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Як кинути високооплачувану 

роботу й урешті-решт стати 

успішною бізнес-леді

стор. 8»

Аби втримати ситуацію, 

треба без паніки девальвувати 

гривню, збільшити витрати 

з бюджету, відновити 

співпрацю з МВФ 

і не говорити про дефолт 

Молочний шлях 
«КозаЧки»

стор.5»

Як влада 

Сполучених Штатів 

зреагувала на 

розповсюдження 

пандемії

стор.6»

Криза: завдання для влади

Через пандемію коронавірусу РНБО рекомендувала українцям утриматися від виїзду за кордон та до 17 березня повернутися з чужих країв  усім, хто там перебуває.
Фото з сайта liga.net.

❙
❙

Тяжка ти, корона вірусу...

стор.3»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,089 грн 

1 € = 28,990 грн

1 рос. руб. = 0,359 грн

Беремо своїх, 
за великі гроші
І загроза коронавірусу показує справжнє обличчя глитаїв-бізнесменів
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«Прибутки та гроші — важливі. Та здоров’я і життя людей — найважливіше! І ми 
повинні дбати перш за все про це!».

Віталій Кличко
мер Києва

УКРАЇНА МОЛОДА

НОВИНИ ПЛЮС

Не панікуйте!
 Місцева влада почала запро-
ваджувати жорсткий карантин 
у містах та містечках України, 
щоб уникнути поширення ко-
ронавірусної інфекції. Закри-
вають усі заклади, крім про-
дуктових магазинів, аптек та 
заправок.
 Наразі жорсткий каран-
тин від 16 березня запровади-
ли Львів та Одеса, у Запоріжжі 
закривають навіть усі ринки. Із 
вівторка, 17 березня, закрива-
ють усі заклади, крім продук-
тових, аптек і заправок у Мико-
лаєві.
 Зокрема, у Чернівцях ап-
текам i продовольчим магази-
нам рекомендували тимчасово 
перейти на цілодобовий режим 
роботи, а продуктовим супер-
маркетам забезпечити робо-
ту всіх наявних кас упродовж 
усього робочого часу для попе-
редження утворення черг та 
скупчення людей, при вході у 
торгові зали облаштувати стан-
ції гігієни рук. Водночас вирі-
шили створити рейдові групи 
для перевірки дотримання ви-
мог щодо заборони роботи про-
мислових секторів на ринках, 
супермаркетах, а також роз-
важальних i спортивних цент-
рах. 
 У всіх населених пунктах 
по всій території країни введені 
карантинні заходи, які перед-
бачають скасування масових 
заходів, закриття навчальних 
закладів та закладів соціально-
культурної сфери тощо. 
 Нагадаємо, що паніка за 
рахунок викиду гормону кор-
тизолу пригнічує імунітет лю-
дини — це доведено неоднора-
зово. Тому зберігайте спокій — 
й опірність організму вірусам 
буде вищою.

Фермерським коровам — 
фінансова допомога
 У відповідь на громадські 
звернення, Мінекономіки пла-
нує дотувати сімейні ферми, 
які утримують від 5 до 25 ВРХ 
молочного напряму. Відомство 
розробило зміни до Порядку ви-
користання коштів, передбаче-
них у державному бюджеті для 
надання фінансової підтрим-
ки розвитку фермерських гос-
подарств (постанова Кабінету 
Міністрів України від 07 люто-
го 2018 р. № 106). Ними, зокре-
ма, пропонується надання спе-
ціальної бюджетної дотації за 
утримання корів фермерським 
господарствам.
 Цільовою аудиторію є фер-
мерські господарства, зокре-
ма й сімейні фермерські госпо-
дарства, що провадять діяль-
ність у галузі тваринництва та 
мають у власності від п’яти до 
двадцяти п’яти корів молоч-
ного напряму продуктивності, 
ідентифікованих та зареєст-
рованих відповідно до законо-
давства.
 Дотація за утримання корів 
надається на безповоротній ос-
нові за кожну, наявну станом 
на 1 липня поточного року 
ідентифіковану та зареєстро-
вану в установленому порядку 
корову, в розмірі 5000 гривень 
за одну голову.
 Новий напрям підтрим-
ки дозволить дотувати фер-
мерським господарствам 
близько 20 тис голів ВРХ за 
умови виділення бюджетних 
коштів на ці цілі в обсязі 100 
млн грн. ■

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Близько 5 тисяч людей узя-
ло участь у заходах із нагоди 
Дня добровольця в центрі Киє-
ва 14 березня. Учасники прове-
ли ходу з Михайлівської пло-
щі центральними вулицями, 
після чого прийшли до будів-
лі офісу президента, де відбув-
ся мітинг. Патріоти виступи-
ли з критикою багатьох ініціа-
тив чинної влади, зокрема в 
рамках переговорного проце-
су в Тристоронній контактній 
групі з урегулювання ситуації 
на Донбасі. Закликали прези-
дента Володимира Зеленсько-
го та його команду не йти на 
проведення місцевих виборів в 
окупованих районах Донецької 
та Луганської областей до пов-
ного повернення Україні конт-
ролю над державним кордоном 

iз РФ, не погоджуватися на ам-
ністію бойовиків і на інші кро-
ки, які суперечать національ-
ним інтересам України.
 На мітингу також звучали 
заклики не забувати про те, 
що територіальна цілісність 
України може бути відновле-
на тільки після повернення як 
окупованих Росією територій 
ОРДЛО, так і анексованого 
«старшим братом» півострова 
Крим. Серед вимог — і пріори-
тетний розвиток сектору обо-
рони і сучасних озброєнь для 
українського війська; і напо-
лягання на позиції, що Росія 
повинна заплатити за руй-
нування на Донбасі й у Кри-
му! Не оминули згадати й про 
політичні переслідування доб-
ровольців, військових i волон-
терів, вимагаючи їх припини-
ти.

 

Марш патріотів відбувся без 
порушень правопорядку, пові-
домила столична поліція. Та-
кож зазначили, що організа-
тори акцій завчасно повідоми-
ли про маршрут слідування, 

тож правоохоронці супрово-
джували їх, забезпечуючи про-
ходження колони. Працівни-
ки всіх відомств системи МВС, 
котрі залучалися, були забез-
печені медичними масками. ■

Марш патріотів у День добровольця.
Фото організаторів. 

❙
❙

АКЦІЯ

Росія повинна 
заплатити
Тисячі патріотів закликали владців 
не здавати Україну

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Військовий тиск Росії з метою впли-
ву на рішення, що їх приймають очільни-
ки України, не припиняється. Хоча фор-
мально кількість зафіксованих обстрілів 
за ці чотири доби трохи менша, проте ак-
тивна участь у бойових діях важкої ар-
тилерії, великокаліберних мінометів, 
ударних безпілотних літальних апаратів 
i снайперів свідчить про тимчасову зміну 
тактики. Кількість обстрілів, здається, 
менша, а ураження серйозніші. 
 За минулі чотири доби збройні форму-
вання Російської Федерації та їхні посі-
паки 31 раз порушили режим припинен-
ня вогню. Противник обстріляв наші по-
зиції із заборонених Мінськими домовле-
ностями мінометів калібру 120 мм та 82 
мм, а також iз протитанкового ракетного 
комплексу, гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів та стрілець-
кої зброї.
 На донецькому напрямку в районі від-
повідальності оперативно-тактичного уг-
руповання «Схід» обстріли зафіксовано 
поблизу населених пунктів Піски, Лебе-
динське, Невельське, Павлопіль, Широ-
кине, Старогнатівка, Березове, Славне, 
Новомихайлівка.
 На луганському напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактичного 
угруповання «Північ» обстріляли позиції 
наших захисників неподалік Лугансько-
го, Новолуганського, Кримського, Шуми, 
Зайцевого, Оріхового, Березового, Водя-
ного.
 Окрім цього, противник кілька разів 
здійснив обстріл зі стрілецької зброї ді-
лянки розведення №3 Богданівка — Пет-
рівське. Українські захисники вогонь 
у відповідь не відкривали, дотримую-
чись режиму тиші. Такі провокаційні дії 
збройних формувань Російської Федера-
ції у зазначеному районі мають на меті 
примусити підрозділи Об’єднаних сил 
відкривати вогонь у відповідь, щоб у по-
дальшому звинуватити наших захисни-

ків у зриві Мінських домовленостей.
 За даними розвідки, до околиць Ново-
тошкiвского і Оріхового, що в Луганській 
області, заїхала група снайперів, поперед-
ньо — з РФ. Крім того, позиції українсь-
ких захисників постійно обстрілюють мі-
нометами великого калібру. Очевидно, 
що російські окупанти прагнуть помсти-
тися військовослужбовцям ЗСУ за втрати 
своїх бійців, загиблих під час бою 18 лю-
того 2020», — повідомили в пресслужбі 
Сухопутних військ ЗСУ.
 Черговий звіт СММ ОБСЄ  від 12 бе-
резня 2020 викрив нове місце дислокації 
на південній околиці Луганська 3 сучас-
них російських комплексів радіоелектрон-
ної боротьби (РЕБ): РБ-341В «Леєр-3», Р-
934Б «Синиця» та РБ-636 «Свєт-КУ». На-
гадаємо, що у звіті СММ ОБСЄ від 18 люто-
го 2020 йшлося, що БПЛА СММ дальнього 
радіуса дії зафіксував 3 комплекси радіое-
лектронної боротьби: Р-330Ж «Житель», 
Р-934Б «Синиця» та РБ-636 «Свєт-КУ» 
біля населеного пункту Вербова Балка за 
28 км на південний схід від Донецька.
 Волонтерам розвідувальної спільноти 
Inform Napalm вдалось отримати фотодо-
кази присутності згаданої техніки на оку-
пованій території. 
 За своїми технічними характеристи-
ками, наприклад, російський комплекс 
РБ-341В «Леєр-3» призначений для при-
душення GSM-зв’язку за допомогою пере-
шкод. Комплекс також здатен підміняти 
вежі стільникового зв’язку і відправляти 
абонентам фейкові SMS iз метою введен-
ня в оману або здійснення психологічного 
тиску.Потужне прикриття цієї території 
російськими системами РЕБ і РЛС та-
кож вказує на ймовірність розгорнутого в 
цьому районі російського командного 
пункту. Російська Федерація продовжує 
використання своїх новітніх комплексів, 
озброєння та систем на Донбасі — резюму-
вали волонтери.
 За цей період шестеро військовослуж-
бовців Об’єднаних сил отримали пора-
нення та бойові ураження. Безповорот-

них втрат, слава Богу, за цей час немає.
 Підрозділи операції Об’єднаних сил, 
які обороняються, використовували на-
явні вогневі засоби та дали збройним фор-
муванням Російської Федерації адекват-
ну відповідь.
 Тим часом iз метою запобігання по-
ширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої короновірусом SARS-CoV-2, з 
00.00 16 березня 2020 року до 3 квітня 
2020 року вводять додаткові тимчасові об-
меження на перетин лінії розмежування 
з тимчасово окупованими територіями в 
Донецькій i Луганській областях. Із вка-
заного часу пропуск iз тимчасово окупо-
ваних територій осіб, які не мають постій-
ної реєстрації місця проживання на під-
контрольній уряду України території, а 
також іноземців та осіб без громадянс-
тва, які не мають постійної реєстрації міс-
ця проживання на підконтрольній уряду 
України території, буде припинено. При 
цьому пропуск вказаної категорії осіб у 
зворотному напрямку здійснюватиметь-
ся без обмежень.
 Водночас припиняється пропуск осіб 
iз постійною реєстрацією місця прожи-
вання на підконтрольній уряду України 
території, в тому числі іноземців та осіб 
без громадянства, які мають постійну 
реєстрацію місця проживання на підкон-
трольній уряду України території через 
лінію розмежування на тимчасово оку-
повані території. У зворотному напрям-
ку пропуск даних осіб відбуватиметься 
без обмежень.
 За повідомленнями з окупованої тери-
торії, у Горлівці перебуває кілька пацієн-
тів iз підозрою на зараження коронавіру-
сом. За даними медиків з окупованої До-
неччини, окрім загрози коронавiрусу, 
ще більшу загрозу несе вірус H1N1 (сви-
нячий грип), через який розвивається 
двостороння пневмонія. Від нього тільки 
на окупованій території Донеччини з по-
чатку 2020 року померло 43 людини. Та-
кож там зафіксовано спалах віспи. ■

НА ФРОНТІ

Їхня «Синиця» в нашому житі
У Луганську область із РФ заїхала група снайперів

■
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Ціна 
карантину
Учителів змушують писати 
заяви про відпустку 
за власний рахунок
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 На адресу освітнього омбудсма-
на Сергія Горбачова за останні кіль-
ка днів надійшло чимало звернень від 
учителів, які всерйоз переймаються 
проблемами, пов’язаними з оплатою 
їхньої праці у період карантину. Від-
булися десятки розмов із МОН, керів-
никами органів управління освітою в 
регіонах, директорами шкіл, вчите-
лями, випускниками шкіл, повідомив 
правозахисник на власній сторінці у 
«Фейсбуцi». 
 За результатами цього спілкування 
освітній омбудсмен має намір подати 
до Кабміну та МОН аналіз проблеми та 
пропозиції щодо її вирішення. Нестан-
дартна ситуація вимагає нестандарт-
них рішень, переконаний Сергій Гор-
бачов. «На моє глибоке переконання, 
будь-яка людина на державній посаді 
має не лише передавати донизу рішен-
ня «згори», а й мати власні переконан-
ня та рішучість пропонувати рішення 
у складних ситуаціях», — вважаэ він.
 Перша проблема, що виникла піс-
ля оголошення шкільного карантину, 
пов’язана з розміром заробітної плати. 
За даними Сергія Горбачова, деякі міс-
цеві органи влади визначили суму, що 
не перевищує дві третини від ставки 
посадового окладу. Але подібні дії на-
пряму суперечать нормі ст. 113 Кодек-
су України про працю, яка зобов’язує 
зберегти на період вимушеного про-
стою середній заробіток педагогів. 
 «Нинішня ситуація однозначно є 
«небезпечною для життя чи здоров’я 
працівника або для людей, які його 
оточують, — констатує омбудсман, — 
тому середня зарплата має бути збере-
жена. Тим більше що педагоги не «про-
стоюють», а працюють дистанційно».
 Ще більше проблем виникло через 
відсутність процедури нарахування 
коштів працівникам сумісникам і тех-
нічному персоналу. Саме тому Сергій 
Горбачов закликав столичних чинов-
ників надати однозначні роз’яснення 
органам місцевої влади, оскільки ці 
спеціалісти і робітники ризикують 
взагалі залишитися без фінансової під-
тримки. 
 Офіс омбудсмана також отримав 
скарги від педагогів на те, що їх зму-
шують писати заяви про відпустки за 
власний рахунок. Причому вчителі, 
побоюючись звільнення або помсти 
від начальства за розголошення «кор-
поративної» таємниці, не хочуть свід-
чити про це відкрито. Отож, аби вирі-
шити цю проблему, омбудсман про-
понує встановити певну компромісну 
норму для написання таких заяв. На 
його думку, підійшла б пропорція — 
один до двадцяти. 
 Не згоден Сергій Горбачов і з тим, 
що деякі місцеві чиновники наказа-
ли на час карантину зменшити або 
взагалі відмінити теплопостачання у 
школах. І це при тому, що «від пра-
цівників закладів освіти вимагаєть-
ся щоденна присутність на робочому 
місці, без можливості дистанційної 
роботи». 
 Водночас рішення МОН про ска-
сування більшої частини учнівських 
предметних олімпіад він назвав необ-
хідним та обґрунтованим. Але, зара-
ди справедливості, пропонує всім пе-
реможцям третього етапу нарахувати 
додатково 5 балів до результатів ЗНО з 
відповідного предмету. Для цього до-
статньо внести зміни до «Умов прийо-
му на навчання до закладів вищої осві-
ти України в 2020 році». ■

■

Ірина КИРПА

 Відразу троє маленьких незвичай-
них пташенят з’явилися на світ у сере-
дині березня в одному з орнітологічних 
вольєрів Центру з розведення хижих 
птахів i сов при Одеському зоопарку. 
Вигодовуванням та вихованням перна-
тих з ентузіазмом поки займаються їхні 
батьки. Вести самостійний спосіб життя 
пташенята зможуть лише через 5 міся-
ців після народження, тобто не раніше 
серпня.
 Зустріти хижих пугачів у сучасній 
природі України вже фактично немож-
ливо, тому штучно створені умови на те-
риторії Одеського зоопарку стали єди-
ним шансом для птахів породи Bubo 
bubo дати потомство та зберегти свою 
присутність у нашому світі.
 — Дитинчатам хижих пугачів по-
роди Bubo bubo належить навчитися 

самостійно полювати на здобич, піс-
ля чого їх випустять на території Ду-
найського біосферного заповідника, 
— розповів завідувач Центру iз роз-
ведення хижих птахів та сов Віктор 
Пилюга. — Як відомо, науковою спе-
ціалізацією Одеського зоопарку є роз-
ведення та реінтродукція у природу 
рідкісних видів тварин півдня Украї-
ни, у тому числі й хижих птахів. Цьо-
му завданню зоопарк приділяє неаби-
яку увагу вже понад 10 років поспіль, 
що й стало запорукою позитивних ре-
зультатів. 
 Орнітологи зоопарку в Одесі та за-
повідника, що прилягає до нього, розро-
били власну ефективну систему моніто-
рингу пересувань випущених на волю 
птахів. Наукові дослідження дозволя-
ють робити регулярні записи та отри-
мувати необхідні висновки з метою по-
дальшої роботи.
 Серйозно вивчати життєдіяльність 
хижих пугачів фахівці одеського зоо-
парку почали лише у 2019 році, коли 
вдалося отримати нові дані про птаха: 
коли вони влаштувалися на новому міс-
ці, де живуть та як добувають собі про-
житок.
 Реалізація програми з розведення 
та реінтродукції рідкісних видів тва-
рин півдня України стала для Одесь-
кого зоопарку одним із пріоритетних 

напрямків. Крім роботи у дельті Дніс-
тра, з минулого року зоопарк розпо-
чав співпрацю з екологічною органі-
зацією «Ревалдінг Україна» та Ду-
найським біосферним заповідником 
iз реінтродукції хижого пугача у де-
льті Дунаю.
 Відзначимо, що на волі ці птахи ак-
тивно регулюють чисельність гризунів, 
комах, земноводних та рептилій. Рід-
кісні хижі пугачі породи Bubo bubo за-
несені до Червоної книги, отож випад-
ково побачити їх у лісах України поки 
що неможливі. Та завжди залишаєть-
ся надія, що на заповідних територіях 
біля Чорного моря вони зможуть віль-
но жити й радувати людей своєю велич-
ною красою. ■

ОВВА!

Чудо у пір’ях
Bubo bubo в Одеському 
зоопарку

■

Пташенята породи Bubo bubo.
Фото з сайта culturemeter.od.ua.

