «Готую, експериментую, вичитую нові рецепти. Любов
до кухні передалася від татка, він теж
готував із любов’ю і дуже смачно. І не
лише готував, ще й вареники ліпив і пиріжки, а плетенки його взагалі були шедеврами. Дуже б хотілося в майбутньому видати книгу зі своїми кулінарними
експериментами, — ділиться мріямипланами кулінарна майстриня. — Також хотіла б навчати молодих господиньок домашнім стравам, простим і
смачним».
Бажаємо пані Любі якнайшвидшого
здійснення гарних планів. Смачного! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 20 ЛИСТОПАДА 2019

СПОРТ

«Поки Росія під санкціями і не може проводити змагання, а Міжнародному
союзу біатлоністів потрібні нові регіони, зокрема й Східна Європа, в
найближчому майбутньому нам можна отримати право на організацію
змагань досить високого рівня».

Володимир Бринзак
президент Федерації біатлону України
Григорій ХАТА
Наближення зимових холодів і наступні чотири місяці
— час виходу на велику спортивну арену майстрів біатлонної справи, якi значну частину
року перебувають у тіні. Наприкінці листопада у шведському
Остерсунді відбудуться перші
в сезоні гонки Кубка світу. А
днями наставники української
збірної оголосили склад на стартовий етап КС-2019/2020, куди
у складі чоловічої команди поїдуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко
та Тарас Лелюк, а жіночу збірну представлятимуть Віта та
Валя Семеренки, Юлія Джима,
Анастасія Меркушина й Дар’я
Блашко.
Остання — нове для українського біатлону обличчя,
адже, перш ніж після дворічного карантину стати під синьо-жовтий прапор, Блашко
захищала кольори збірної Білорусі.
Останні два роки через
особливості зміни спортивного громадянства Дар’я не мала
змагальної практики, проте в
спортивній конкурентній боротьбі на передсезонних стартах виборола собі місце в заявці «синьо-жовтих» на перший
етап Кубка світу, витіснивши
з елітної п’ятірки ветерана української команди Олену Підгрушну.
Аби зрозуміти ступінь готовності збірниць до сезону,
тренерський штаб української жіночої команди на чолі з
її новим наставником Олексієм
Лесніковим відрядив на представницькi міжнародні старти
до норвезького Шушена одразу
13 біатлоністок.
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■ БІАТЛОН

Свої — теж конкуренти
У складі української жіночої збірної стріляючих лижниць на перший етап Кубка світу
заявили екс-білоруску, котра відбула дворічний «карантин»

❙ На старт нового сезону лідер біатлонної збірної України Дмитро Підручний виходить у статусі чинного чемпіона світу.
❙ Фото з сайта dw.com.
В умовах, коли лідери збірної готувалися до сезону за індивідуальною програмою (сестри Семеренко — під керівництвом Григорія Шамрая, а Юлія
Джима — під наглядом Уроша
Велепця), спринт та масстарт у
Норвегії виглядали оптимальним рішенням для створення
стартової заявки на КС.
Уже після спринтерських

Григорій ХАТА
Ідею створення в Україні сучасної біатлонної інфраструктури вітчизняні спортивні функціонери обговорювали вже давно, проте старту реалізації такого важливого для українського спорту проєкту постійно щось перешкоджало. Окрім проблем
із його фінансуванням, реалізації ідеї перешкоджали складнощі з вибором місця
зведення біатлонного комплексу.
Зрештою, було вирішено, що найкращим місцем для створення сучасного біатлонного містечка з усією необхідною базою забезпечення буде найбільший в Україні гірськолижний курорт Буковель.
Уже в державному бюджеті-2018 на зведення першої черги об’єкта було закладено 50 мільйонів гривень. Президент ФБУ
Володимир Бринзак прогнозував, що на
кінець 2018 року в Буковелі вже мають
бути стрільбище та біатлонна траса.
Утім швидко перейти до втілення в
життя цього знакового спортивного проєкту, який має відповідати всім стандартам Міжнародного союзу біатлоністів, не
вдалося. Улітку минулого року в ІваноФранківській ОДА лише розробили дорожню карту, котра передбачала послідовність етапів підготовки необхідної документації, спорудження та введення в
експлуатацію майбутнього комплексу,
котрий знаходитиметься на території села
Поляниця Яремчанського району.
Водночас уже через рік повідомлялося, що місцева влада за результатами тендеру замовила першу чергу будівництва
біатлонного комплексу за 148,35 млн. гривень, котрі будуть витрачені на асфальтовану лижно-рольну трасу, підпірну стінку стрільбища, системи снігонапилення
на біатлонній трасі та необхідне устаткування.
Як пояснює Володимир Бринзак, до
кінця зими на території майбутнього