❙
❙

Сергій ЯКУНІН

 «Ліна Костенко бере з іс-
торії не минуще, а вічне». 
Таку думку, висловлену у 
свій час Іваном Дзюбою, ще 
раз підтвердила на зустрічі у 
Книгарні «Є» міста Кропив-
ницького з шанувальниками 
творчості уславленої пись-
менниці невтомна популяри-
заторка українського слова 
Ольга Крижанівська. Ніко-
му не хотілося полишати роз-
мову — не занадто академіч-
ну і літературно-аналітичну, 
а цікаву власними відчуття-
ми і знахідками та виявлени-

ми історичними паралелями.
 «Маруся Чурай» і «Берес-
течко» були в центрі уваги. І, 
безумовно, події романів, від-
творюючи широчезну панора-
му нашої історії, трактували-
ся в проекції на сучасність.
 І найголовнішим, і сьогод-
ні, мабуть-таки, риторичним, 
бо де взяти відповідь, стало 
питання: «Усе ж було за нас. 
Чому ж програли ми?». Воло-
димир Панченко у своїй блис-
кучій післямові до «Берестеч-
ка» звернув увагу на збіг ду-
мок Ліни Костенко і Євгена 
Маланюка, який, згадуючи 
«ісход» 1920 року, що завер-

шив історію УНР, теж голо-
сно спитав: «Як це сталося, 
що ми, адже ж озброєні ду-
хом великої ідеї, опинили-
ся в таборах? Як це сталося, 
що ми, адже ж ідейно непере-
можні, тепер — переможені й 
безсилі? Як могло статися, що 
ми, сини Батьківщини, Бать-
ківщину — покинули, і Вона 
— залишилася без нас, її вір-
них синів?».
 А як це сталося сьогод-
ні? Відповідь маємо шукати 
і віднайти самостійно. А по-
езія геніальної Ліни Костен-
ко якраз і покликана підтри-
мувати українців під час тих 

пошуків, штовхати маятник 
сьогодення «від депресії до 
воскресіння».
 «До її творчої особистості 
добре пасують слова про «чи 
не єдиного мужчину на всю 
соборну Україну», як сказав 
колись Іван Франко про мо-
лоду Лесю Українку. Напев-
не, Каменяр сказав би подіб-
не і про Ліну Костенко. А всі 
учасники розмови одностайно 
погодилися, що силі її твор-
чості відповідає саме ПОЕТ, а 
не поетеса.
 Заплановано й наступ-
ні зустрічі з творчістю Ліни 
Костенко у Книгарні «Є» 
Кропивницького: 18 берез-
ня слухатимуть літерату-
рознавця Григорія Клоче-
ка; а 19 березня, у день її 90-
літнього ювілею, кожен охо-
чий зможе продекламувати 
вірш на відкритих поетич-
них читаннях «Ліна Костен-
ко: зв’язок поколінь». ■

ДО ДАТИ

«Від депресії до воскресіння»
У Кропивницькому звіряють дії за творчістю Ліни Костенко

■

Світлана МИЧКО

 Через пандемію вірусної хвороби 
COVID-19, яка шириться світом, при-
йнято рішення уряду та РНБО про без-
прецедентні обмеження пропуску че-
рез державний кордон України в усіх 
напрямках. Як повідомила Державна 
прикордонна служба України, з 00.00 
16 березня 2020 року тимчасово за-
крито близько сотні пунктів пропуску 
і ще у майже півсотні — припинено пі-
шохідне сполучення. 
 Також у ніч на понеділок забороне-
но в’їзд в Україну для іноземців та осіб 
без громадянства за винятком тих, хто 
має право на постійне або тимчасове 
проживання в Україні; є подружжям 
чи дітьми громадян України; пра-
цівників іноземних дипломатичних 
представництв i консульських уста-
нов і представництв офіційних між-
народних місій та організацій, акре-
дитованих в Україні, та членів їхнiх 
сімей; водіїв та обслуговуючого пер-
соналу вантажних транспортних за-
собів, членів екіпажів. В’їзд в Украї-
ну інших категорій іноземців та осіб 
без громадянства можливий лише за 
погодженням iз Міністерством закор-

донних справ.
 Крім цього, з 00.00 17 березня 2020 
року тимчасово припинено регулярні 
міжнародні пасажирські перевезення 
через усі пункти пропуску на держав-
ному кордоні України та авіасполу-
чення. Зазначені обмеження на кор-
доні України будуть діяти до 3 квіт-
ня 2020 року, однак ці строки можуть 
бути продовжені залежно від розвитку 
ситуації з поширенням коронавірусу.
Виїзд за межі України (зрозуміло, що 
в держави, чиї кордони наразі не за-
криті) громадянам не заборонений. 
Однак ще раніше РНБО рекомендува-
ло утриматися від виїзду за кордон та 
до 17 березня повернутися з-за кордо-
ну всім, хто там перебуває. Тим, хто 
з тих чи інших причин не встиг цього 
зробити, потрібно звертатися у посоль-
ства та консульства України в країнах 
перебування за каналами комунікації, 
вказаними на інтернет-сторінках цих 
дипломатичних установ. 
 Чимало людей не встигли виїхати 
через те, що не могли взяти квитки на 
автобуси, поїзди та літаки, які швид-
ко зникли з продажу. Потрапили в ка-
рантинну «пастку» і чимало туристів, 
як-от у резонансному випадку з єги-

петськими готелями Reef Oasis Beach 
Resort 5* та Sentido Reef Oasis Senses 
Resort 5* , яким туроператор Join Up 
не спроможний оперативно допомог-
ти повернутися додому. Вчора Мініс-
терство інфраструктури повідомило, 
що формує перелік чартерних рейсів, 
якими громадяни України зможуть 
повернутись додому після 17 березня, 
і закликало слідкувати за оновлення-
ми інформації на своєму офіційному 
сайті та сторінці у «Фейсбуцi». 
 Відразу з’явилися і ті, хто вирі-
шив заробити на спільній біді. Так Ан-
тимонопольний комітет розглядає за-
раз правомірність дій найбільшого на-
ціонального авіаперевізника — Між-
народних авіаліній України — який 
різко підняв ціни на квитки в остан-
ні перед зупинкою авіасполучення дні. 
У результаті, ті квитки економ-класу 
з європейських міст, які коштували 
менше 10 тисяч гривень, подорожча-
ли приблизно у два з половиною раза. 
Пресслужба авіакомпанії пояснює це 
тим, що вони, мовляв, давно не фор-
мують ціни вручну, система робить це 
автоматично у відповідності з такими 
показниками, як інтенсивність прода-
жів та попит. ■

ФОРСМАЖОР

Беремо своїх, за великі гроші
І загроза коронавірусу показує справжнє обличчя глитаїв-бізнесменів

■



4 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 17 БЕРЕЗНЯ 2020 ПОЛІТИКА

 На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання дуже дороговартiснi 
у виробництвi. Кожен номер газети — це папiр (iмпортований, тому недеше-
вий), друк i доставка Укрпоштою, на якi в останнi роки постiйно зростають 
цiни.
 «Україна молода» всi цi роки витримувала конкуренцiю на газетному 
ринку, попри тягар збиткiв i мiзернi зарплати спiвробiтникiв, намагалася не 
пiдвищувати перед платну i роздрiбну цiни, аби об’єктивна iнформацiя була 
доступною для читачiв. Певне зростання вартостi за 2019-2020 роки — це 
збiльшення частки вiдрахувань Укрпоштi при тому, що до її роботи з достав-
ки видання безлiч претензiй.
 І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовому становищi. Тому 
звертаємось до всiх прихильникiв «України молодої» пiдтримати улюблену 
газету в силу своїх можливостей. Надто ми сподiваємося на український бiз-
нес.
 Банкiвськi реквiзити для перерахування коштiв:
 ПП «Україна молода»
 ЄДРПОУ 25593633
 р/р UA 133510050000026005557338100
 АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
 Призначення платежу: благодiйний внесок на розвиток газети.

Вдячнi за пiдтримку.

До наших читачiв

Тетяна ПАРХОМЧУК 

 Дещо підзабутому в українсь-
кому політикумі колишньому ліде-
ру Народного фронту, експрем’єр-
міністру Арсенію Яценюку нагада-
ти про себе допомогли нові замороч-
ки у стилі кремлівських провокацій. 
Нібито проросійські засоби масової 
інформації та інтернет-ресурси роз-
повсюдили інформацію з «переліком 
відбірної геббельсівської брехні» про 
те, що Арсеній Яценюк намагається 
потрапити працювати у ЗЕкоманду й 
зондує з цією метою ґрунт щодо мож-
ливості призначення на посаду глави 
Нацбанку України.  
 Про це політик повідомив на своїй 
сторінці у «Фейсбуцi». Хоча, якщо 
добре подумати, згадати про Яценюка 
як про професійну людину — то ідея 
непогана. Чому б і ні? Навіть дивно, 
як нинішня українська політика об-
ходиться без такого «живчика», особ-
ливо в демократичній опозиції. І те-
пер ця тема вимагає негайної широ-
кої дискусії або хоча б декількох за-
питань, на які Арсеній Петрович сам 
і дав відповідь. 
 Нагадаємо, що помаранчевий пе-
ріод України для молодого політика 
Арсенія Яценюка був тим рубежем, 
котрий став для нього і поворотним, 
і визначальним. Його називали «кін-
дер-сюрпризом» української політи-
ки. А про вміння Арсенія Яценюка 
віртуозно заплітати мізки опонентам 
і так само майстерно бити словами в 
ціль ледь не легенди ходили. У про-
кремлівському середовищі ретель-
но підбирались кадри, котрі могли б 
протистояти цьому вмінню, і тоді для 
цього була дібрана закарпатська сут-
ність, котра легко знаходила спільну 
мову з донецькою. Треба віддати на-
лежне: запамороченням від успіху 
Арсеній Яценюк не страждав. Порів-
няно з тим часом сьогодні ця довко-
лаінтелектуальна складова з влади 
поволі випаровується, і  залишається 
лише шипляча біомаса. Тож чи мож-
на вважати фейком, як стверджує 
Яценюк, інформацію про те, що ко-
лишній успішний український і про-
український політик може підстави-
ти плече нинішній владі? Чи таким 
чином Кремль дає підказки ниніш-
нім у владі вирішувати питання кад-
рових проблем, водночас змішавши 
колаборантські фарби з національ-
ними кольорами цінностей, щоб на-
завжди їх погасити. Питання ще й 
у тому, чи зможуть у ЗЕ-команді за-
пустити нормальну гру з таким до-
статньо фаховим політиком, як Ар-
сеній Яценюк. До того ж закрутити 
так, щоб вичавити з нього чимало з 
його потенціалу на благо стабілізації 

ситуації у банківських національних 
схронах України. 
 Однак є така категорія, як полі-
тичний час, і він обмежений. Арсенію 
Яценюку, напевне, ще зарано дума-
ти про політичну пенсію, проте полі-
тики, як і актори, аби уникнути за-
буття, а відтак і зростання впливу на 
них сторонніх, мають постійно бути 
на сцені. Перехитрити цей час не-
можливо. 
 Та у своїй відповіді Арсенiй Яце-
нюк категоричний: «Відповідь: брех-
ня. Путінські сили все з більшим тис-
ком продовжують нав’язувати Ук-
раїні свою повістку дня». Він зазна-
чив, що подібні вкиди — частина 
«потворного монстра, котрий шість 
років намагається влізти назад у сві-
домість українців». 
 «Ця брехня не просто про мене й 
проти мене. Це про те, що путінські 
сили з усе більшим тиском продовжу-
ють нав’язувати Україні свою повіс-
тку дня. Дискредитувати Україну та 
українців. Сіяти розчарування у влас-
ній державі. Не довіряти й боятись», 
— зазначив політик. 
 На критику на свою адресу щодо 
падіння курсу гривні Арсеній Яце-
нюк пояснив, що національна валю-
та України та економіка нібито впа-
ли через війну та розграбовану попе-
реднім урядом казну. 
 Зате, як зазначив колишній очіль-
ник Кабміну України, його уряд зу-
пинив падіння економіки, виклика-
не правлінням Януковича та війною. 
 «Ми уникли дефолту. І з мінус 
16% ВВП витягнули розвиток еконо-
міки в плюсові показники вже в пер-
шому кварталі 2016 року. Але також 
слід знати, що за курс національної 
валюти несе відповідальність неза-
лежний орган — Національний банк 
України», — зазначив Яценюк. 
 Коментуючи корупційні скан-
дали, що їх прив’язують до Арсенія 
Яценюка, експрем’єр назвав їх брех-
нею, перерахував звинувачення в от-
риманні так званого «першого міль-
ярда», про вілли на Маямі, виїзди в 
Аргентину тощо.
 «Потім на цих же ресурсах публі-
кувались зізнання колишнього депу-
тата Онищенка, котрий витратив 30 
мільйонів доларів для дискредитації 
мене особисто», — нагадав він. 
 Арсеній Яценюк заявив, що ці 
«так звані ЗМІ насправді — посіб-
ники окупантів, диверсійний загін 
орди, котрий веде війну проти нашої 
країни». 
 «Їхня мета — знищити Украї-
ну зсередини. Тому що вона для них 
чужа», — резюмував політик, водно-
час закликаючи українців не вірити в 
подібну брехню і не піддаватись їй. ■

Арсеній Яценюк.
Фото з сайта depo.ua.

❙
❙

ВІРИТИ — НЕ ВІРИТИ

Не забувайте «кролика»
Чи зайде Арсеній Яценюк у команду Володимира 
Зеленського? 

■

Ярина КОРЧИНСЬКА

 Відомо, що в жовтні 
поточного року в Україні 
відбуватимуться вибори 
до місцевих органів влади. 
Моніторингові місії Конг-
ресу місцевих і регіональ-
них влад Ради Європи за-
здалегідь узялися вивчати 
поправки, що були внесені 
до виборчого законодавс-
тва України. І подекуди 
почали хапатися за голо-
ви. Бо вплели туди не хитрі 
поправки, щоб гепнуло «і 
вашим», а головне — «і на-
шим»: низи нехай грають-
ся у вибори за всіма цивілі-
заційними стандартами, а 
ми будемо ці «демократич-
ні танці на парапеті» регу-
лювати й контролювати 
своїми людьми. І ми зно-
ву вже на мирній території 
України самі в окопі й при-
речені на кругову оборону. 
Власне кажучи, психоло-
гічно нас це не лякає, а от 
iз правовим безчинством 
справлятись важче, особ-
ливо коли воно може від-
буватись за мовчазної пре-
зидентської підтримки.
 І от, як підтвердив сек-
ретар Київської міської ра-
ди Володимир Прокопів, 
європейці стурбовані де-
котрими нововведеннями 
української влади до виб-
орчого законодавства. 
 «Усім зрозуміло, що 
якісно розвиваються тіль-
ки ті громади, де є якісне 
місцеве самоврядування, і 
саме якісне воно чи ні, і в 
яку сторону йдуть зміни,  в 
кращу чи в гіршу — основ-
не завдання моніторингової 
місії. Загалом, незважаючи 
на окупований Крим, на аг-
ресію Російської Федерації 
на сході нашої країни, змі-
ни в розвитку місцевого са-
моврядування оцінюються 
позитивно, а от iз приводу 
нововведень до виборчого 
законодавства є певна стур-
бованість», — сказав Про-
копів.
 Запитання у моніто-
рингової місії викликає, 
скажімо, те, що застава за 

київського міського голову 
для того, аби взяти участь 
у виборах, становить 4 
мільйони гривень (рані-
ше вона становила 150 ти-
сяч гривень). А щоб узяти 
участь у виборах на пост 
президента України, не-
обхідно внести заставу в 2 
мільйони гривень. Теж чи-
мала сума, але виходить, 
що посада мера крутіша, 
ніж президента країни. А 
якщо серйозно, то такі ша-
лені суми застав забирають 
в українців основне право: 
обиратися — обирати — 
бути обраним. І подібних 
нюансів, за словами Воло-
димира Прокопіва, чима-
ло. Про них представники 
європейської моніторинго-
вої місії мають намір гово-
рити з керівництвом краї-
ни та робити все, переко-
нувати, аби виправити такі 
серйозні недоліки. 
 Також моніторингова 
місія негативно зреагува-
ла на повноваження, які 
мають бути надані префек-
там. У європейців пози-
ція однозначна: префект 
не може підміняти суди. 
Інакше таке місцеве само-
врядування (яке буде під-
контрольне людині, котру 
призначає Банкова чи Гру-
шевського) навряд чи мож-
на назвати повноцінним. 
Як зазначають юристи, зу-
пиняти рішення органів 
місцевого самоврядування 
може лише суд і в жодно-
му разі не префект, у нього 
не має бути таких повнова-
жень. 
 Там, де для європейців 
є правові порушення, для 
нас очевидний політичний 
вплив Кремля: префектами 
мають бути ті з колишніх 
(незалежно від віку), котрі 
колишніми не бувають.
 «Для прикладу, — по-
яснює секретар Київської 
міської ради, — міськрада 
може прийняти рішення 
про збільшення виплат со-
ціально незахищеним верс-
твам населення . А префект 
може взятись визначати за-
конність цього рішення. Це 

абсурдна ситуація».
 Чи можуть такі пере-
коси у виборчому законо-
давстві поставити під за-
грозу проведення виборів 
та визнання європейсь-
ким співтовариством легі-
тимності самих виборів та 
влади, котра буде вибрана? 
Швидше, так, ніж ні, адже 
йдеться про виконання Єв-
ропейської хартії. Наразі 
для України важливо, щоб 
виборчий процес до місце-
вих органів влади України 
відповідав тим завданням, 
котрі ставить Європейська 
хартія місцевого самовря-
дування, також важливо, 
щоб наші західні партнери 
визнали легітимність цих 
виборів. 
 А в нас тут повний 
спектр загроз щодо того, 
як має відбутись виборчий 
процес. 
 «До цього закону пода-
но дуже багато правок. І 
їх вкрай необхідно врахо-
вувати й обговорювати, — 
вважає Володимир Про-
копів, — бо якщо такий за-
кон буде прийнятий у тому 
вигляді, в якому він є за-
раз, я прогнозую, що про-
цес підрахунку та вста-
новлення достовірності ре-
зультатів виборів або за-
бере багато часу, або буде 
унеможливленим». 
 Хоча категорично, мо-
вляв, місцеві вибори за та-
кого виборчого закону, мо-
жуть визнати недійсни-
ми і Європейський конгрес 
їх оскаржуватиме, ніхто 
з членів моніторингової 
місії не говорить. Наразі 
європейці висловлюють-
ся дуже обережно: є пев-
ні зауваження, і вони став-
лять під загрозу нормальне 
проведення виборчого про-
цесу. Однак, у свою чергу, 
це може призвести до того, 
що резолюція щодо прове-
дення місцевих виборів в 
Україні буде не дуже при-
вабливою, м’яко кажучи, 
йдеться про те, що Украї-
ну звинуватять у порушен-
ні дотримання демократич-
них норм. ■

ПРАВИЛА ГРИ

Префект має знати своє мiсце
У Раді Європи вибори до місцевих рад в Україні можуть 
визнати нелегітимними

■
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Ізраїль 
формує 
уряд
Чинний глава уряду 
Біньямін Нетаньяху 
«врятований» від 
суду коронавірусом
Ігор ВІТОВИЧ

 Президент Ізраїлю Реувен 
Рівлін доручив сформувати ка-
бінет міністрів Бені Ганцу та за-
кликав його зробити це якомога 
швидше на тлі поширення ко-
ронавірусу, повідомляє «Євро-
ньюс». Нагадаємо, на достроко-
вих парламентських виборах 2 
березня (третіх за останній рік) 
перемогу здобула партія «Лі-
куд» теперішнього виконуючо-
го обов’язки прем’єр-міністра 
Біньямiна Нетаньяху. Але отри-
маних на виборах «Лікудом» 33 
депутатських мандатів, а також 
16 мандатів союзників Нетанья-
ху в парламенті не вистачає для 
формування стійкої урядової ко-
аліції. Тож чинний президент зу-
пинив свій вибір на Бені Ганцу, 
центристський блок якого «Ка-
холь-Лаван» посів на виборах 
друге місце, але зумів заручи-
тися в Кнесеті підтримкою біль-
ше половини депутатів — 61. 
Ганца підтримали представни-
ки союзу лівих «Авода-Гешер-
Мерец», депутати від арабсько-
го «Об’єднаного списку» та чле-
ни партії «Наш дім — Ізраїль». 
Таким чином, у Ганца з’явився 
реальний шанс сформувати но-
вий кабінет міністрів та вивес-
ти країну з урядової кризи, яка 
триває вже понад рiк.
 14 березня Нетаньяху за-
пропонував своєму опоненту 
створити надзвичайний уряд 
єдності на шестимісячний пе-
ріод, упродовж якого країна 
має опанувати епідемію коро-
навірусу. Ганц на такий ком-
проміс не пішов. В Ізраїлі на 
цей час зафіксовано більше 
200 випадків зараження коро-
навірусом. Щоправда, завдя-
ки пандемії Біньямiн Нетань-
яху отримав «передишку» що-
найменше до кінця травня у 
розгляді судової справи проти 
нього за звинуваченнями в ко-
рупції та шахрайстві. Процес, 
який мав розпочатися у вівто-
рок, 17 березня, у зв’язку з над-
звичайною епідемситуацією 
наразі відкладений на 24 трав-
ня, цитує рішення суду в Єру-
салимі агенція «Франс Пресс». 
Таке рішення прийняли на під-
ставі виданого 14 березня роз-
порядження міністра юстиції 
Ізраїлю Аміра Охана про пе-
рехід ізраїльських судів на ро-
боту «в режимі надзвичайної» 
ситуації. Згідно з цим розпо-
рядженням, усі нетермінові 
судові засідання, за винятком 
слухань у Верховному суді, ма-
ють бути відтерміновані на піз-
ніші дати.
 Біньямiн Нетаньяху — пер-
ший глава уряду Ізраїлю, якому 
висунуто обвинувачення і чию 
справу передали до суду під час 
виконання ним прем’єрських 
повноважень. Він відповідати-
ме за трьома окремими кримі-
нальними справами зі звинува-
ченням у корупції, шахрайстві 
та обмані суспільної довіри. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Поширення коронавірусу та 
відміна більшості громадських за-
ходів не завадили минулої неділі 
баварцям відкрити виборчі діль-
ниці. Обирали  депутатів муніци-
пальних та міських рад, бурго-
містрів та обер-бургомістрів. Усьо-
го було розподілено майже 40 тисяч 
мандатів. Вибори відбулися попри 
протести медиків. Ті, хто відважив-
ся з’явитися на виборчі дільниці, 
вдавалися до самозахисту на свій 
розсуд. Наприклад, голосували у 
власних медичних гумових рука-
вичках та власними авторучками. 

Зазначимо, що станом на полудень 
16 березня у Баварії зафіксовано 
близько 700 випадків зараження 
коронавірусом, три особи вже по-
мерли. Всього в Німеччині 5 тис. 
795 захворілих та 11 померлих. 
 А у Франції 15 березня відбув-
ся перший тур муніципальних ви-
борів. На цю дату в країні нарахо-
вували близько 5,5 тисячі інфіко-
ваних та 127 загиблих, більше по-
ловини з яких — молодші за 60 
років. Виборці також запасали-
ся власними хірургічними рука-
вичками та кульковими ручками, 
а на місцях голосування встано-
вили ємності з антисептичним ге-

лем. Утім захисні маски при реєст-
рації всім доводилось знімати. 67-
мільйонна Франція минулої неділі 
мала заповнити  902 тисячі 465 ви-
борних посад: муніципальних де-
путатів, мерів, глав метрополій 
та більш як півмільйона пред-
ставників місцевих органів вла-
ди. Останні обираються на шість 
років. До речі, згадані півмільйона 
місць не є «хлібними»: більше 80% 
муніципальних обранців працюва-
тимуть безоплатно, а мери невели-
ких французьких комун i містечок 
отримують швидше символічну не-
велику оплату. «Матеріальний сти-
мул» мають лише мери великих 

міст. Зарплата мера Парижа ста-
новить 8 тис. 650 євро, Ліона — 8 
тис. 227, Марселя — 8 тис. 137 євро 
«брудними». Місця, які не вдалося 
заповнити в першому турі, дозапов-
нять у другому, 22 березня.
 Французьке об’єднання ме-
дичних працівників Le Collectif 
inter-hOSpitaux (CIH) також за-
кликало виборців не йти на ви-
борчі дільниці. Натомість пре-
зидент Емманюель Макрон за-
кликав до громадянської ак-
тивності. Хтось дослухався до 
порад медиків, хтось — до за-
клику президента. У підсумку 
53% французів проігнорували 
вибори. Середня явка по країні 
становила 45,5%, а в деяких ко-
мунах — лише близько 35%. За-
галом, із 48 мільйонів громадян 
iз правом голосу проголосували 
22 мільйони. На попередніх ви-
борах 2014 року явка по країні 
становила 63%. Загальний ре-
зультат першого туру виборів: 
зміцнили свої позиції зелені, але 
також і крайні праві. ■

Катерина ТЕСЛЕНКО
Маямі, США

З якими труднощами внаслідок ви-
мушеного введення карантинних 
заходів зіткнулися  мешканці тради-
ційно благополучної країни і як вони 
їх долають? Які сюрпризи чекали там 
на тимчасових гостей та яким чином 
вдається вирішити проблеми? Про це 
— з несподіваного власного досвіду. 

Законодавством по хворобі
 Останніми днями у Сполуче-
них Штатах практично всі теле-
канали транслюють інформацію 
про коронавірус, і навіть політич-
на боротьба напередодні прези-
дентських виборів розглядається 
у зв’язку з пандемією. Після не-
вдалого іронічного спічу на почат-
ку поширення Covid-19 поза Ки-
таєм, президент Дональд Трамп 
різко змінив риторику на ділову. 
Консолідовані небезпекою, демок-
рати й республіканці дійшли зго-
ди у прийнятті багатьох суспіль-
но важливих законодавчих ак-
тів. Президентська адміністрація 
зі свого боку задіяла всі доступні 
ресурси, аби паніка і об’єктивні 
обставини якнайменше позначи-
лися на економіці й самопочутті 
громадян США. Зокрема, на сайті 
Білого дому повідомили, що всім 
громадянам Америки, які займа-
ються дрібним та середнім бізне-
сом, будуть надані податкові кані-
кули впродовж подальших трьох 
місяців. Таке рішення уряд США 
прийняв, аби згладити можливі 
фінансові наслідки після епідемії. 
Дональд Трамп також заявив, що 
Управління у справах малого біз-
несу (SBA) використає всі можливі 
ресурси для фінансової допомоги 
компаніям, які працюють у най-
більш постраждалих сферах рин-
ку. Планується видача дешевих 
кредитів. Президент звернеться до 
парламенту з проханням збільши-
ти суму кредитування для бізнесу 
до 50 мільярдів доларів за програ-
мою SBA . Обіцяють знизити опо-
даткування заробітної плати. 
 У п’ятницю пізно ввечері Пала-
та представників прийняла зако-
нопроєкт про невідкладні заходи 

у зв’язку з пандемією. Законопро-
єкт ініціювала спікер Ненсі Пелосі 
ще на початку минулого тижня, 
але його спершу відкинули респуб-
ліканці в Сенаті, а Дональд Трамп 
тоді заявив, що «демократи роб-
лять не те, що потрібно для краї-
ни». Однак потім міністр фінансів 
Мнучін після інтенсивних пере-
говорів з Ненсі Пелосі погодився 
з основними ідеями законопроєк-
ту, запропонованого демократа-
ми. Його прийняли за підтримки 
переважної більшості законодав-
ців від обох партій (363 — «за», 40 
— «проти»), і в понеділок законо-
проєкт планував розглянути Се-
нат. Трамп обіцяв підписати за-
кон, який передбачає: безкоштов-
не тестування на коронавірус для 
всіх американців, незалежно від 
того, чи є у них медична страховка; 
оплачуваний лікарняний для хво-
рих на коронавірус або по догля-
ду за хворим членом сім’ї, а також 
для тих, хто змушений залиша-
тися вдома з дітьми через закрит-
тя шкіл. Чинний закон дозволяє 
працюючим бути на лікарняному 
до 12 тижнів на рік, але при цьо-
му не вимагає від роботодавця оп-
лачувати цей лікарняний. Зако-
нопроєкт передбачає обов’язкову 
оплату лікарняного до 12 тижнів 
в зазначених вище випадках у роз-
мірі 75% зарплати, але не більше 
$4 тис. і буде поширений на всіх, 
хто йшов на лікарняний у зв’язку 
з коронавірусом, починаючи з 19 
січня 2020 року. Щоправда, все це 
поширюватиметься тільки на лю-
дей, які працюють у компаніях iз 
чисельністю працівників менше 
500 осіб. Компанії з чисельністю 
працюючих менше 50 осіб отри-
мають повну компенсацію від фе-

дерального уряду за оплату своїм 
працівникам 14 лікарняних днів 
у зв’язку з коронавірусом. Шта-
ти, в яких безробіття виросте на 
10% і більше, отримають гроші з 
федерального бюджету для додат-
кових посібників iз безробіття. А 
$500 мільйонів призначили виді-
лити для допомоги на придбання 
продуктів харчування малозабез-
печеним вагітним жінкам і моло-
дим мамам iз маленькими дітьми. 
Ще $400 мільйонів виділено на до-
помогу в придбанні продуктів літ-
нім людям і на харчування для тих 
дітей, які отримують безкоштовні 
обіди в школах, якщо школи за-
криті на карантин.

Динаміка показників і рішень
 У неділю ввечері телебачен-
ня повідомило: кількість зараже-
них коронавірусом у країні до-
сягла 3 тис. 482 (найбільше — у 
штаті Нью-Йорк — понад 700), 65 
осіб померло, протягом доби дода-
лося близько тисячі нових вияв-
лених хворих (зростання більше 
30% за добу). У Нью-Йорку і Пів-
денній Кароліні, в дуже багатьох 
інших містах і штатах із понеділ-
ка закриваються всі школи. Най-
більше хворих виявлено також у 
штатах Вашингтон, Каліфорнія, 
Массачусетс, Колорадо. У багать-
ох медичних установах тести на 
коронавірус, як і раніше, відсут-
ні. Коментуючи ситуацію, бага-
то журналістів і фахівців гово-
рять, нібито тестування навмисно 
стримувалося адміністрацією, мо-
вляв, Трамп боявся, що пандемія 
вдарить по економіці і його попу-
лярності. Але у п’ятницю прези-
дент США таки оголосив у країні 
надзвичайний стан у зв’язку з епі-

демією коронавірусу. Це надає 
можливість федеральним влас-
тям користуватися грішми з ре-
зервних фондів, а також ресурса-
ми з військового бюджету для ви-
рішення тієї чи іншої надзвичай-
ної ситуації. Ніякого обмеження 
прав людини, свободи слова та 
друку, ніякої відміни виборів у 
зв’язку з надзвичайним станом 
бути не може. Надзвичайний стан 
оголосили також губернатори де-
яких штатів з тією ж метою: отри-
мати можливість використовува-
ти додаткові кошти для боротьби 
з пандемією. По всій країні скасо-
вано заходи, що збирають багато 
людей. Зупинено чемпіонати про-
фесійних спортивних ліг, пере-
стали працювати театри, скасова-
но концерти, закриті музеї, в тому 
числі й найбільший музей країни 
— Метрополітен. У багатьох ком-
паніях керівники організовують 
роботу співробітників онлайн. По-
над 200 університетів у країні пе-
рейшли на онлайн-навчання для 
студентів. 
 Із п’ятниці заборонено в’їзд до 
США терміном на 30 днів громадя-
нам 26 країн Шенгенської зони. З 
понеділка ця заборона поширить-
ся на громадян Великої Британії 
та Ірландії. Виняток робитимуть 
для членів офіційних делегацій і 
дипломатів. Громадянам та пос-
тійним жителям США дозволено 
повертатися з цих країн через 13 
виділених для цього аеропортів, 
де їх перевірятимуть, після чого, 
навіть якщо в них не виявлено оз-
нак захворювання, вони повинні 
будуть провести два тижні на до-
машньому карантині. 

За студента-іноземця замовте 
слово
 Міжнародний університет 
Лінн у Флориді, де ми навчали-
ся, повністю перейшов на дистан-
ційні комунікації. Він вважаєть-
ся одним iз найбільш технологіч-
но просунутих у цьому штаті, бо 
вже кілька років практикує он-
лайн-навчання (зокрема — й під 
час традиційних літніх канікул). 
Тому для привчених до самодис-
ципліни студентів Лінн авральні 
зміни не стали проблемою. В гір-
шому становищі опинилися ви-
пускники з авіаквитками на ру-
ках, в яких закінчується навчаль-
на віза: рейси просто відмінили, 
а ні посольства, ні адміністрація 
університету у перші дні каранти-
ну на звернення розгублених ви-
пускників конкретної відповіді не 
мали. Зрештою, пообіцяли знай-
ти спосіб легалізувати їх вимуше-
не перебування в країні в найбли-
жчі кілька тижнів. Сподіваємося, 
цивілізована країна й тут знайде 
цивілізоване рішення. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Голосування в часи чуми
Всупереч рекомендаціям медиків, у німецькій Баварії та Франції 
провели місцеві вибори

■

АМЕРИКАНСЬКІ ХРОНІКИ 

Тяжка ти, корона вірусу...
Як влада Сполучених 
Штатів зреагувала 
на розповсюдження 
пандемії

■

На знаменитому Маямі-біч бажаючих позасмагати не надто багато.❙
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Олег ГАНСЬКИЙ

Чим далі світ заглиблюється у пан-
демію коронавірусу, тим очевиднішими 
стають економічні проблеми, які може 
спричинити поширення хвороби. Масш-
табна економічна криза — питання, на 
думку експертів, майже стовідсотково 
неминуче. Хоча уряди країн та центро-
банки намагаються якщо не уникнути, 
то хоча би послабити проблему.

Як уникнути тривалого спаду? 
 За даними найбільшого банківсь-
кого холдингу США JPMorgan, поши-
рення у світі коронавірусу Covid-19 не-
минуче спровокує світову кризу вже в 
нинішньому році, до початку кризи, 
на думку банкірів, залишилося кілька 
місяців. Експерти стверджують: ВВП 
Сполучених Штатів через спалах хворо-
би скоротиться на 2% у першому квар-
талі 2020 року. У третьому цей показ-
ник сягне 3%. ВВП країн Єврозони за 
цей самий період скоротиться на 1,8-
3,3%. При цьому глобальна рецесія на-
стане вже у липні.
 Американські банкіри вже змирили-
ся із сильним і широкомасштабним шо-
ком для глобального зростання, який 
ми отримаємо вже у першому кварталі, 
але задаються питанням: чи зможе світ 
уникнути традиційного і тривалого спа-
ду? 
 Центробанки намагаються запобіг-
ти цьому процесу. Федеральна резерв-
на система США на позаплановому засі-
данні у вихідні екстрено знизила базову 
відсоткову ставку на один процентний 
пункт, довівши її до цільового діапазо-
ну 0-0,25%. У ФРС пояснили: зроблено 
з метою захисту економіки від впливу 
пандемії коронавірусу. Причому став-
ку на низькому рівні триматимуть доти, 
поки не впевняться, що економіка «пе-
режила останні події».
 «ФРС США готовий використовува-
ти повний спектр інструментів для під-
тримки припливу кредитів до домогос-
подарств та підприємств і тим самим 
сприяти досягненню максимальних 
цілей зайнятості та стабільності цін. 
Для підтримки безперебійного функ-
ціонування ринків казначейських цін-
них паперів та іпотечних цінних па-
перів, протягом найближчих місяців 
ФРС збільшить свої запаси казначей-
ських цінних паперів щонайменше на 
500 млрд доларів, іпотечних облігацій 
— щонайменше на 200 мільярдів до-
ларів», — повідомили у Федеральній 
резервній системі.
 Вживає подібних дій і Україна: рі-
шення НБУ знизити облікову ставку 
з 11% до 10%, за словами керівниц-
тва регулятора, має на меті підтрима-
ти українську економіку в такі склад-
ні часи. «Національний банк постійно 
стежить за ситуацією з поширенням 
коронавірусу у світі та в Україні та за 
станом світових фінансових і товарних 
ринків i готовий за потреби оператив-
но вживати необхідні заходи», — за-
певнив очільник Національного банку 
Яків Смолій.

П’ять порад для влади
 Тим часом експерти зауважують: 
пандемія коронавірусу внесе поправки 
в розвиток світової економіки і, як на-
слідок, після виходу з кризи вона ста-
не іншою. «Економіка — така річ, що 
вона буде пристосовуватися. Вона, на-
певно, буде більш диджіталізована, час-

тина співробітників буде працювати з 
дому, дистанційно», — сказав заступ-
ник голови Національного банку Ук-
раїни Олег Чурій, зазначивши, що де-
які галузі можуть виявитися у плюсі: 
особливо це, на його думку, стосується 
інтернет-компаній, а також телевізій-
них продуктів.
 Тим часом провідні світові аналіти-
ки погіршують прогноз зростання ВВП 
України на 2020 рік. Так, міжнародне 
агентство S&PGlobal Ratings знизило 
прогноз зростання валового внутріш-
нього продукту України на 2020 рік iз 
3,0% до 2,5%. Експерти очікують, що 
в 2021 році економіка України зросте 
на 3,2%, а 2022-2023 роках зростатиме 
на 3,0%. При цьому спалах коронавіру-
су є серйозним ризиком для зниження 
економки: як безпосередньо, так і через 
його вплив на попит і ціни на основні 
експортні товари України.
 Аналітики ще раз констатували всім 
відомий факт: економіка України сьо-
годні, як і раніше, сильно залежить 
від сировинних товарів, а це означає, 
що наша держава є надто вразливою до 
уповільнення зростання світової еконо-
міки. А тому в найближчій перспективі 
Україні доведеться залучати більше ін-
вестиційних ресурсів з-за кордону для 
більш значного і стійкого зростання. У 
цьому контексті законодавчі зусилля 
нинішнього уряду щодо проведення зе-
мельної реформи можуть підняти зрос-
тання у порівнянні з поточними прогно-
зами агентства, а також поліпшити ді-
лове середовище.
 В Україні назагал розуміють за-
грозу, яка склалася: голова НБУ Яків 
Смолій напередодні минулих вихідних 
заявив, що поширення епідемії коро-
навірусу у світі може призвести до ре-
цесії світової економіки. А новопри-
значений прем’єр-міністр Денис Шми-
галь підтвердив, що Україна входить у 
світову економічну кризу, спричинену 
поширенням коронавірусу.
 Експерти тим часом намагаються 
розробити план дій, які би дозволили 
Україні пережити нинішню кризу з 
найменшими втратами. На думку про-
фесора університету Каліфорнії Юрія 
Городниченка, для цього владі потріб-
но зробити кілька важливих кроків. 
З одного боку, дати гривні поступово 
девальвувати i водночас не допускати 
паніки на валютному ринку. За слова-
ми експерта, у цей період НБУ має ви-
конувати свою функцію позичальни-
ка останньої надії для банків, адже є 
великий ризик, що ті опиняться під 
тиском, якщо люди будуть намагати-
ся зняти депозити і перевести їх у ва-
люту. Панічну хвилю може виклика-
ти різке падіння гривні, тому НБУ, на 
його думку, цілком правильно продає 
валюту з резервів, стримуючи коли-
вання курсу. 
 Також уряд, на думку Городничен-
ка, може запровадити низку короткост-
рокових заходів підтримки для галузей, 
які найбільше постраждають від кри-
зи: податкові канікули, кредити. При 
цьому прямі закупівлі продукції, при-
значеної на експорт — погана ідея. Ще 
одне завдання для влади — запровади-
ти контрциклічну бюджетну політику. 
Тобто, не гуляти «на всі», коли є гроші, 
і економити в кризу, а навпаки: в хоро-
ші роки створювати запас міцності, а в 
погані — підтримувати за його рахунок 
бізнес і людей.
 «Сьогодні, під час кризи, уряд пови-

нен підвищити свої витрати — робити 
більше закупівель (одним із напрямків 
може стати закупівля медичних пос-
луг, тестів, обладнання), трансфертів, 
тимчасово знизити податки для домо-
господарств і бізнесу. Однак для цього 
потрібні зовнішні запозичення, яких 
не буде в разі оголошення дефолту», — 
сказав учений.
 І, нарешті, напрочуд важливо тер-
міново відновити співпрацю з МВФ, 
що дозволить отримати фінансуван-
ня також від інших міжнародних 
інститутів. І при цьому надати соціаль-
ну підтримку найбільш вразливим гро-
мадянам: пенсіонерам, безробітним, 
хворим, що дозволить їм пережити най-
важчі фази кризи, а також підтримає 
малий і середній бізнес через створен-
ня попиту на його продукцію.
 Зрештою, у великих економічних 
шоках можуть бути і плюси: кризи мо-
жуть стати точкою зростання для пев-
них індустрій. Сьогодні, пов’язана з ко-
ронавірусом, може дати поштовх для 
розвитку онлайн сервісів, а також сер-
вісів із доставки продукції, поліпши-
ти якість медичної допомоги в Україні, 
головним чином через разову закупів-
лю якісного обладнання і навчання до-
даткового персоналу, а також створити 
нові корисні соціальні норми: поширен-
ня гігієнічних практик і практик відда-
леної роботи. 