перегонів у тренерському штабі переконалися, що на місце в елітній «п’ятірці» без подальшого відбору заслуговують
Віта Семеренко та Юлія Джима, котрі завершили гонку, де
перемогла італійка Ліза Віттоцці, на четвертій та 14-й позиції, відповідно.
Три інші кандидатури «на
Остерсунд» відібралися за ре-

зультатами мас-старту, де краще поміж інших вітчизняних біатлоністок дистанцію
пройшли Валентина Семеренко, Блашко та Меркушина.
Відзначимо, що капітан
«золотої» олімпійської четвірки Олена Підгрушна в обох
гонках фінішувала нижче від
своїх конкуренток, тож у кращому випадку зможе поїхати

на стартовий етап КС до Швеції
як запасна.
Як пояснив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, оптимально підгодовуватися до старту сезону
Підгрушній завадили проблеми зі здоров’ям, відтак надолужувати згаяне їй доведеться
через етапи Кубка IBU.
Неоднозначне враження
на тренерський штаб справив
виступ у Шушені Надії Бєлкіної. Показавши у спринті
третій поміж українок результат, у мас-старті вона взагалі не
дісталася фінішу. Вочевидь, як
і більш досвідчена її колега по
збірній, Надія підтягуватиме
свою форму на других за статусом біатлонних стартах.
Щодо чоловічої збірної
України, то в повному складі
вона проігнорувала контрольні гонки в Шушені, оскільки,
за словами очільника ФБУ,
словацький наставник «синьо-жовтих» Юрай Санітра
не закладав у план підготовки команди цей норвезький
старт. А те, що персональна
система підготовки Санітри
приносить результат, яскраво
продемонстрував минулий сезон, у якому Дмитро Підручний уперше в історії українського біатлону здобув «золото»
чемпіонату світу. ■

■ ОРГПИТАННЯ

«Зробити все правильно»
На відомому вітчизняному гірськолижному курорті будується біатлонний комплекс
міжнародного рівня
комплексу вже буде стрільбище, де в березні ФБУ планує провести другий етап
дорослого чемпіонату України. Водночас, за словами керівника вітчизняного
біатлонного господарства, вкладати асфальт на лижно-рольну трасу будівельники не поспішають, оскільки її проєктанти, дочекавшись зими, прагнуть переконатися в оптимальному маршруті її
розташування. Загалом, на думку очільника федерації, об’єкти першої та другої черги біатлонного комплексу мають бути завершені до кінця наступного року.
Головне, за словами Володимира
Бринзака, — безперебійне фінансування. А воно, до слова, обіцяє таким і бути,
оскільки в держбюджеті на 2020 рік закладені ще 100 млн. гривень на цей спортивний об’єкт міжнародного рівня.
«Отримати таку підтримку було зовсім не просто, тому що багатьом відмовили
у фінансуванні. А біатлонний комплекс
кошти отримав, що накладає велику відповідальність перед країною за результат і реалізацію цього проєкту. І ми постараємося не підвести, щоб уболівальники в Україні могли бачити змагання вживу, а спортсмени — частіше тренуватися
вдома, а не за кордоном», — відзначив
Володимир Бринзак.
Коли ж біатлонний стадіон у Буковелі отримає міжнародний сертифікат

❙ Значна частина вітчизняних змагань з біатлону нині проходить на армійській спортивній
❙ базі «Тисовець», що на Львівщині.
❙ Фото з сайта portal.lviv.ua.
відповідності, Україна, за твердженням
президента ФБУ, доволі швидко змогла
б отримати право на проведення змагань
на кшталт літнього чемпіонату світу або
зимового чемпіонату Європи, юніорської
планетарної першості або ж етапу Кубка
IBU серед тих же юніорів.