Інфляція «рвоне» аж улітку
 Утiм чергова страшилка, яку по-
ширюють деякі наші громадяни — 
про швидке і неминуче зростання цін 
на товари повсякденного попиту, на 
думку експертів, всього лише міф. На-
ціональний банк України навіть про-
гнозує доволі низьку інфляцію попри 
економічну кризу, яку викликав спа-
лах коронавірусу у світі. Але у квіт-
ні НБУ може переглянути власні мак-
ропрогнози. «Хоча поки що поширен-
ня коронавірусу у світі не мало суттє-
вого впливу на економічне зростання 
та інфляцію в Україні, у квітні, найі-
мовірніше, нам доведеться перегляну-
ти макропрогнози», — сказав заступ-
ник голови НБУ Дмитро Сологуб.
 Також Сологуб заявив: у березні та 
в подальші місяці ціни суттєво не зро-
статимуть. При цьому, за його слова-
ми, у лютому продовжували знижува-
тися ціни за комунальні послуги. Той 
же процес відбуватиметься і в берез-
ні. Тим паче що його «підживлюють» 
нові чинники. «Ми бачимо падіння 
цін на нафту на світових ринках. Тож 
у наступні місяці очікуємо все ще до-
статньо низьких темпів інфляції», — 
сказав Сологуб.
 Назагал НБУ прогнозує, що інфля-
ція в Україні почне зростати у другій 
половині року. Національний банк 
поки не планує переглядати ці прогно-
зи, зважаючи на коронавірус та світову 
економічну кризу, яку він викликає. 
Тим часом деякі країни почали пере-
глядати свої прогнози на 2020 рік у не-
гативний бік. Аби узгодити своє бачен-
ня світових проблем та координувати 
дії, правління НБУзустрілося із пос-
лами та тимчасово повіреними у спра-
вах країн «Великої сімки»: Великобри-
танії, Італії, Канади, Німеччини, Спо-
лучених Штатів Америки, Франції, 

Японії та Європейського союзу «для 
обговорення стану української еконо-
міки і кроків для зміцнення банківсь-
кого сектору».
 Йшлося про перспективи глобаль-
ної економіки та розвитку ситуації на 
світових ринках в умовах невизначе-
ності щодо поширення коронавіру-
су і як це може позначитися на ук-
раїнській економіці. Голова НБУ Яків 
Смолій розповів: ефект від поширення 
коронавірусної інфекції на економіку 
України досі обмежений та існує ней-
тральний вплив, однак у майбутньому 
цей вплив може посилитися. 
 Утім значно важливішим для на-
шої держави є співпраця із Міжнарод-
ним валютним фондом. «Наша країна 
не може собі дозволити подальше зволі-
кання в сьогоднішніх умовах усе склад-
нішого доступу на міжнародні ринки 
капіталу в рік пікових боргових виплат. 
Я радий, що новий уряд підтвердив збе-
реження курсу на продовження розпо-
чатих реформ та співпраці з МВФ», — 
сказав Яків Смолій.

«Ми впали б і без коронавірусу...»
 Тим часом представники ко-
лишньої влади мають низку слушних, 
на їхню думку, порад своїм наступ-
никам. Із подібними визначеннями 
виступив колишній прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман. Ексу-
рядовець вважає, що балансування 
бюджету, продумана боргова політика 
— без розмов про дефолт, а також сис-
темний аналіз необхiднi для порятунку 
ситуацiї. «Порада: перше, що потріб-
но зробити, — збалансувати бюджет. 
І тут не упустити три речі: зарплати, 
пенсії і фінансування армії. Це позиції 
непохитні. Далі варто звернути увагу 
на промисловість. Де є плюси, де міну-
си, ухваливши конкретні рішення», — 
сказав Гройсман в ефірі одного з теле-
каналів, додавши, що всі кроки необ-
хідно закласти в чіткий план дій, який 
мусить з’явитися як план розвитку де-
ржави, а не «пояснення, чому все па-
дає».
 Він також зазначив, що криза в 
Україні настала б і без коронавірусу. 
«Погіршення економічної ситуації в 
державі було очевидним уже в листо-
паді-грудні минулого року. Але безвід-
повідальність уряду Олексія Гончару-
ка тільки посилила негатив, виклика-
ний як зовнішніми, так і внутрішніми 
чинниками, зокрема безконтрольним 
зміцненням гривні. Одним із наслід-
ків такої безвідповідальності став 
зрив індексації пенсій мільйонам ук-
раїнців у березні поточного року», — 
заявив Гройсман, додавши, що і зараз 
замість плану протидії негативним 
тенденціям усе частіше ходять чутки 
про дефолт, а ситуація тільки погір-
шується.
 Торік, за словами Гройсмана, ми від-
дали кредиторам 420 млрд грн. «Хто це 
відчув? Пенсії кому не платили або за-
рплати? Ми заплатили і знизили спів-
відношення боргу до ВВП до 51%. Борги 
треба віддати і з цим завершити. Полі-
тика держави має полягати у зростанні 
економіки. І це зростання треба поверну-
ти людям у вигляді доходів, які стиму-
люватимуть внутрішнє споживання», — 
зазначив колишній очільник уряду. ■

Деякі різновиди бізнесу, як наприклад, доставка продуктів додому, у період епідемії коро-
навірусу можуть отримати величезний поштовх для розвитку.
❙

ТЕНДЕНЦІЇ

Криза: завдання 
для влади
Аби втримати ситуацію, треба без паніки девальвувати 
гривню, збільшити витрати з бюджету, відновити 
співпрацю з МВФ і не говорити про дефолт

■
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Навіть продаючи труси, не можна бути 
ні в чому впевненим 
 Якими є причини поспішної органі-
зації ринку української землі?
 Мета — для внутрішнього вжитку — 
не визначена. Якщо мета не визначена 
і не прозора для українського суспільс-
тва, власністю якого є українська земля, 
згідно зі статтями 13 і 14 чинної Конс-
титуції, то закон про обіг (ринок) може 
стосуватися тільки майна (аж до тру-
сиків), які є власністю автора, кнопко-
давів та виконавців. Але застерігаємо, 
що в країні, де державне управління на-
скрізь просякнуте корупцією, безкар-
ністю та безвідповідальністю, проводи-
ти ринок навіть власних товарів безвід-
повідально, бо власники товарів зали-
шаються голі та босі.
 Але якщо мета визначена і вона на-
стільки глобальна, що не під силу вло-
вити ні автору, ні кнопкодавам, то для 
них розроблена коротка закодована ко-
манда «Фас» — «Виконати». І тому так 
безцеремонно зелені виконують коман-
ди, йдуть через живий народ і навіть че-
рез трупи з брехнею та зомбуванням.
 Останні фактори не пройдуть в сус-
пільстві, якщо йому відкрити справж-
ні причини бездумних дій Зе-команди 
і ті наслідки, які чекають Україну вже 
завтра і в найближчі роки у випадку за-
твердження неконституційного закону.
 Дані державного реєстру 1996 року 
свідчать про те, що в Україні налічува-
лось близько 36 мільйонів гектарів зе-
мель сільськогосподарського призна-
чення. 6,7 мільйона громадян України 
державою (суспільством) безкоштовно 
подаровано біля 14 млн га земель сіль-
ськогосподарського призначення для 
їх обробітку (тим, хто її обробляє) згід-
но з указами  президента Кучми від 
10.11.1994 року №666/94 та від 3 груд-
ня 1999 року №1529/99.
 Потім були укази інших президентів, 
зміни до законів та постанови, які збіль-
шили кількість подарованої безкоштов-
но землі ще на 4 млн га. Хоча указами і 
постановами рекомендовано забезпечи-
ти селян (пайовиків) інвентарем техні-
кою, хімічними добривами та фінанса-
ми для організації процесів обробітку 
землі, але як висловився перший прези-
дент — маємо, що маємо — рекоменда-
ції не виконано державними органами 
і одержаний результат — тільки 5-6 % 
цих громадян, яким суспільством пода-
рована земля для її обробітку, насправ-
ді її обробляють.
 Державу й суспільство виручили смі-
ливці та справжні українці — українсь-
кі фермери, які на свій страх і ризик взя-
ли цю землю в оренду, обробляють її і го-
дують свій народ.
 Сьогодні публічні дані та заяви очіль-
ників Зе-команди свідчать про те, що 
землі сільськогосподарського призна-
чення, які перебувають у державній (за-
гальнонародній) власності, є і вони го-
тові передати їх створеним об’єднаним 
територіальним громадам.
 Проста арифметика каже: якщо від 
36 млн га спочатку відняти 14 млн га, 
потім відняти ще 4 млн га і відняти за-
лишок 4 млн га, то не вистачає близько 
4 млн га земель сільськогосподарського 
призначення.
 Навіть якщо врахувати землі, пере-
дані безкоштовно учасникам АТО також 
для обробітку, а також переведені землі 
сільськогосподарського призначення в 
інші категорії, то ще набереться до 2 млн 
га.
 Поставимо перше запитання до Зе-
команди, яка продовжує славні тради-
ції 12 млн га найродючішої у світі зем-
лі (саме така кількість земель в Україні 
перебуває в оренді іноземців. — Ред.), 

поверніть її у загальнонародну (держав-
ну) власність, заберіть гроші у тих, хто її 
вкрав, обробляв і заробляв, і ви одержи-
те  додатково до бюджету не менше 4-5 
млрд доларів, а народ поверне собі влас-
ність — 12 млн га чорноземів вартістю до 
100 млрд доларів (при середньоєвропей-
ській, але мінімальній ціні) 10 тис. до-
ларів за гектар.
 А раз Зе-команда цього робити не 
хоче, а пре на народ, як танк, то тут і за-
хована перша причина їхнього галопу до 
ринку.
 Необхідно будь-яким чином легалі-

зувати або відкрити «законом» шляхи 
легалізації вкраденого і роздарованого 
всіма системами влади та її вірними слу-
гами за період iз 2006 до 2018 року — 12 
млн га. Якщо Зе-команда хотіла вико-
нати справедливу місію покарання гра-
біжників — повернення хоча б половини 
вкрадених земель до державного фонду 
з подальшою їх передачею в оренду на-
віть інопланетянам, то державна каз-
на поповнилася б мінімум на 6 млрд до-
ларів щорічно. Другу половину вкраде-
ного, або корупційно оформлених 6 млн 
га, держава могла б продати тим, хто ка-
зав «без умислу», або легко крав, і казну 
можна поповнити ще на 12 млрд доларів 
при заявленій урядом ціні 2 тис. доларів 
за гектар.
 Але для цього потрібно Зе-команді 
видати інший закон щодо землі і тіль-
ки стосовно вкрадених земель, тоді сус-
пільство буде аплодувати, а рейтинг буде 
рости так, що не втримаєте.
 Другою причиною термінового за-
твердження Закону про ринок українсь-
кої землі є завдання Зе-команді від гран-
тометів та грантодавців. Мета у них різ-
на, та завдання — одне. 
 І на останок, третьою причиною 
швидкого, а по-їхньому турборежимно-
го рішення поставлених завдань є само-
збереження Зе-команди (велике фінан-
сове та частково матеріальне забезпечен-
ня), після успішного виконання завдань 
та швидкого (2020 рік) і примусового за-
вершення політичної кар’єри. 

 У такому випадку мораль відсутня і 
всі дії відбуваються згідно з принципом 
«після мене хоч потоп». 
 Чи знають Зе-кнопкодави та Зе-вико-
навці про справжні завдання та їхніх ав-
торів. Більшість — ні! Тому їхнім майбут-
нім захистом перед суспільством буде слі-
пе поклоніння та сліпа довіра зомболіде-
ру. А запах доларів — це супутнє.
 Ці причини руйнації України не ві-
домі українському суспільству і тому 
повинні бути якнайшвидше доведені до 
нього, в тому числі через зомбоканали. 
 А як господарі цих каналів відреа-
гують на це? Особливо їхні московсь-
кі грантодавці, які володіють через під-
ставних медіаосіб 40% каналів. 
 Не дуже позитивно, м’яко кажучи, 
але відсутність євроазійського сліду в 
причинах аварійного виходу закону про 
ринок землі, дещо заспокоює їх, а ба-
жання якнайшвидше позбутись Зе-ко-
манди у них збіжиться з бажанням сус-
пільства. 

Земля і люди
 Наслідки, які чекають нашу, сьогод-
ні ще незалежну Україну, на початковій 
стадії, бо після — Не дай Боже! — впро-
вадження закону, будуть тільки квіточ-
ками, а ягідки прийдуть через декілька 
років. Коли держава, ніби де-юре  буде, 
а де-факто — вже ні. Земельна пробле-
ма не буде тільки одним фактором кра-
ху, але стане основним. 
 Якщо сто років тому Україна стояла 
на порозі чергової втрати державності, то 
першими почали гризню і втечу за кор-
дон її політичні лідери та шулери, не за-
бувши прихопити родове майно. Не втік 
тільки народ, який навіть під батогом ко-
лонізаторів зумів відродити країну. 
 Сьогодні маємо інший парадокс, а 
це перший наслідок перетворення краї-
ни на територію — масовий виїзд, пов-
торюю, масовий виїзд — втеча молодого 
та середнього покоління.
 Упродовж одного року після запро-
вадження безвізу з України щоденно 
виїжджає від 10 до 15 тисяч осіб. 
 Ми старалися аналізувати цей про-
цес і вести певну статистику. Результа-
ти невтішні. Бо, по-перше, серед тих, 
хто виїхав iз країни, від 70 до 80 відсо-
тків — представники сільської місце-
вості та районних центрів, маленьких та 
малих містечок, де відсутні робочі міс-
ця. По-друге, серед них — до 25% грома-
дян української національності, які за-

хисту від держави не мають. І тільки 3-
5 відсотків — представники нацменшин 
(не плутати з російськомовними, яких 
оберігають «русскій мір» та інші коло-
ни Московії для їхнього майбутнього за-
втра). 
 Втрата землі буде не тільки причи-
ною втрати території, а головною скла-
довою втрати держави.
 Сьогодні Україна щорічно втрачає до 
2 мільйонів людей молодого і середньо-
го покоління, а землероба — оброблюва-
ча землі — держава  втратила ще рані-
ше. Про що свідчить цифра у 5-7 відсо-
тків українців  від 7 мільйонів, які після 
указів Кучми отримали від суспільства 
безкоштовно 24 мільйони гектарів най-
родючішої землі у світі (по 2-8 гектарів). 
І не стали її обробляти та засівати. 
 На другому етапі дії закону, коли, 
витратившись до нитки, внутрішні руй-
нівники держави почнуть продавати і 
заробляти на землі (скупивши по 2 ти-
сячі доларів за гектар, продаватимуть по 
10 тисяч мінімум). Але такі гроші є тіль-
ки у зовнішніх грантодавців та гранто-
метів — північних та західних. Україна 
та її народ перестануть бути господаря-
ми більше 70% своєї території, поперед-
ньо позбувшись до 70% своїх молодих 
людей — охоронців та захисників своїх 
родин та Вітчизни.
 Друга половина суспільства — стар-
ше покоління,  і завтра воно та не-
спроможне фізично населення планово 
вимиратиме, а діти поїдуть до батьків у 
пошуках кращої долі. 
 На території України, а ця назва збе-
режеться історично ще деякий час, не-
обхідні будуть робочі руки не тільки для 
землі, а й для обслуговування нових гос-
подарів. Прийдуть інші люди — не ук-
раїнці. 

Земля — це один iз факторів, які 
обю’єднували український народ
 Земля — це один iз факторів, на якій 
народився український народ. 
 Земля, а точніше її ринок та продаж, 
— це один з головних факторів, який по-
хоронить Україну. 
 Про це потрібно знати всім україн-
цям. Це повинні відчути аморальні Зе-
кнопкодави і Зе-виконавці, щоб зупини-
тись перед прірвою, втративши «бабло», 
але зберігши честь людини і українця. 
 Це повинно стати прапором боротьби 
та збереження державної незалежності 
України. ■

ДИСКУСІЯ 

По лікті в... землі 
Продаж землі стане одним із факторів краху України як держави

■В українському суспільстві триває дис-
кусія щодо можливого продажу земель 
сільськогосподарського призначен-
ня. Чому цю тему сьогодні так активно 
лобіює влада та які наслідки це матиме 
для країни — пропонуємо роздуми з 
цього приводу голови Конгресу громад-
ських об’єднань України Михайла Бугай-
ця.

Михайло БУГАЄЦЬ, голова Конгресу 
громадських об’єднань України

Земля, а точніше її ринок та 
продаж, — це один iз головних 
факторів, який поховає Україну.

Калаш Артема ШВИДКОГО.❙
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Полтавська область

Про таких, як 35-річна засновни-
ця сироварні «КозаЧка» Тетяна 
Дядечко кажуть: із неї енергія 
б’є ключем. Для когось керувати 
бізнесом — уже суттєве наван-
таження, але не для Тетяни. Бо, 
окрім цього, вона бере участь у 
багатьох соціальних проєктах, 
постійно їздить за кордон, аби 
перейняти якийсь новий досвід, 
хоч саму молоду бізнес-леді вже 
важко назвати новачком у сиро-
варінні. Життя «на колесах», го-
ворить, стало для неї звичним. За 
версією журналу Women, полтав-
ка увійшла до топ-500 успішних 
українок. Історія її успіху дивує 
багатьох.

Зустріч на Землі Обітованій, що 
стала доленосною
 — Іще навчаючись на друго-
му курсі факультету економіки 
та менеджменту Полтавської аг-
рарної академії, я почала пра-
цювати на одну київську ком-
панію: була менеджером із про-
дажів і мала робочий автомобіль, 
— розповідає про себе моя спів-
розмовниця. — Так, отримавши 
водійські права у 18 років, одра-
зу ж сіла за кермо. Закінчивши 
академію, працювала в ПП «Аг-
роекологія», що в Шишацько-
му районі. Тож можна сказати, 
що з першою роботою мені дуже 
пощастило, адже моїм учителем 
став сам засновник цього підпри-
ємства Семен Антонець — відо-
мий український аграрій, нова-
тор сільського господарства, і я 
вдячна долі за те, що вона під-
несла мені такий подарунок. Се-
мен Свиридонович істотно впли-
нув на моє світосприйняття, нав-
чив ставити цілі й досягати їх. 
Розпочавши з обліковця в полі, 
я досить швидко доросла до за-
ступника фінансового директо-
ра. І якби не мій неспокійний ха-
рактер і вічні пошуки абсолют-
ного щастя, я б, мабуть, працю-
вала там і досі. Бо насправді то 
була робота-мрія, мене все вла-
штовувало: і зарплата, і ставлен-
ня. Я мала багато повноважень, 
постійно їздила в закордонні від-
рядження. Тепер, «перемотуючи 
плівку» свого життя назад, часто 
думаю, що даремно тоді без будь-
яких причин звільнилася з робо-
ти. Але на ту пору мала за плечи-
ма всього 26 років, і мною керу-
вав душевний неспокій. Увесь 
час здавалося, що зупинилася у 
своєму розвитку.
 Так Тетяна Дядечко переїха-
ла до Києва. Гадала, що підко-
рить столицю й після цього на-
стане найкращий період у її жит-
ті. Проте все виявилося навпаки. 
Розпочався період випробувань. 
Заощаджені гроші швидко за-
кінчилися, а винаймати кварти-
ру в столиці — дуже недешеве за-
доволення.
 — Я досить довго не могла 
знайти пристойну роботу — все 
було, як ото кажуть у народі, як 
пороблено, — пригадує Тетяна. 
— Усе в моєму житті враз ста-
ло значно гірше, ніж було. І от 
одного дня, маючи за плечима 
рік безробіття, а до того ж кеп-
ський настрій і повний занепад 
духу, я зрозуміла, що далі так 
тривати не може. І тут мені при-
гадалася одна моя робоча поїзд-
ка в Ізраїль, де я відвідала сімей-

ну сироварню (звісно, тоді ще не 
знала, що та зустріч із молодим 
подружжям стане доленосною). 
Сироварінням на ту пору взагалі 
не цікавилася. Але мене врази-
ло ставлення молодої пари одне 
до одного, до людей, Всесвіту. 
Увесь час важко працюючи (чо-
ловік із дружиною самі обробля-
ли землю, годували й доїли 300 
кіз, виготовляли сир і продавали 
його), вони були абсолютно щас-
ливими, випромінюючи радість, 
любов, створюючи навколо себе 
ореол щастя, гармонії й задово-
лення життям. Іще тоді, не зна-
ючи, що в моєму житті настане 
важкий період, розмірковувала: 
як класно, і я так хочу! І от, туж-
ливо дивлячись у вікно орендо-
ваної київської квартири, я по-
думала: а може, моє покликан-
ня — варити сир? Абсолютно не 
знаючи, як це робити, зібрала ін-
формацію на цю тему в інтернеті 
(на той час навіть це було не так 
легко), замовила все, що було не-
обхідно для цього процесу, а на-
ступного ранку, поїхавши на ри-
нок і купивши домашнє молоко, 
почала варити сир. Уже перший 
сир вийшов шикарним. За дру-
гої спроби запропонувала про-
дегустувати його друзям і їхнім 
знайомим. А після третьої — по-
чала продавати. Коли тепер роз-
повідаю про це сироварам-почат-
ківцям, ті дивуються, як я змог-
ла так швидко налагодити вироб-
ництво і збут продукції. У такому 
разі відповідаю: для мене то було 
питанням виживання, отже, 
просто не мала часу на розкач-
ку. 
 Отак півтора року працюючи 
в київській квартирі, Тетяна Дя-
дечко обросла постійними клієн-
тами з Конча-Заспи, яким розво-
зила по домівках сири, йогурти й 
навіть випічку, впоратися з якою 
їй допомагала подруга. Завдяки 
«сарафанному радіо» популяр-
ність Тетяниних сирів, йогур-
тів зростала, вона вже отримува-
ла більше замовлень, аніж могла 
виконати.

Коли відкрила власну 
сироварню, приготування 
сирів щоразу закінчувалося 
сльозами
 Усе б добре, проте, варячи в 
київській квартирі сир, яким за-
хоплювалися її багаті клієнти, 
дівчина розуміла, що це не її рі-
вень. Тож вона домовилася із 
власником сімейної ферми «Ба-
бині кози», що в Київській облас-
ті, і сироваром Олександром Ба-
биним про оренду його сировар-
ні. А оскільки вдень чоловік пе-
реробляв там своє молоко, мала 
можливість працювати тільки в 
нічну зміну. 
 — Та я була вдячна Олексан-
дру за те, що він узагалі пустив 
мене до своєї сироварні, попри 
те, що я його конкурент. Знає-
те, у мене така життєва філосо-
фія: будь добрим і відкритим до 
світу — і тоді до тебе притягнуть-
ся подібні люди, — ділиться Те-
тяна Дядечко. — Отак працюва-
ла в сироварні Олександра рік. 
До речі, він також був не з лег-
ких. Бо одна річ — варити сир 
на кухні в каструлі, навіть якщо 
переробляєш 200—300 літрів 
молока, і зовсім інша — пере-
робляти 500 літрів однією па-
рою рук на промисловому облад-
нанні в цеху. Часом злипалися 

від безсоння очі, хіба що під ра-
нок могла задрімати на дивані 
в маленькій холодній кімнатці. 
Було таке, що замість спирто-
вого термометра випадково взя-
ла ртутний, і він тріснув, піс-
ля чого 500 літрів молока дове-
лося просто вилити. Допікала 
й постійна нестача коштів. На-
став період, коли захотілося зда-
тися. А потім ураз стало легше. 
Розкрутившись, я навіть змог-
ла придбати в Житомирській об-
ласті власне приміщення, зроби-
ла там ремонт — одні добрі люди 
допомогли грішми. Домовила-
ся із друзями-фермерами, що ті 
постачатимуть молоко. І от тут 
розпочалося найцікавіше. Річ 
у тому, що коли ми, початків-
ці, пишемо план запуску вироб-
ництва, то розраховуємо необхід-
ну суму коштів лише до відкрит-
тя підприємства, забуваючи про 
те, що перші півроку чи рік воно 
іще не даватиме особливого при-
бутку, а тобі ж потрібно закупо-
вувати молоко, виплачувати за-
рплату працівникам тощо. І саме 
коли я відкрила свою сировар-
ню, зіткнулася з тим, що оборот-
них коштів не вистачало, знай-
ти кваліфікованих працівників 
у селі було складно. Окрім усьо-
го, вийшло так, що й нібито хоро-
ше молоко моїх друзів-фермерів 
через годівлю корів силосом не 
відповідало моїм вимогам. Усю 
готову продукцію доводилося 
викидати: сир мав гіркий смак, 
розтріскувався, розвалювався. 
Тож щоразу процес його приго-
тування закінчувався рясними 
сльозами. Уже вдруге мені хоті-
лося все покинути, відмовитися 
від сироваріння. Єдиною розра-
дою стали мої батьки, котрі про-
живають у райцентрі Чутове, 
вони не лише надавали мораль-
ну підтримку, а й допомагали фі-
нансово, наскільки могли.
 Потім розпочалися пошуки 
такої, як треба, сировини. Те-
тяна знайшла кілька родин, які 
тримали по 4—5 корів, домови-
лася з ними про поставку моло-
ка, і так пропрацювала ще рік. За 
цей час їй вдалося вийти зі свої-
ми йогуртами на торговельну ме-
режу «Сільпо» (вони й зараз про-
даються в цій мережі магазинів). 
Але з молоком усе одно весь час 
були якісь проблеми. 
 — Багато його доводило-
ся виливати, — зітхає Тетяна. 
— Знаєте, я люблю простих ук-
раїнців, але, попрацювавши з 
ними, дійшла висновку, що чи 
не кожен із них спить і мріє, як 
би когось обвести навколо паль-
ця, — от такий у нас менталітет. 
І то була просто катастрофа. Бо я 
приходила вранці на роботу й не 
знала, варитиму того дня сир чи 
ні. Моєю принциповою позицією 
вiд самого початку було виготов-
ляти якісну продукцію, не таку, 
якою завалені полиці магазинів. 
Оці проблеми із сировиною, а та-
кож постійна нав’язлива тяга 
в рідні місця призводили до ду-
шевного дискомфорту. Це й зму-
сило мене повернутися до Полта-
ви. 

«Мої клієнти — люди, яким не 
все одно, що вони їдять»
 Продавши приміщення сиро-
варні в Житомирській області, 
минулоріч у селі Копили, що не-
подалік від Полтави, Тетяна Дя-
дечко взяла в оренду приміщен-

ня колишнього ресторану, зроби-
ла ремонт і запустила виробниц-
тво йогуртів. Молоко бере у ПП 
«Агроекологія». Радіє: воно су-
перякісне, передбачуване і з ним 
ніколи не виникає жодних про-
блем.
 — Зараз у мене теж нелегкий 
період, — зазначає підприємець, 
— бо ремонт, відкриття сировар-
ні «КозаЧка» мене дещо висна-
жили, як емоційно, так і фінансо-
во. Але, слава Богу, уже запусти-
ли виробництво. Тепер лишаєть-
ся тільки розвиватися. Поки що 
йогурти — основна наша продук-
ція. Хоч, звісно ж, виготовляємо 
й сири — окрім кисломолочного, 
твердий адигейський та з білою 
пліснявою, а також напівтверді. 
Їх можна придбати в нашому об-
ласному центрі у двох магазинах 
ПП «Агроекологія». Плюс раз 
на тиждень робимо кур’єрську 
доставку замовленої продукції 
як у Полтаві, так і в Києві. Мої 
клієнти — це люди, яким не все 
одно, що вони їдять, вони дотри-
муються здорового способу жит-
тя і є просто гурманами.
 Разом зі своїм колегою з Лит-
ви Валдасом Кавіаліускасом Те-
тяна Дядечко створила українсь-
ко-литовську асоціацію «Осере-
док сировара». Партнери вже 
провели низку закордонних нав-
чань для українських майстрів 
сироваріння. Торік організува-
ли в Полтавській аграрній ака-
демії першу конференцію сиро-
варів. Основна мета згаданої асо-
ціації — як просвітницька діяль-
ність, так і комерційна допомога 
колегам зі збутом готової продук-
ції. 
 — Не секрет, зараз нашу про-
дукцію не так легко продавати. З 
одного боку, люди хочуть спожи-
вати справді якісний натураль-
ний продукт, а з іншого — поки 
що не готові платити за нього 
високу ціну, — констатує Тетя-
на. — Але ж він просто не може 
бути дешевим, адже це продукт 
зі справжнього молока. Розуміє-
те, у ньому немає більше нічого, 
окрім молока.
 Чи не всі кошти, які зароб-
ляє, підприємиця витрачає на 
навчання: декілька разів на рік 
їздить за кордон, дуже часто бу-
ває у Франції, Італії, Швейцарії, 
відвідуючи тамтешні сировар-

ні, де неодмінно чогось вчиться, 
щось запозичує. 
 — Чому за кордоном сир та-
кий смачний? Бо там дуже ба-
гато сирів мають 200-, 300-літ-
ню історію. У французів, італій-
ців, швейцарців сироваріння — у 
крові, ця справа передається від 
діда до батька, від батька до сина. 
Відповідно, чи не кожен «сир-
ний» бізнес має свою історію. Ми 
ж із колегами в нашій країні пер-
шовідкривачі. Радянська влада 
знищила ці традиції (вони дещо 
збереглися хіба що в Західній Ук-
раїні), тож усе життя ми їли два 
види твердих сирів — «Російсь-
кий» і «Голландський», особли-
во не задумуючись, сир це чи «на-
півсир». Основна проблема про-
дукції масового споживацького 
попиту в тому, що вона робить-
ся за рахунок досягнень хімічної 
промисловості. І коли на упаков-
ці йогурту пишуть: термін збері-
гання — 30 діб, у мене вже ви-
никають запитання. Унікаль-
ність наших йогуртів у тому, 
що для їх приготування ми ви-
користовуємо лише справж-
нє молоко й закваску на основі 
чистих культур молочнокислих 
бактерій, і навіть наповнювачі з 
ягід i фруктів готуємо самі. Не 
дивно, що термін їх зберігання 
— усього 10 днів. Щодо твердих 
сирів, то, запозичуючи рецепти, 
спосіб приготування за кордо-
ном, я адаптую їх до нашого мо-
лока. При цьому люблю давати 
своїм сирам назву, що якимось 
чином прив’язана до нашої міс-
цевості, наприклад, «Полтавсь-
кий», «Покровський», «Святий 
Миколай», до того ж обожнюю 
вигадувати якісь історії. Зага-
лом вбачаю свою соціальну роль 
у тому, що пропоную людям 
справді якісний натуральний 
продукт. Так, він недешевий. 
Та головне те, що в людей наре-
шті з’являється вибір, — підсу-
мовує представниця малого біз-
несу. 
 Вона ніколи не заходить до си-
роварні в кепському настрої. Гово-
рить, іще коли все починала, дійш-
ла висновку: якщо ти злий, агре-
сивний, то сир вдалим нізащо не 
вийде. Як це пояснити, не знає. Та 
важливо, за її словами, щоб навіть 
на енергетичному рівні цей про-
дукт приносив користь людям. ■

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Молочний шлях «КозаЧки»
Як кинути високооплачувану роботу й урешті-решт стати успішною 
бізнес-леді

■

Сироваріння — то Тетянина стихія.❙
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«Ми розробили нову 
педагогічну технологію 
«Навчання у русі»
 ■ Олексію Валерійовичу, 
технічний прогрес безперечно 
покращив наше життя сьогод-
ні, а от здоров’я навпаки погір-
шало. Ваш факультет бореть-
ся за формування здорової на-
ції та пропагує здоровий спосіб 
життя. Як гадаєте, наскільки це 
глобальна проблема і чи є з неї 
вихід?
 — Не знаю, наскільки гло-
бальна, але очевидна одно-
значно. Проблеми зі здоров’ям 
у дітей та підлітків сьогодні 
пов’язані зокрема і з їх низь-
кою руховою активністю — за-
багато часу вони проводять за 
комп’ютерними іграми, в со-
ціальних мережах. Водночас 
об’єми інформації для засвоєн-
ня постійно збільшуються, тож 
часу для занять спортом чи зви-
чайних фізичних вправ стає все 
менше. Реальний світ поступо-
во перетворюється на віртуаль-
ний і, здавалося б, до чого тут 
ми, фахівці з фізичного вихо-
вання та спорту, це швидше час-
тина роботи для психологів, IT-
спеціалістів, в окремих випад-
ках навіть лікарів. Але справа 
у тому, що наслідком такої си-
туації є дефіцит рухової актив-
ності, і ця проблема потребує 
нагального вирішення. 
 Одним із методів її подо-
лання вважаємо нашу розроб-
ку нового підходу до системи 
шкільного навчання та впро-
вадження нової оздоровчої пе-
дагогічної технології «Навчан-
ня у русі». Цей інноваційний 
проєкт розроблявся у контексті 
ідей Нової української школи. 
І спільно з Інститутом модерні-
зації змісту освіти вже третій 
рік поспіль впроваджується в 
освітній процес учнів початко-
вої школи, розроблено, науко-
во обґрунтовано та забезпече-
но навчально-методичною літе-
ратурою вчителів. Керівником 
цієї програми є наша професор-
ка Олександра Дубогай. Ідея 
цієї технології полягає у тому, 
що рухова активність, розвиток 
рухових здібностей учня висту-
пають пріоритетними індика-
торами його особистісного зрос-
тання. Вона передбачає інтег-
роване поєднання пізнавальної 
і рухової діяльності, забезпечує 
зміцнення спільних дій у фор-
муванні гармонійного фізично-

го та інтелектуального розвит-
ку особистості учня. На практи-
ці це відбувається так: діти під 
час уроку відтворюють зміст 
навчального матеріалу у виг-
ляді певних рухів. Наприклад, 
дитині дають завдання пораху-
вати, скільки буде три плюс два, 
а правильну відповідь показати 
рухами голови, присіданнями, 
нахилами тощо. Таким чином, 
ігровий характер пізнаваль-
ної діяльності активізує в учнів 
уяву, пам’ять, творче мислення, 
відбувається більш осмислене і 
кероване запам’ятовування ма-
теріалу. І найголовніше — така 
організація пізнавальної діяль-
ності забезпечує достатню нор-
му рухової активності дитини 
протягом дня.
 ■ А звідки виникла така ці-
кава ідея технології «Навчання 
у русі»?
 — Справа у тому, що на фа-
культеті вже багато років пос-
піль проводиться, крім звичних 
змагань з футболу, волейболу, 
плавання, баскетболу, шахів, 
так зване «Свято руху, краси 
і здоров’я», ініціатором якого 
є також професорка Дубогай. 
Воно об’єднує дітей різного віку 
— від дошкільнят та дітей мо-
лодшого шкільного віку до сту-
дентів різних курсів, де вони де-
монструють свої художньо-тан-
цювальні номери. Це свято має 
на меті сформувати звичку до 
здорового способу життя, сприя-
ючи підвищенню рухової актив-
ності молоді, а змагальний дух 
та згуртованість команд-учасни-
ків покращують психоемоційну 
сферу підростаючого покоління. 
Однак для дітей у сучасному ма-
лорухливому світі цього замало, 
тому було вирішено розробити і 
певні вправи, які можна було б 
виконувати під час уроків, так, 
щоб їх пізнавальна діяльність 
поєднувалася з руховою.