При цьому пан Бринзак наголошує,
що «поки Росія під санкціями і не може
проводити міжнародні змагання, Україна могла б отримати від IBU право на організацію у Східній Європі змагань досить високого рівня. Потрібно лише все
зробити правильно». ■
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Іван Леньо: Виникло бажання взяти вищу планку
Співак гурту Kozak System — про Гетьманську столицю Батурин, новий альбом «Закохані злодії», концерт
у великому залі й вибір доньки

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 20 ЛИСТОПАДА 2019

■ СЕЛЕБРІТІ

телі, тож так звану кухню готельної справи
знає зсередини. А тому колишній футболіст
задумав відкрити справжній англійський
готель у Китаї. Жителі Піднебесної люблять
усіляку екзотику, а британські традиції для
них — і є екзотика, тож інтереси обох
сторін у цьому питанні збігатимуться. Готель нагадуватиме Вестмінстерський палац, у дворику якого
стоятиме зменшена копія БігБена. Всередині приміщення нагадуватиме скляний атріум, стіни й стеля якого будуть прикрашені мармуром
та золотом. Крім звичайних
номерів, будуть і концептуальні люкс-номери. Також
у готелі будуть ательє для
індивідуального пошиття вбрання, ресторани з
китайською, що зрозуміло, і чомусь португальською кухнею, а також гастропаб із традиційними
англійськими пирогами. Зовні Девід Бекхем
планує збудувати цілу
лінійку елітних бутиків, що нагадуватимуть
Бонд-стріт та Севіл-роу
на Мейфейр, що в Лондоні, у яких продаватимуться товари англійських брендів.
Що ж, саме ім’я власника готелю буде найкращою рекламою цьому починанню. ■

Девід Бекхем
— готельєр
Колишній футболіст
займеться
прибутковим
бізнесом
Дара ГАВАРРА
Відомо, що з ким поведешся
— від того й наберешся. Так сталося і з відомим колишнім футболістом Девідом Бекхемом,
який після спортивної кар’єри
тривалий час заробляв чималі
статки в рекламній галузі. Проте молодість, як і краса, минає, а
в цьому бізнесі зовнішня привабливість — на першому місці. Тож
довелося колишньому спортсмену брати приклад з власної дружини, яка як співачка в минулому ні в яке порівняння не йде з чоловіком-футболістом, проте у бізнесових справах може дати фору
і знаним економічним зубрам.
Отож пан Бекхем задумав і
собі зайнятися бізнесом. Будучи
свого часу спортсменом, Девіду
часто доводилося переїжджати
з країни в країну, міняючи го-

❙ Девід Бекхем.

■ ОВВА!

Притулки для розлучених
На цей раз — чоловіків
Варка ВОНСОВИЧ
Ну що ж, гендерна рівність — то гендерна рівність; прит улки — так прит улки, вирішили волонтерські та християнські організації Італії, взявшись до
облашт ування тимчасового
житла для розлучених чо-

ловіків. Адже ні для кого не
секрет, що розірвання шлюбу в Італії, країні, де дуже
шанують католицьку церкву
і, відповідно, інстит у т сім’ї,
— річ майже неможлива.
Та коли ви все-таки виявили наполегливість та домоглися свого — будьте готові
до того, що ваше житло пе-

рейде у власність дружини,
адже діти, зазвичай перебувають під опікою матерів.
Так, 60 відсотків чоловіків,
за статистикою, залишають житло колишній дружині й дітям. Тож більшість
чоловіків після розлучення
опиняються у прямому сенсі
на вулиці, а оскільки їм до-