«Наші студенти є учасниками 
Олімпіад» 
 ■ Олексію Валерійовичу, а 
яких фахівців готує факультет 
фізичного виховання, спорту та 
здоров’я? 
 — У нас відкрито набір на 
спеціальності «Середня освіта 
(фізична культура)», «Фізич-
на культура і спорт», «Фізична 
терапія, ерготерапія», тобто ми 
готуємо вчителів фізичної куль-
тури, тренерів-викладачів із різ-
них видів спорту, а також фахів-

ців із фізичної терапії. 
 ■ Тобто випускники вашого 
факультету можуть працювати 
не тільки вчителями фізкульту-
ри?
 — Так. У них є широкі мож-
ливості у працевлаштуванні, 
зокрема змога працювати тре-
нерами-викладачами у дитя-
чо-юнацьких спортивних шко-
лах, інструкторами фітнес-, ак-
вацентрів, фахівцями різних ре-
абілітаційних закладів.
 Крім того, на факультеті не-
щодавно була введена дисциплі-
на «Спортивно-педагогічна ін-
форматика», спрямована на 
формування інформаційно-ко-
мунікаційної компетентності 
студентів через використан-
ня електронних ресурсів в ос-
вітньому середовищі. Майбут-
ні фахівці фізичного вихован-
ня та спорту за технічної під-
тримки викладачів факультету 
інформатики і методичної до-
помоги викладачів факультету 
фізичного виховання, спорту і 
здоров’я навчаються самостій-
но створювати мультимедійні 
програми (відеофільми) з різних 

видів спорту та з інших навчаль-
них дисциплін. Найголовніше у 
тому, що студенти можуть само-
стійно виготовляти свої власні 
ультрасучасні дидактичні засо-
би, поповнюючи мультимедій-
ний банк даних.
 ■ За 19 років спільної колек-
тивної праці факультету впев-
нена, що у вас є і значні спор-
тивні досягнення?
 — Так. Нам є чим пишатися! 
У спортивних секціях тренують-
ся і підвищують свою спортив-
ну майстерність з 17 видів спор-
ту 620 студентів, 2 заслужені 
майстри спорту України, 12 
майстрів спорту України між-
народного класу, 315 розряд-
ників. Крім цього, 22 студенти 
факультету входять до складу 
збірних команд України, біль-
ше 30 — до збірних команд міс-
та Києва, 6 студентів є учасни-
ками зимових Олімпіад 2006 і 
2014 років, 3 студентки — літ-
ніх Олімпіад 2000, 2004 і 2008 
років. 
 Студентка нашого факульте-

ту  Оксана Цигульова завоювала 
срібну медаль зі стрибків на ба-
туті на Олімпійських іграх 2000 
року в Сіднеї, є неодноразовим 
переможцем чемпіонатів світу 
та Європи з цього виду спорту. 
Магістр Таня Волосожар ста-
ла олімпійською чемпіонкою з 
фігурного катання на ковзанах 
у змаганнях спортивних пар у 
2014 році в Сочі. Студенти і ас-
піранти факультету фізичного 
виховання, спорту та здоров’я, 
а саме Оля Щербатих і Марина 
Костюченко брали участь в літ-
ній Олімпіаді 2008 року в Пе-
кіні. Наші студенти є перемож-
цями і призерами Всесвітньої 
універсіади. Зокрема, Станіслав 
Морозов і Таня Волосожар — 
срібні призери Зимової всесвіт-
ньої універсіади у 2007 році (м. 
Турин, Італія). Спортивні гім-
насти Оля Щербатих, Марина 
Костюченко та Дмитро Гиренко 
на Літній всесвітній універсіаді, 
що проходила у Пекіні 2007 
року, спільно завоювали одну 
золоту, три срібні і одну брон-
зову медалі. Денис Попов став 
чемпіоном світу у складі юнаць-

кої збірної України з футболу. 
Крім цього, Віталій Миколен-
ко, Микола Шапаренко і той же 
Денис Попов успішно виступа-
ють на міжнародних змаганнях 
і у чемпіонаті України з футбо-
лу у складі футбольного клубу 
«Динамо» (Київ).
 Справді, для будь-якого за-
кладу вищої освіти, де здійс-
нюється підготовка фізкуль-
турних кадрів, вважається пре-
стижним виховати чемпіона 
Олімпійських ігор. Хоча важ-
ливіше — підготувати фахів-
ця, здатного засобами фізичної 
культури і спорту сформувати 
кожного вихованця як духов-
но багату, морально здорову і 
фізично досконалу особистість. 
Тому спортивна майстерність 
студентів нашого факультету є 
не самоціллю, а складовою час-
тиною їхньої професійної діяль-
ності. 
  Та й, зрештою, у нас потуж-
ний склад колективу факуль-
тету, який брав і бере участь у 
підготовці спортсменів висо-

кого класу, зокрема олімпій-
ський чемпіон, заслужений 
майстер спорту СРСР із футбо-
лу, заслужений тренер Украї-
ни, завідувач кафедри футболу 
Олексій Михайличенко; Прези-
дент Національної федерації з 
боротьби на поясах «Алиш», за-
служений тренер України Дмит-
ро Лахно; генеральний секретар 
Федерації фігурного катання на 
ковзанах, доктор педагогічних 
наук, професор Ірина Медвєдє-
ва; заслужений тренер Украї-
ни з баскетболу Володимир Ри-
жов; старший тренер жіночої 
збірної України з футзалу Во-
лодимир Колок; старший тре-
нер юніорської збірної України 
зі спортивного орієнтування Ва-
силь Березовський та багато-ба-
гато інших.

Проблема багатьох шкіл — 
погана спортивно-матеріальна 
база
 ■ І наостанок хотілось би 
дізнатися вашу думку стосов-
но уроків фізичної культури у 
школі: якими вони мають бути 
і які перспективи їх змін у май-
бутньому? 
 — Передусім, урок фізичної 
культури повинен мати оздоров-
чий характер, проте не слід за-
бувати і його освітню цінність 
— набуття школярами життє-
во необхідного рухового досві-
ду. Крім цього, важливим є і ви-
ховний вплив, зокрема форму-
вання в учнів звички, потреби і 
стійкого інтересу до занять фі-
зичними вправами. Реалізація 
усіх цих завдань можлива тіль-
ки завдяки спільним зусиллям 
учителів, батьків і суспільства в 
цілому, оскільки тільки у здоро-
вому соціумі може формуватися 
здорове покоління. 
 З позиції сьогодення нав-
чальна програма з фізичної 
культури в закладах загаль-
ної середньої освіти дає мож-
ливість виконувати поставлені 
завдання, адже в ній зміст сфор-
мований з урахуванням інтере-
сів учнівської молоді. Однак, 
на жаль, спортивно-матеріаль-
на база більшості сучасних шкіл 
не забезпечує повною мірою їх 
реалізацію. Це, на мою думку, 
одна з головних проблем сучас-
ної системи фізичного вихован-
ня школярів. ■

Олексій Тимошенко.❙

«Важливо сформувати в учнів звичку, потребу і 
стійкий інтерес до занять фізичними вправами».

ДО ЮВІЛЕЮ

«Урок фізкультури 
передусім має мати 
оздоровчий характер»
Фізичне виховання, спорт і здоров’я: як ці три складові поєднують 
на відповідному факультеті Національного педуніверситету 
імені Драгоманова

■

Тетяна УРИСЬ

Враховуючи актуальність підготовки висококваліфікованих фахівців фізичного виховання і спорту 
та їх значущу роль у забезпеченні ефективного функціонування освіти, суспільства і держави зага-
лом, у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова з 2001 року функціонує 
факультет фізичного виховання, спорту і здоров’я, який очолює доктор педагогічних наук, професор 
Олексій Валерійович Тимошенко.
У своєму інтерв’ю він розповів про те, як сьогодні навчаються вчителі фізичної культури, вихову-
ються майстри спорту та олімпійські чемпіони, яке місце займають фізичні навантаження та заняття 
спортом у навчанні школярів та їхніх майбутніх вчителів — студентів педагогічного університету та 
які, зрештою, перспективи цієї галузі у майбутньому інформаційному суспільстві.
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«Знову почати їсти 
м’ясо ніколи 
не хотілося»
 ■ Катю, ну почнемо з 
того: що особисто для тебе 
таке вегетаріанство? Як 
ти прийшла до того, що 
стала вегетеріанкою?
 — Я усвідомила для 
себе, як багато страждань 
люди завдають тваринам. 
Тож вирішила, що не хочу 
бути до цього причет-
ною та матеріально під-
тримувати жорстокість. 
Але на вегетеріанстві я 
не планую зупинятися, 
найближчим часом пла-
ную перейти на веганс-
тво. І от тоді мені мораль-
но стане ще легше. Щоб 
зрозуміти, відразу пояс-
ню: вегетаріанство та ве-
ганство — це різні підхо-
ди до харчування та стилі 
життя. Вегетаріанство — 
це коли ти їси все, окрім 
м’яса, птиці та риби, ве-
ганство — це коли ти не 
їси м’ясо, птицю, рибу та 
все, що виробляють тва-
рини (молоко, ікру, мед 
тощо). Також я не лише 
не їм м’ясо, а й не купую 
шкіряні та хутряні речі.
 ■ Розкажи про свій 
шлях веганства, з чого 
почала й чи були момен-
ти, що хотіла «кинути» 
це і знову почати їсти 
м’ясо?
 — Одного разу в iн-
тернеті дізналася, як жи-
веться тваринам на фаб-
риках та заводах і зро-
зуміла, що не можу біль-
ше споживати трупи цих 
бідних істот, які навіть 
за життя не знали добро-
го ставлення людини до 
них. Знову почати їсти 
м’ясо ніколи не хотілося, 
бо для мене це вже зовсім 
не їжа, а жорстоко вбита 
тварина.
 ■ У чому переваги та 
недоліки вегетеріанс-
тва?
 — Для мене переваг 
точно більше, аніж не-
доліків. Я стала легше 
почуватися, відкрила 
для себе чимало продук-
тів харчування, про які 
не знала, коли їла м’ясо. 
Саме тому  я переконана, 
що вегетаріанство та ве-
ганство — це не про об-
меження в харчуванні, а 
навпаки — про його зба-
гачення. А ще, я відчу-
ваю себе трохи краще, 
коли думаю про те, що, 
зі свого боку, я роблю все 
можливе, аби стражда-
ло менше тварин та за-
галом природа. Проте 
недоліки теж є. Напри-
клад, у звичайних ресто-
ранах чи кафе я не наїда-
юся, адже багато хто ду-
має, що вегетаріанський 
бургер — це замінити 
котлету на помідор і цьо-
го вистачить, а це не так. 

Також треба знати біль-
ше про їжу та продумува-
ти свій раціон. На почат-
ку це мене напружувало, 
адже я була не з тих, хто 
собі щось готує чи витра-
чає багато часу на приго-
тування їжі. Сьогодні моє 
вегетаріанство вже не ви-
магає особливих зусиль: 
я просто знаю, що за день 
я маю з’їсти та в якій 
кількості. Ну і стосовно 
одягу: дуже важко знай-
ти не шкіряні та не за-
мшеві зимові чоботи хо-
рошої якості. На моє щас-
тя, я це роблю не кожного 
сезону, але коли мені пот-
рібно — я в прямому сенсі 
шукаю це взуття всюди: 
в інтернет-магазинах, у 
торговельних центрах, 
на ринках. У пiдсумку 
знаходжу лише декіль-
ка пар, які могли би мені 
підійти. Усе це через те, 
що я хочу взуття не лише 
з екошкіри та без хутра 
всередині, а ще й красиве 
та 41 розміру. Такий по-
шук вимагає терпіння та 
уважності, адже є чобо-
ти з екошкіри, які зроб-
лені дуже неякісно, на-
віть якщо коштують по-
над 2 тисячі гривень. 

Коли друзі та знайомі 
пiдтримують
 ■ Часто можна почути, 
що бути вегетеріанцем — 
це дорого і що в Україні 
мало продуктів, які мож-
на споживати. Яка твоя 
думка щодо цього?
 — Це неправда. Проте 
я не заощаджую на тому, 
що не їм м’ясо, адже на 
ці ж гроші купую те, що 
правильно заміняє мені 
продукти тваринного по-
ходження: гриби, бобові, 
курагу, фініки, інжир та 
інше. 
 ■ Чи перевіряєш ти ор-
ганізм, чи достатньо йому 
вітамінів без тваринної 
їжі? І як ти ставишся до 
БАДів, вітамінів із ап-
тек?
 — Так, я здаю аналізи 
та консультуюся з ліка-
рем-гастроентерологом, 
аби визначити, чи достат-
ньо моєму організму пот-
рібних речовин. До додат-
кових вітамінів з аптеки 
ставлюся добре, якщо їх 
призначає лікар.
 ■ Які, на твою думку, 
найбільші міфи щодо ве-
гетаріанства? 
 — Найбільший міф 
про те, що є незамінні 
тваринні білки. Таких не-
має. Також є міф про те, 
що вегани та вегетаріан-
ці — це люди, які не мо-
жуть займатися про-
фесійно спортом. Це та-
кож неправда. 
 ■ З чого радиш почи-
нати людям, які хочуть 
стати вегетеріанцями, 

але на їхньому столі за-
раз стоїть м’ясо і вони не 
знають, iз чого почати? 
 — Раджу почати з вив-
чення інформації. Коли я 
вирішила, що не буду біль-
ше їсти м’ясо, то цілий мі-
сяць проходила голодною 
— я просто не наїдалась! 
А все тому, що неправиль-
но замінювала м’ясо. Піс-
ля одного походу до сто-
личного веганського рес-
торану відчула, що наре-
шті сита. Я зрозуміла, що 
потрібно серйозно зайня-
тися своїм харчуванням, 
інакше можна нашкоди-
ти здоров’ю. Тож почала 
читати багато інформації 
та виписувати у блокнот, 
які продукти дають пот-
рібні речовини для мого 
організму і чого мені вар-
то їсти більше чи менше. 
Тому в першу чергу рад-
жу прочитати багато ін-
формації про веганство та 
вегетаріанство. По-дру-
ге, не варто засмучувати-
ся, якщо не можете через 
якісь причини поки від-
мовитися від м’яса. Ці 
люди можуть по-іншо-
му допомогти тваринам. 
Вони, наприклад, можуть 
не ходити в цирки, де ви-
користовують тварин; не 
вiдвiдувати дельфінарії 
та контактні зоопарки. 
На додаток можна поши-
рювати інформацію про 
те, чому не варто ходити 
в такі заклади розваг. А 
ще ці люди для початку 
можуть відмовитися від 
шкіряних i хутряних ре-
чей. 
 Є ще чимало способів, 

як можна зараз допомог-
ти тваринам, якщо є таке 
бажання: регулярно під-
писуйте петиції, що допо-
магають захистити тва-
рин, час від часу репостіть 
на свою сторінку у «Фей-
сбуці» пости про тварин, 
які шукають собі госпо-
дарів, поїдьте у притулок 
для тварин і фізично чи 
матеріально  допоможіть. 
На власному прикладі пе-
реконати когось відмо-
витись від м’яса поки не 
вдалося, але я й не став-
лю собі це за мету. Я ніко-
му нiчого не нав’язую: го-
ворю про вегетаріанство 
лише тоді, коли питають. 
Однак на своїх сторінках 
у соцмережах висвітлюю 
цю тему. Я вважаю, що це 

— як віра, її неможливо 
нав’язати силою. Люди-
на сама має зробити вибір 
і прийти до цього або вирі-
шити не йти зовсім. Проте 
мої друзі та знайомі ста-
ли менше вживати м’ясо 
та купувати шкіряні й 
хутряні речі. Це мене ті-
шить, бо вони кажуть, що 
інформація від мене част-
ково вплинула на їхнє рі-
шення. 

«Якщо їжа є корисною, 
але несмачною — я її 
їсти не буду»
 ■ Розкажи про основні 
свої принципи харчуван-
ня? 
 — Перший принцип 
— їжа має бути смачною. 
Якщо їжа є корисною, але 

не смачною — я її їсти не 
буду. Виняток — курага. 
Її мені потрібно їсти, по-
заяк вона підвищує мені 
гемоглобін. Другий при-
нцип — це все ж користь. 
Третій принцип — еко-
логічність. Я намагаюся 
купувати та замовляти ту 
їжу, яка була вирощена в 
Україні та без додаткових 
обгорток (остання ознака 
стосується, здебільшого, 
цукерок). Із третім при-
нципом виходить далеко 
не завжди, але я стараю-
ся.
 ■ Я знаю, що ти ще й 
допомагаєш тваринам: 
підбираєш безпритуль-
них, шукаєш їм домівки, 
відвідуєш притулки. Роз-
кажи про свій досвід до-
помоги?
 — Я не так багато до-
помагаю, як мені хотіло-
ся б, але не пройду повз 
безпритульного коше-
няти на вулиці. Я заберу 
його тимчасово додому, 
відведу до ветеринара, 
вилікую та віддам безко-
штовно відповідальним 
людям — новим господа-
рям. Є винятки — іноді я 
таки не можу забрати ко-
шенят, бо вони бувають 
дуже наляканими і тіка-
ють. На щастя, в Україні 
є чимало небайдужих лю-
дей, які набагато більше 
допомагають тваринам, 
ніж я. Їх називають зоо-
волонтерами. Насправді, 
забрати тварину з вулиці 
та знайти їй сiм’ю не так 
уже й важко. Цей про-
цес часом займає не один 
тиждень, проте врятова-
не життя того, безумовно, 
вартує. І так, усіх не вря-
тувати, але можна карди-
нально змінити долю од-
нієї тварини, а, може, й 
багатьох. Це не так доро-
го й важко, як може зда-
тися на перший погляд. 
■

СПОСІБ ЖИТТЯ

Пташку жаль
Вегетаріанство — це як віра, його неможливо 
нав’язати силою

■

«Вегетеріанство — це не про м’ясо, а про збереження 
життів тварин», — Катерина Медовник.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙
❙

Катерина БАЧИНСЬКА

Зустрічаючись зi мною в одній із столичних кав’ярень, Катя замовляє сік. «Я досі 
не можу зрозуміти, чому люди не думають про майбутнє? Невже вони не усвідом-
люють, що пластикова соломинка, яку вони беруть, розкладатиметься приблизно 
200 років. Щоранку люди купують каву, беруть кришечки та соломинки й не за-
мислюються про наслідки», — сідаючи за стіл, коментує Катерина. Уже впродовж 
трьох років Катерина Медовник не споживає мяса та риби. Спершу, говорить, було 
непросто. Я уточнюю: «Саме відмовитися від м’яса?». На що Катя усміхається й 
відповідає: «Ні, переконати рідних, що для мене так краще буде». Зараз вона регу-
лярно здає аналізи та контролює свій стан здоров’я, читає професійну літературу 
щодо вегетаріанства і планує стати веганкою. Чи просто будь-кому з нас відмови-
тися від м’яса, чому люди вирішують змінити не лише 
спосіб харчування, а й стиль життя, як наважуються на 
цей крок та як змінюється їхнiй стан здоров’я після від-
мови від м’яса? Про це й вирішили поговорити з веге-
теріанкою Катериною Медовник. 

Катерина Медовник.❙

Катерина Медовник 
систематично допомагає 
бездомним тваринам, 
шукаючи їм домівку.

❙
❙
❙
❙
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Костянтин РОДИК

Більш сміливого роману в сучасному ук-
раїнському письменстві, аніж «Ноги» Вла-
дислава Івченка, не пригадати. Принаймні 
після роману Марини та Сергія Дяченків 
«Цифровий, або Brevis est» (2009). Смі-
ливість — у моделюванні феноменів, іще 
до ладу не вивчених фахівцями: психоло-
гами, культурологами, філософами. Сю-
жетне дослідження альтернатив: що буде, 
якщо... Якщо віртуал комп’ютерної гри пе-
ревершить реальні відчуття-враження?

 Коли послуговуватися класичною 
жанровою розкладкою, то «Ноги» — так 
звана наукова фантастика. Це поняття 
укрито аж таким грубим шаром фанта-
зійних текстів, що часом не розгледіти 
справжньої літератури в осерді НФ. Чи-
мало творів із цього запілля піднялися на 
поверхню загальнолітературного процесу 
й навіть сягнули канонічного рівня — від 
Свіфта до Орвелла. І тоді стало видно, що 
усі вони лишень використовують НФ-інс-
трументарій задля моделювання розвитку 
цілком сучасних процесів. Отже, точніше 
буде сказати, що «Ногами» Владислав Ів-
ченко перейшов у новий для нього мета-
жанр, модельний реалізм. А це саме той 
терен, де й досі володарюють Дяченки.
 Як би не декоровано сюжет твору мо-
дельного реалізму — історичним, фен-
тезійним чи майбутнім антуражем — це 
насправді день нинішній. Як-от у «Но-
гах». Утім, точніше-таки сказати, що тут 
потрапляємо у день трохи вчорашній — 
у реалії під каденцією попереднього пре-
зидента. Головний герой — непримітний 
зовні хлопець із провінційно-обласного 
Оклункова, що пішов добровольцем на 
фронт, був поранений під Іловайськом в 
обидві ноги й неймовірну кількість днів 
виповзав з оточення.
 Так, це легенда часів «великої вітчиз-
няної» про льотчика Марєсьєва — але Ів-
ченкові вона потрібна для деконструк-
ції самого процесу міфотворення. Схоже, 
наш автор вважає міфологію за різновид 
пропаганди: така собі апетитна кістка, що 
її кидають «масам», аби ті не замислюва-
лися, хто з’їв м’ясо. А тим часом у «конк-
ретних пацанів» на всіх ієрархічних щаб-
лях аж лящить за вухами. І нагадування 
про кістку їм дуже-дуже не подобається.
 Власне, з цього й починається роман. На 
тепер безногого, у візку, Михайла Кононова 
(колишній позивний Конан) — справжньо-
го героя і героя телесюжетів — наїжджа-
ють місцеві «еліти»: мажори, криміналь-
ники, поліціянти і прокурорські. Бо — не 
підкоряється до-Майданним «поняттям», 
що успішно реставруються в Оклункові і 
вище (команда «фас» щодо Конана надхо-
дить зі столиці).
 Ні, він не є демонстративним воїном 
світла — його спосіб життя майже гер-
метичний: не п’є, не палить, не водить 
компаній, хіба вибирається до тренажер-
ного залу. Такий собі інтроверт-відлюдь-
ко; працює нічним сторожем на хиткій 
фірмі шкільного товариша, грає собі на 
комп’ютері. Та коли вранці вертає додо-
му і часом бачить ґвалтовну несправед-
ливість — просто допомагає слабшому, без 
публічної моралі і сентиментів. І без доз-
волу «господарів життя». Чи ж сподоба-
ються їм такі пред’яви?
 Тож війна триває. Відшив бандитів, 
переграв поліцію, а прокурори виріши-
ли не мудрувати: арештували без звину-
вачень — і у КПЗ, до тих самих бандитів. 
Трапилося неймовірне: вижив у двох ко-
лективних замахах, ще й покалічив кіль-
кох нападників. Витік інформації, зму-
шені випустити. Конан залягає на дно.
 У той сам час усіма усюдами з вірус-
ною швидкістю шириться популярність 

нової-небаченої комп’ютерної гри «Вели-
кий ліс». Уявіть собі екранізацію Шкля-
ревого «Чорного ворона» — оце воно і є. 
І ви — всередині. Не глядач — учасник. 
«Усе настільки реально, що сама реаль-
ність видається неякісною копією гри». 
Як колись пустіли вулиці радянських 
міст підчас серіалів «Місце зустрічі змі-
нити ніяк» та «Сімнадцять миттєвостей 
весни», так і тепер. Аж так, що «залиши-
лися без роботи борделі, бо, по-перше, ба-
гато хто з гравців знаходить секс у грі, а 
по-друге, знов-таки, ночі в людей зайняті 
грою, а вдень вони працюють — тож на 
жриць кохання часу не залишається».
 У грі підживлюються не лише статеві 
потяги, а й почуття голоду, болю і страху. 
Тож навколо гри в реалі, мов на дріж джах, 
наростає інфраструктура. Виникають спе-
ціалізовані експерти, які прогнозують: 
«Великий ліс» є цікавим дослідним стен-
дом із вивчення економічної поведінки лю-
дей. Думаю, що невдовзі до економістів 
долучаться соціологи, психологи, етоло-
ги та вчені інших галузей». Авжеж, до-
лучаються. І доходять двох основних 
висновків: «Гра як іще один фронт украї-
но-російської війни» та «Модель, що після 
успішної апробації мала би перейти з гри 
в реал». На фронтірі між віртуалом і дійс-
ністю прорізаються контрабандні канали 
постачання до гри і назад грошей.
 Показовою є метаморфоза преси у грі. 
«Наша ідея була в тому, щоб надавати 
перевірену та збалансовану інформацію. 
Тож ми швидко зробилися поганими і для 
чекістів, і для повстанців», — розповідає 
журналіст, що засновує в реалі спеціалізо-
ване видання «Ігрові новини». Владислав 
Івченко вправно моделює залежні медіа-
стилі інших видань — майже як у «Коно-
топі» Василя Кожелянка — і на цьому тлі 
виразно видно, що залишилося від жур-
налістики у не-романній українській дійс-
ності: інтерв’ю без табу — хіба у «Дзеркалі 
тижня», а репортаж без цензури взагалі 
перекочував у книжки.
 Половина роману «Ноги» — затя-
гування у гру. Віртуал у формі реалу й 
навпаки; щось на кшталт славетної бри-
танської шокової радіоінсценізації «Вій-
ни світів» Герберта Веллса. Романна 
дійсність — динамічний бойовик із вико-
ристанням чи не всього детективного арсе-
налу. Але гра (чи «гра»?) все одно приваб-
ливіша: можна підніматися на рівні, поки 
недосяжні в реалі. Або навпаки — заглиб-
люватися в археорозслідування. Машину 
часу, нарешті, винайдено: гра. Вкупі з те-
лепортацією («побували вдома завдяки 
грі, в якій Донецьк був звільнений від те-
рористів»). 
 Так, гра перемістилася на Донбас. У 

«Великому лісі» остаточно перемогли ук-
раїнські повстанці — звільнили Оклунків-
щину з-під російської окупації. Друга час-
тина книжки називається так само, як і 
нова гра: «Донбас».
 Але навіщо Івченкові знадобилися дві 
гри в одній книжці? Попри огром побу-
тової деталізації, що заполонює всі його 
твори, цей письменник виразно тяжіє до 
символічної магії. У фантасмагорійно-
му романі «Третій фронт» (2016) він вис-
ловився однозначно: без знищення мос-
ковської міфології вистояти супроти Росії 
нам не світить. Закриття гри «Великий 
ліс» внаслідок перемоги українців — це, 
на символічному рівні, і є остаточною де-
конструкцією радянських міфів. Інакше 
перейти на вищий рівень — що у грі, що 
в реалі — неможливо. А ще раніше цю ак-
сіому сформулював Іван Семесюк: «Десак-
ралізація або смерть!» (Щоденник украї-
ножера. — К.: Люта справа, 2014). До речі, 
там же знаходимо таке означення: «Мон-
тесуми — фортеця патріотично нала-
штованих пацанів». Монтесумами Семе-
сюк називає Оклунків — Івченкове місто.
 Реальна Україна досі воює у великому 
лісі. Так, перемоги є. Лєнін уже не «с намі». 
У книжці Андрія Котлярчука «Доброволь-
ці. Доба героїв» (К.: Мистецтво, 2019) є ці-
каве свідчення одного з бійців: «Я не надто 
вірив у чергову революцію, та коли в Києві 
скинули Лєніна, зажевріла надія на пере-
могу». Та до перемоги не близько: дале-
ко не всі символічні монстри знищені або 
депортовані, як-от російська мова. Мос-
ква ж постійно плодить нові міфи — про 
«мир», наприклад. Понад сімдесят років 
тому Орвелл розсекретив таємну форму-
лу тоталітаризму: «Війна — це мир, мир 
— це війна». Та це нічого не значить для 
нових «зелених», що допалися до влади. 
Діагнозів лише два, вибирайте: або недо-
умки, або агенти впливу.
 Здається, Івченко оформив свій роман 
у важкостравний тисячесторінковий том 
свідомо. «Великий ліс» — в обов’язковому 
комплекті з «Донбасом». Серйозну хворобу 
без антибіотику не подужати. Без десовєті-
зації опиратися Росії немає сенсу. «Краще 
пережити одну операцію, аніж роками 
терпіти отруйну виразку».
 В «Ногах» є промовистий епізод. Во-
лонтер у розпачі: «Я звертаюся по допомо-
гу, а мені відмовляють — кажуть, що вже 
допомагають. Кому? «Ну, от ми здаємо 
гроші для «Разом до перемоги!». Я хапаюся 
за голову! Тобто ви витрачаєте гроші на 
якусь гру і вважаєте, що ви дійсно допома-

гаєте армії?». Направду, так: найліпша до-
помога армії — пожертви на дезінфекцію 
мізків. Попервах, як це і роблять «Ноги», 
віртуально. Та коли книжку прочитають 
тисячі — то вже будуть здорові люди. Міц-
ний тил. Імунітет супроти всіляких росій-
ських гібридів. Власне, друга частина ро-
ману — сценарій виходу гри в реал. «Грою 
це було раніше, а тепер це частина реалу... 
У реалі почало повторюватися те, що від-
бувалося у грі». 
 Так, виникають «курси реабілітації 
для гравців», політики нарешті збагнули 
«електоральну впливовість гри» і те, що 
вже ніколи «не буде так спокійно, як до 
цих клятих ігор». Діалог ігрових персо-
нажів «— Завтра маємо вийти на росій-
ський кордон. — А далі підете? — Чому б 
ні?» відбувається не в кінці роману. У кінці 
— перемога над російським монстром спо-
чатку у грі, на символічному рівні, а завдя-
ки цьому — згодом і в реалі.
 Сюжет роману густо перетканий різни-
ми політичним сценаріями, котрі змага-
ються, а часом і воюють між собою. Нібито 
перемагають військовий талант і тактики 
отамана Яструба, а насправді — аналітич-
ні стратегії розвідника Конана. Його стиль 
— «мовчання та ефективність». Пріори-
тет — «атакувати на своїх умовах».
 Давньокитайський воєнний теоретик 
Сунь-Дзи казав: «Розвідницька діяльність 
— найважливіша на війні» (Мистецтво 
війни. — Л.: Видавництво Старого Лева, 
2015). А за рік до того, як вийшов цей пе-
реклад, топ-аналітик Володимир Горбулін 
підсумовував перший рік російсько-ук-
раїнської війни: «Розвідка і контррозвід-
ка — наші очевидні пріоритети розвитку 
на даному етапі... Перестати концентру-
ватися виключно на оборонних заходах... 
Орієнтація на безкомпромісне знищення 
ворога; удари по об’єктах критичної інф-
раструктури противника; активна пар-
тизансько-диверсійна діяльність... Іноді 
— за всяку ціну (часто — абсолютно не 
політкоректну)» (Хроніки передбачень: 
2006–2017. — Х.: Фоліо, 2017).
 Отже, «фантастика» Івченка — лише 
тверезий аудит реалістичних сценаріїв. 
Часом, за рецептом Дяченків — «коли 
відповіді формулювати як запитання» 
(«Цифровий...»). А головне — без огляду 
на всілякі побоювання. «Ноги» — роман 
про світ без страху. ■

НОМІНАНТ

Аналітика без табу –
світ без страху

■

1. Василь ШКЛЯР. Характерник. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 304 с.(п) 44,47

2. Юрій ВИННИЧУК. Арканум; Нічний репортер. – Х.: Фоліо, 298+240 с.(п) 41,80

3. Владислав ІВЧЕНКО. Ноги. – К.: Темпора, 1112 с.(п) 36,27

4. Тамара ГОРІХА ЗЕРНЯ. Доця. – К.: Білка, 284 с.(п) 35,07

5. Олесь ІЛЬЧЕНКО. Місто з химерами. – К.: Комора, 269 с.(п) 26,67

6. Марина та Сергій ДЯЧЕНКИ. Пандем. – Х.: Фоліо, 300 с.(п) 24,80

7. Володимир ЄШКІЛЄВ. Унія. – Х.: Фоліо, 624 с.(п) 23,27

8. Олег СЕНЦОВ. Маркетер. – Л.: Видавництво Старого Лева, 376 с.(п) 20,67

9. Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ. Прочани вночі.; Три п’єси. – К.: Zалізний тато, 
352+146 с.(п)

20,60

10. Лесь ПОДЕРВ’ЯНСЬКИЙ. Фаскінейшен оф зе івнінг. – К.: Наш формат, 
432 с.(п)

20,33

11. Борис ГУМЕНЮК. 100 новел про війну. – К.: ДІПА, 272 с.(п) 18,47

12. Юрій ЩЕРБАК. Час смертохристів. Міражі 2077 року. – К.: А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГА, 488 с.(п)

17,33

13. Артем ЧАПАЙ. Дивні люди. – Чернівці: Видавництво 21, 304 с.(п) 17,00

14. Макс КІДРУК. Доки світло не згасне назавжди; Заради майбутнього. – Х.: 
Клуб сімейного дозвілля, 512+304 с.(п)

16,07

*номінувалося 51 видання

**Правий стовпчик – рейтинг видання: кількість набраних балів, поділена 

на кількість експертів, що голосували

НОМІНАЦІЯ «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»

Жанрова література (детектив / пригоди / фантастика / любовний роман 
/ історичний роман / молодіжна проза / автобіографії)

■
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ВІВТОРОК, 17 БЕРЕЗНЯ 2020 ПОСТАТЬ
Валентина САМЧЕНКО

«Народ, який має кращі школи, — це 
перший народ;  коли він не перший 
сьогодні, буде першим завтра», — ці 
слова належать освітянину Тимофію 
Лубенцю, чиє 165-ліття згадуємо цьо-
горіч. Його життя, з 1855 по 1936, 
припало на непростий історичний пе-
ріод. Утiм він не розгубив покликання 
передавати знання іншим і плекати 
здібності кожної дитини — працював 
чи то сільським учителем, чи директо-
ром київської школи, чи освітянським 
чиновником. 
Тимофій Григорович Лубенець — фахі-
вець iз теорії та методики початкового 
навчання, дошкільного виховання та 
освіти дорослих — зумів так працюва-
ти і творити, що його педагогіний спа-
док прислуговується і в ниніш ньому 
часі.

Настанови Песталоцці та сільська 
арифметика
 Містом народження 21 лютого 1855 
року Тимофія Лубенця став Кролевець 
тоді Чернігівської губернії. Тепер це 
райцентр Сумської області.  Населений 
пункт, у назві якого й донині прочи-
тується польська присутність (krol — це 
по-польськи «король»), був тоді досить 
великим містом уже в складі Російської 
імперії. Це був період, коли починалися 
активності в розвитку освіти. Народже-
ний у міщанській родині Тимофій спо-
чатку навчався у Кролевецькому пові-
товому училищі, а по його закінченні — 
в Чернігівській учительській семінарії. 
Семінаристам були відомі ідеї зарубіж-
них і вітчизняних педагогів-новаторів, 
зокрема, швейцарця Песталоцці, його 
послідовника у Німеччині Дістерве-
га. Проведені в Чернігівській семінарії 
роки, поза сумнівом, стали фундамен-
том для становлення педагога Тимофія 
Лубенця.
 Уже 18-річним юнаком, у 1873-му, 
розпочав він свою вчительську прак-
тику в початковій школі села Воронь-
ки на Чернігівщині. І пересвідчився 
на уроках арифметики, що учні неохо-
че розв’язують задачі з умовами, які є 
далекими від їхніх інтересів. Тоді й за-
мислив молодий учитель скласти під-
ручник, який би змістом наближався до 
щоденного селянського буття. Щоправ-
да, така юнацька зухвалість отрима-
ла негативну реакцію керівництва. І в 
1878 році Тимофія Лубенця звільнили 
з роботи за написання «Общеполезного 
задачника» (1876 р.), кожна задача яко-
го містила відомості з сільського побу-
ту, чим пов’язувала арифметику з прак-
тикою. Більше того, підручник конфіс-
кували і заборонили для користуван-
ня у школах. Про це можна почитати 
у сучасному двотомному навчально-
му посібнику для студентів вищих нав-
чальних закладів «Українська педаго-
гіка в персоналіях. ХХ століття» (К.: 
«Либідь», 2005).
 Утiм це не загасило ініціатив моло-
дого педагога. Через два роки побачив 
світ дещо видозмінений підручник з 
арифметичними задачами. В 1881-му 
Тимофій успішно витримав іспити за 
курс Білгородського учительського ін-
ституту Харківського учбового округу. 
А вже наприкінці року вийшов ще його 
підручник для учнів сільських шкіл 
«Родная нива», в якому автор цілес-
прямовано помістив немало письмових 
вправ для самостійного виконання, та-
ким чином активуючи свідоме засвоєн-
ню знань учнями. Це при тому, що Ти-
мофію Лубенцю вдалося дістати при-
значення на посаду вчителя одноклас-
ного училища в селі Рачки на Поділлі, 
де він працював до 1883 року.

Рідна мова 
для українських дітей
 Тимофій Лубенець захоплювався 
ідеями Костянтина Ушинського (1824-
1870), який вважав одним з основних 
принципів демократичної педагогіки 
народність. Він розвинув цю тезу попе-
редника до переконання, що розвиток 
у дітей інтересу, уваги й пам’яті пере-
буває у повній природній залежності 
від їхньої рідної мови. В умовах непри-
йняття офіційною педагогікою Росій-

ської імперії, яка проводила антиук-
раїнську політику, цих вимог дитячої 
психології Тимофій Лубенець наполя-
гав на тому, щоб навчання в початковій 
школі неодмінно відбувалося рідною 
мовою дітей. У 1883 році під псевдоні-
мом Норець вийшла його «Граматка» — 
український буквар, а під псевдонімом 
Т. Хуторний — україномовна «Читан-
ка», що за характером матеріалу є ло-
гічним продовженням попереднього ви-
дання. 
 У Вікіпедії читаємо: у 1880-х ро-
ках серед студентів Київського універ-
ситету виник гурток «Хрестоматія», 
або «Читанка». Основною метою то-
вариства було створення різноманіт-
них підручників для української шко-
ли. На чолі цього товариства були ві-
домий діяч, історик Яків Шульгин та 
педагог Тимофій Лубенець. До цьо-
го руху був причетним і українсь-
кий композитор, піаніст, диригент, пе-
дагог, збирач пісенного фольклору Ми-
кола Лисенко (1842-1912). Ще нага-
даємо, що обмежувальні Валуєвський 
циркуляр діяв із липня 1863 року, а Ем-
ський указ — із травня  1876-го.
 Тимофій Григорович Лубенець, був 
переконаний, що навчання дітей пот-
рібно здійснювати на близькому й до-
ступному їм матеріалі, тому залучив у 
текст своїх підручників велику кіль-
кість народних творів: пісень, прика-
зок, повчань, казок. Утiм це не стало 
позитивним аргументом для міністерс-
тва освіти, котре заборонило використо-
вувати посібники в народних школах.

Єдине Київське товариство 
дитячих садків
 Офіційно з 1883-го Тимофій Лубе-
нець упродовж шести років працював 
учителем російської мови та арифмети-
ки підготовчого класу Київської першої 
гімназії, пізніше (з 1889 р.) — інспекто-
ром народних училищ при управлінні 
Київського учбового округу. В 1896-му 
його призначили експертом науково-
навчального відділу Всеросійської ху-

дожньо-промислової виставки в Ниж-
ньому Новгороді. Зокрема за проведен-
ня показових уроків його нагородили 
золотою медаллю.
 Далі нове призначення — директо-
ром народних училищ Київської губер-
нії. На цій посаді працював близько 12 
років. Суто адміністративні обов’язки 
весь час поєднував із творчо-науковою 
працею: писав підручники для дітей та 
дорослих, досліджував педагогічні про-
блеми. У 1903 році побачила світ одна з 
основних робіт Тимофія Лубенця «Пе-
дагогічні бесіди», в якій доводив, що 
саме від рівня освіти залежить прогрес 
суспільства. 
 У недільних школах та вечірніх кла-
сах для дорослих активно використо-
вували його «Арифметичесні задачі» 
(1901 р.), книжку для читання в народ-
них училищах для III-IV років навчан-

ня «Зернятко» (1910 р.). Крім цього, до-
свідчений педагог опікувався відкрит-
тям вечірніх класів і шкіл для простого 
люду Києва та його околиць.
 Разом зі своєю дружиною Наталією 
Дмитрівною Тимофій Григорович ор-
ганізував у 1906 році єдине на той час 
у Російській імперії Київське товари-
ство народних дитячих садків, що ста-
вило своїм завданням поширення в на-
роді ідеї суспільного виховання дітей-
дошкільнят. Не маючи ніякої підтрим-
ки від уряду, товариство відкривало на 
свої кошти дитячі садки в робітничих 
районах Києва. В 1911-му для забезпе-
чення їх кваліфікованими педагогічни-
ми кадрами заснували школу виховате-
льок, організаційні та наукові засади 
якої розробив і впровадив Тимофій Лу-
бенець. Він був і викладачем цієї шко-
ли, читав лекції з методики грамоти та 
арифметики.
 І знову, як на початках кар’єри, ак-
тивності директора народних училищ 
мали негативний відгук зі сторони мож-
новладців. У 1913-му в Києві відбувала-
ся Всеросійська виставка, на якій була 
представлена й народна освіта. Для на-
родних учителів були організовані пе-
дагогічні курси, які очолював Тимо-
фій Лубенець. Завдяки його зусиллям 
при курсах відкрилася базова школа, в 
якій він особисто давав показові уроки. 
Активні слухачі курсів готували звер-
нення вчителів до Державної думи, 
з’являлися різного роду прокламації 
— усе це стало причиною звільнення 
58-річного Тимофія Григоровича з по-
сади директора народних училищ у сер-
пні 1913-го. У педагогічній періодиці 
з’явилися статті на його підтримку.
 Уже в грудні 1913 — січні 1914 Ти-
мофій Лубенець став активним учасни-
ком Всеросійського з’їзду в справі на-
родної освіти. Форум ухвалив резолю-
цію «Про українські школи», основною 
вимогою якої стала теза про викладання 
усіх предметів українською мовою в міс-
цевостях з українським населенням.
 Після з’їзду почалося пересліду-

вання його учасників. Тимофія Лубен-
ця позбавили права викладання. Утiм 
завдяки підтримці інтелігенції Києва 
йому вдалося влаштуватися виклада-
чем педагогіки й методики на Київсь-
ких вищих жіночих курсах. До 1918-го 
він був деканом педагогічного факуль-
тету цих курсів.