водиться платити аліменти
не лише на дітей, а й на ексдружин (якщо вони повторно не вийду ть заміж — то
й довічно), а це трапляється у 94 відсотках, то справи
у таких представників сильної статі зовсім кепські.
Тимчасове житло для
«нових бідних», як охрестили в Італії розлучених
чоловіків, — лише тимчасовий вихід із положення,
адже його надають усього на рік. Проте чоловікам,
які вирішили почати нове
жит тя у новому стат усі,
варто под умати і про нове
житло. ■

По горизонталі:
1. Вид письмової роботи, коли
учні намагаються запам’ятати текст,
прочитаний учителем, а тоді його
відтворити. 5. Солі, які осідають на
стінках чайника після тривалого використання. 8. Те, що відрізняє силабо-тонічний вірш від верлібру. 9.
«Посада» матері князя Володимира при дворі княгині Ольги. 11. Рослина, корінь якої, за легендою, схожий на людину; слов’янський женьшень. 12. Творчий псевдонім Івана
Леонтійовича Мойсі. 14. Популярний вигук під час мітингів та революцій. 15. Селянський верхній одяг,
який лякав усіх на гоголівському Сорочинському ярмарку. 17. Мистецтво зображення оголеного тіла. 18.
Антисептичний засіб у вигляді білого порошка. 21. Офіційна назва президентського кабінету в Білому Домі
США. 22. Маленький чоловічок із
романо-германських казок, охоронець підземних скарбів. 24. Розділ
літературного твору. 25. Твердження, яке не потребує доведення.
По вертикалі:
1. Транспортний засіб, плавучий замінник мосту. 2. Знаряддя
праці, інвентар. 3. Традиційне закінчення українських прізвищ. 4. Невеличкий козацький гарнізон. 5. Як
Золота Рибка може виконати бажан-

ня? 6. Знаменита картина Едварда
Мунка. 7. Село, поблизу якого відбулася «Битва під Берестечком».
10. ... Стрілка — найдовший піщаний пляж у Європі. 13. Український
композитор, який був одним із фундаторів Української Автокефальної
православної церкви. 14. Особливий адміністративний район Китаю,
де почалася революція проти комуністичного режиму. 16. Українська депутатка, якій погрожують тюрмою за критику Зеленського і його
рішення про розведення військ. 19.
Струнно-щипковий народний інструмент. 20. Пташка, з якою порівнюють ошатно вбрану дівчину. 23. Неперевершений майстер своєї справи.
Кросворд №129
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сонячно

Північ

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 0...-2,
удень +1...+3.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ.
Славське: вночi +5...+7, удень +8...+10.
Яремче: вночi +5...+7, удень +8...+10.
Мiжгiр’я: вночi +6...+8, удень +11...+13.
Рахiв: уночi +5...+7, удень +10...+12.

мінлива
хмарність

Захід

00…00
+1...-4
00…00
+2...-3

00…00
+2...+7
00…00
+4...+9
Схід

хмарно

Центр

00…00
+2...-3
00…00
+2...-3

00…00
-4...-9
00…00
-1...+4

дощ
сніг

00…00
Південь -1...+4
00…00
+1...+6
дощ,
гроза

Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №130

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
ukrmoloda@ukr.net

Редактор Михайло Дорошенко
Засновник i видавець —
ПП «Україна молода»
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Увага: новий препарат для
схуднення на основі гороху, оселедця та молока. Ви рiзко схуднете.
***
— Симо, що ви робите сьогодні ввечері?
— Погоджуюся на все.
***
Дієтолог — пацієнтові:
— Ваша дієта: 300 грамів тушкованих кабачків, 400 грамiв зелені цикорію й скільки хочете листя салату.
— Лiкарю, а дзвіночок треба
вішати на шию чи так можна пастися?

***
— Дорого тобі обходиться відпустка на море?
— Як коли. Якщо їду з дружиною, то доларів вісімсот. А якщо
один, то вдвічі дорожче.
***
У барі сумний мужик замовляє
чарку за чаркою. Бармен не витримує і питає:
— Що сталося?
— Із дружиною посварився.
Вона обіцяла місяць зі мною не розмовляти.
— Уявляю, як тобі погано.
— І не кажи — сьогодні останній день.
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