34 посібників — національне надбання
 Уже наприкінці березня 1917-го Ти-
мофій Лубенець разом з Іваном Стешен-
ком, Михайлом Грушевським, Вікто-
ром Ігнатовичем увійшли до складу спе-
ціальної підкомісії міської думи Києва, 
яка мала розробити план запроваджен-
ня української мови в київських шко-
лах. Після проголошення Української 
Народної Республіки, до речі, його чи-
танку 1883 року кілька разів перевида-
вали. 

 

На жаль, не звершилося усе з УНР — як 
того хотіли справжні патріоти. Попри 
всі негарази, з 1919 по 1924 рр. Тимофій 
Лубенець керував дослідною трудовою 
школою № 4 у Пущі-Водиці, що непо-
далік Києва. У пореволюційний період 
він продовжував створювати підручни-
ки й навчальні посібники для нової тру-
дової школи, залучаючи до розроблених 
раніше новий матеріал. Так, у 1922-му 
вийшла його «Граматка», наступного 
року — «Перша читанка для трудових 
шкіл» та «Друга читанка для трудових 
шкіл». 
 Київський губернський відділ проф-
спілки у 1924-му ухвалив рішення на-
зивати Тимофія Лубенця Героєм пра-
ці з врученням відповідної нагороди. А 
через два роки досвідчений освітянин 
вийшов на пенсію. Писав спогади про 
свою педагогічну діяльність, допомагав 
у справі ліквідації неписьменності серед 
дорослих. Помер Тимофій Григорович у 
Києві 81-річним, у 1936-му.
 У фондах Педагогічного музею Ук-
раїни зберігається близько 200 експо-
натів, пов’язаних з Тимофієм Лубенцем. 
Їх умовно можна розділити на такі гру-
пи: фото, документи, рукописи, віталь-
ні листи до 35-річчя педагогічної діяль-
ності Тимофія Григоровича та інші. Це 
більше 50 рукописів, близько 30 доку-
ментів, більше 20 фото, біля 20 віталь-
них листівок тощо. 
 Крім того, у Педагогічному музеї 
України у Києві зберігаються 34 під-
ручники та методичні посібники авто-
рства Тимофія Лубенця, що входять 
до колекції «Педагогічна Україніка 
1842—1923 рр.» і є складовою части-
ною наукового об’єкту «Колекція ста-
родруків Педагогічного музею Украї-
ни (рукописи, стародруки та рідкісні 
видання 1477—1923 рр.)», що є націо-
нальним надбанням. Представлені та-
кож статті видатного педагога та пуб-
лікації про нього у журналах  ХІХ—
ХХ століття, зокрема, це «Народний 
учитель», «Путь просвещения», «Вес-
ник воспитания», «Радянська школа», 
«Початкова школа», «Українська мова 
в школі». ■

ДО ДАТИ

Започаткував нову 
українську школу
Як після Емського указу освітянин Тимофій Лубенець писав читанку рідною мовою, 
а опісля організовував садочки для дошкільнят 
і дослідний трудовий навчальний заклад

■

Тимофій Лубенець.
Архівне фото.
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Уже в грудні 1913 — січні 1914 Тимофій Лубенець став активним 
учасником Всеросійського з’їзду в справі народної освіти. Форум 
ухвалив резолюцію «Про українські школи», основною вимогою 
якої стала теза про викладання усіх предметів українською мовою в 
місцевостях з українським населенням.
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Таємниця 
мальованих 
звірів 
Юна блогерка представила книжку 
про дитячі роки Марії Примаченко

Ярослав КАРПЕЦЬ

 У Будинку письменників у Києві відбулася пре-
зентація книжки про дитячі роки художниці Марії 
Примаченко «Оця Марія звірів малювала». Її авто-
рка — київська письменниця з кримським корін-
ням, києвознавиця Світлана Тараторіна. У рамках 
цієї події був представлений і новий проєкт Кабі-
нету молодого автора НСПУ — студія книжкового 
блогерства, спрямована на розвиток та підтримку 
сучасних українських та зарубіжних авторів, ук-
раїнської літератури. 
 У 30-х роках минулого століття іспанський та 
французький художник Пабло Пікассо назвав нашу 
Марію Примаченко геніальною селянкою. Фантас-
тичні й казкові звірі настільки вразили митця на 
Паризькій виставці, що він визнав її здібності та 
безмежний талант.
 Відомо, що в дитинстві Марія перехворіла на 
важку хворобу — поліомієліт. Ця болячка повніс-
тю змінила її життя, а в умовах села ще й поглиби-
ла кризу відносин із рідними, близькими, односель-
цями. Та коли ми поглянемо на звірів Примачен-
ко, яскраві фарби на її полотнах, навіть помислити 
складно, що їх могла намалювати проста селянка, 
якій було складно ходити.
 Художниця згадувала: «Починалося все це так. 
Якось біля хати, над річкою, на заквітчаному лузі 
пасла я гусей. На піску малювала всякі квіти, поба-
чені мною. А потім помітила синюватий глей. На-
брала його в пелену і розмалювала нашу хату...». 
Односельці приходили дивитися на цю красу й про-
сили і їхні хати прикрасити. Так мисткиня стала 
популярною у своїй рідній Болотні, що на Київ-
щині.
 Згодом на одному з місцевих базарів майстриня-
ткаля, вишивальниця Тетяна Флору помітила робо-
ти Марії Примаченко й запросила сільського само-
родка до столиці. П’ять років художниця студію-
вала науки в Київській школі народних майстрів, 
згодом працювала в Експериментальних майстер-
нях при столичному музеї українського мистецтва 
в Лаврі. З наступних років Марія Примаченко зі 
своїми роботами виходить на всеукраїнські та між-
народні мистецькі обшири.
 Наприклад, у 1936 році роботи майстрині здобу-
вають диплом 1-го ступеня на Всеукраїнській вис-
тавці народного мистецтва. У 1937-му на Всесвіт-
ній виставці в Парижі її картини здобули золоту ме-
даль.
 Своїм баченням книжки «Оця Марія звірів ма-
лювала» на презентації поділилася 12-річна блогер-
ка соціальної мережі «Інстаграм» Анна Полегенько. 
Вона розповіла про те, що видання — 68 сторінок за-
хопливої історії про неймовірні пригоди маленької 
художниці із селища Болотня. У Марії є фарби та ве-
личезне бажання малювати, а з лісу за нею спостері-
гають фантастичні звірі, які знають її таємницю, про 
яку дівчинка ще навіть не здогадується... Це книж-
ка про те, що мрії рятують, і про те, що недуга не 
може стати на заваді наполегливості. 
 «Видання про художницю Марію Примаченко 
є продовженням двотомника «Це зробила вона» (з 
підназвою «Дівчата можуть все»), який побачив 
світ у 2018 році, — розповіла письменниця Світла-
на Тараторіна. — Унікальність проєкту полягає у 
тому, що над ним працювало біля двохсот авторів та 
авторок, ілюстраторів та ілюстраторок. У двотом-
нику зібрано есе та оповідання про більше ніж со-
тню видатних українок». ■

■Валентина САМЧЕНКО

 Сучасна столич-
на Предславинська гім-
назія №56 бере початок 
від 11 листопада 1880 
року, коли було створе-
но навчальний заклад, 
що згодом отримав пра-
ва «Правительственного 
училища», яким керував 
на той час уже відомий 
педагог Тимофій Лубе-
нець. Від 1889-го він ста-
не інспектором народних 
училищ при управлінні 
Київського навчального 
округу, а потім і дирек-
тором народних училищ 
Київської губернії. Тому 
завдяки старанням і Ти-
мофія Григоровича пос-
тало 1904 року нове при-
міщення навчального за-
кладу, який отримав на-
зву Київське урядове 
училище імені Гоголя. 
 Історичні події пос-
тупово змінювали ста-
тус навчального закладу. 
Уже у 1994-му загально-
освітня школа перетвори-
лася на гімназію з поглиб-
леним вивченням англій-
ської мови з першого кла-
су. На нинішньому етапі 
Предславинська гімназія 
№56 міста Києва — одна 
з найкращих, де зберіга-
ють і примножують тра-
диції.
 Тут не вперше вшано-
вують видатного освітя-
нина Тимофія Лубенця. 
До 160-річчя з дня його 
народження гімназія 
спільно з департаментом 
освіти Київміськдержад-
міністрації, управлінням 
освіти Печерського райо-
ну та Педагогічним му-
зеєм України видала збір-
ку «Уроки народного вчи-
теля Т. Г. Лубенця». 
 До 165-річного ювілею 
освітянина вирішили ор-
ганізувати воркшоп, 
яким поєднали основ-
ні принципи побудови 
шкільного навчально-
го процесу в минулому 
з нинішніми. У творчій 
майстерні короткі тези 
учні і вчителі креативно 
візуалізували, зокрема, 
розповідями, танцями, 
відеоматеріалами. Від-
крила воркшоп та запро-
сила до спілкування ди-
ректор гімназії Діна Пет-
ренко. Архівно-докумен-
тальний проєкт «З історії 
Предславинської гімназії 
№56» представила за-
ступниця директора Іри-
на Горлушко. 
 Щоб перенестися у 
минувшину на понад 100 
років, куратор Арт-бюро 
«Предславинське», за-
ступник директорки Рус-
лана Рудковська презен-
тувала репліку Музею 
дитинства, який вийшов 
далеко за межі київсько-
го життя, утім залишив-
ся невідривним від ньо-
го. У ньому знайшлося 
місце згадкам і про Алі-
су з Дивокраю (фанта-
зійний твір Льюїса Кер-
рола уперше було надру-
ковано 1865 року), і про 
іграшки кінця епохи ко-
ролеви Вікторії, і про 
україномовну «Читан-
ку» Хуторного, й роботи 
швейцарського лінгвіста 
Сеше. Неповторна атмос-
фера Києва часів почат-
ку століття була відтво-
рена в інсталяції з книг, 
листівок, іграшок, ілюс-

трацій, ботанічних та ен-
томологічних колекцій із 
приватних родинних ар-
хівів учителів та дітей.
 Естетичними емоція-
ми має бути наповнений 
кожен день, казав Тимо-
фій Лубенець. Цю тезу 
видатного освітянина на-
гадала учителька чет-
вертокласників Світлана 
Дерев’янко. Вона проде-
монструвала, як можна 
прищеплювати дітям по-
тяг до краси через твор-
чість Катерини Білокур. 
Секретами своєї майс-
терності у воркшопі ді-
лилися також інші педа-
гоги початкової школи. 
Арифметика, круг, коло 
та 3-D принтер — таку 
тему представила Анна 
Супрун; «Надзвичайні 
світи Марії Примаченко: 
звірі та рослини» — Інна 
Коржевська. Класну ен-
циклопедію та виступ на 
тему «Поєднання сучас-
них технологій навчання 
з традиційними на уроці 
читання» показала учи-
телька першого класу 
Ірина Галаган. Привер-
нула увагу «Гравюра Дю-
рера у «Читанці» Тимо-
фія Лубенця», коли до-
сліджувала з третьоклас-
никами техніку граттаж 
класовод Наталія Спасі-
ченко.
 Настанову видатного 
педагога насичувати ді-
тей народними традиція-
ми і звичаями натхненно 
виконує багато років пос-
піль заступниця директор-
ки Катерина Обараз. Ра-
зом із восьмикласницями 
вона представила зворуш-
ливу історію українських 
народних ляльок.
 Й для Нової українсь-
кої школи актуальні сло-
ва Тимофія Лубенця: «За-
вдання народної школи 
полягає в тому, щоб дати 
необхідний поштовх у 
розвитку народної твор-
чості на всіх його попри-
щах: думки, слова, мо-
ральності і праці».

 
 
 

  Тому важливо, що 
старшокласники гімназії 
до сьомого коліна вивча-
ють свій родовід і можуть 
записати для всеукраїнсь-
кого видання інтерв’ю ан-
глійською та німецькою 
мовами з прямим нащад-
ком останнього гетьма-
на України Кирила Ро-
зумовського паном Гре-
гором Розумовським із 
Відня. Або бути у Києві 
на зустрічі з Державним 
секретарем США Майком 
Помпео.
 Прикметно, що ворк-
шоп у Предславинській 
гімназії №56 проходив у 
день відкриття бунт-фес-
тивалю проти нудної ос-
віти «NEOсвітній Арсе-
нал». Гімназисти змогли 
організувати відеозв’язок 
з його безпосередніми 
учасниками. 

  
  
 
 Воркшоп у столич-
ній гімназії, стіни якої 
пам’ятають видатного ос-
вітянина Тимофія Лубен-
ця, довів: кожну дату мож-
на перетворити на цікаву 
творчу лабораторію. ■

ВОРКШОП

Уроки креативу 
У київському навчальному закладі, яким свого часу 
керував Тимофій Лубенець, візуалізували шкільні 
заповіді видатного освітянина

■

Столична Предславинська гімназія №56 тісно пов’язана 
з іменем Тимофія Лубенця.
Фото надане гімназією.

❙
❙
❙

Воркшоп до 165-річчя видатного освітянина Тимофія Лубенця.
Фото Інни ТУРШУКОВОЇ.

❙
❙

Розповідь про народі 
обереги.

❙
❙
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Григорій ХАТА

 Футбольний чемпіонат Ук-
раїни залишився одним із неба-
гатьох європейських клубних 
турнірів, що продовжив свою 
життєдіяльність в умовах пан-
демії коронавірусу. Минулого 
тижня про кількатижневу пау-
зу в своїх турнірах заявили анг-
лійська прем’єр-ліга, іспанська 
Ла Ліга, французька Ліга 1, ні-
мецька бундесліга. Про зупин-
ку на карантин також оголоси-
ли організатори Ліги чемпіонів 
та Ліги Європи.
 В Україні ж минулих вихід-
них матчі 23-го туру національ-
ного чемпіонату проходили на 
порожніх стадіонах, без гляда-
чів. Однак виконавчий дирек-
тор Української прем’єр-ліги 
Євген Дикий не виключив, що 
зовсім скоро змагання будуть 
призупинені або й повністю 
відмінені. «За будь-яких умов  
наш пріоритет — безпека жит-
тя учасників чемпіонату. Якщо 
виникне необхідність у зупин-
ці турніру чи його відміні, ми 
оперативно на це відреагує-
мо», — сказав Дикий. Водно-
час колишній віцепрезидент 
ФФУ, головний редактор жур-
налу «Футбол» Артем Франков 
наголошує, що незабаром Єв-
ропейський футбольний союз 
виступить із закликом про 
призупинення всіх змагань, 
які проходять під його егідою, 
тож дивується, чому в УПЛ не 
поставили на паузу чемпіонат 

раніше, коли це зробили в ін-
ших країнах Європи.
 Хай там як, а перший у 
другій частині ЧУ ігровий тур 
приніс кілька несподіваних ре-
зультатів. Обидві надзвичай-
ні події трапилися з вітчиз-
няними грандами. Поступив-
шись «Зорі», другої поразки в 
чемпіонаті зазнав лідер турні-
ру — «Шахтар». Зазнало очко-
вих утрат і «Динамо». Не втри-

мавши в рідних стінах перемо-
гу над «Десною», «біло-сині» 
знову втратили другу позицію, 
з якої завдяки кращій різниці 
м’ячів киян витіснила лугансь-
ка «Зоря».
 «Такий футбол нікому не 
потрібен. Атмосфера порож-
ніх трибун не може не вплива-
ти на психологію футболістів. 
Думаю, було б логічно зробити 
паузу в чемпіонаті одразу по за-

вершенні регулярного сезону. 
Тоді б усі команди були в рів-
них умовах», — зауважив голо-
вний тренер динамівців Олек-
сій Михайличенко. А його не-
вдоволення цілком зрозуміле. 
У випадку, коли чемпіонат від-
новити не вдасться, нинішній 
вигляд турнірної таблиці може 
послужити основою для вста-
новлення підсумків перервано-
го розіграшу.

 

Поки ж учасники чемпіона-
ту переживають нові емоції, 
пов’язані з проведенням поє-
динків без глядачів. «Для нас це 
вперше — грати вдома без під-
тримки вболівальників. Це на-
кладає свій негативний відби-
ток», — каже очільник «Зорі» 
Віктор Скрипник. Що ж до пе-
ремоги над «Шахтарем», то тре-
нер не приховує, що його ко-
манді посміхнулась удача. За-
галом, у більшості зіграних на 
порожніх стадіонах поєдин-
ках 23-го туру відчувалося, що 
футболістам не вистачає драй-
ву. Водночас в Олександрії міс-
цева команда та «Колос» із Ко-
валівки влаштували справжній 
голепад, забивши на двох шість 
м’ячів. ■

У ворота «Десни» Назарій Русин забив свій перший після повернення з оренди м’яч за «Динамо», 
який став 1000 голом «біло-синіх» в чемпіонатах України.
Фото з сайта upl.ua.

❙
❙
❙

Олексій ПАВЛИШ

 Пандемія коронавірусу 
впливає і на світ спорту, зок-
рема, на футбол — у всіх топ-
чемпіонатах призупинили 
проведення матчів, а деякі ко-
манди навіть зробили паузи 
у тренувальному процесі, під 
питаннням також проведення 
Євро-2020.
 Першою до практики пере-
несення та відміни матчів вда-
лася Серія А — саме в Італії 
наймасштабніше поширен-
ня вірусу COVID-19. Спочат-
ку футбольні функціонери ух-
валили рішення припинити 
будь-які спортивні змагання 
на півночі країни та проводи-
ти поєдинки без глядачів на ін-
шій території півострова, але 
згодом взагалі вирішили при-
зупинити чемпіонат поперед-
ньо до 3 квітня.
 За даними місцевих ЗМІ, у 
випадку успішної боротьби з 
вірусом Серію А планують від-
новити 2 травня та заверши-
ти сезон 30 червня, граючи по 
туру приблизно кожні три дні. 
Також повідомляється, що у 
разі, якщо сезон таки не дог-
рають, збитки клубів можуть 

сягнути 700 мільйонів євро.
 Водночас захворювання на 
коронавірус фіксують не лише 
в італійських уболівальників, 
а й у футболістів — першим 
позитивний тест на COVID-19 
здав захисник «Ювентуса» 
Даніеле Ругані, щонайменше 
6 випадків зараження підтвер-
дили у «Сампдорії».
 За словами президен-
та Італійської асоціації фут-
болістів Даміано Томаззі, на-
разі неможливо сподіватися 
на відновлення сезону у квіт-
ні.
 «Зовсім неможливо почати 
знову грати у квітні — якщо 
все буде добре, то ми зможемо 
відновити чемпіонат у травні 
або червні».
 В АПЛ сезон — також на па-
узі, а серед тих, хто постраж-
дав від вірусу — не лише грав-
ці (зокрема, форвард «Челсі» 
Каллум Хадсон-Одої, котрий 
уже заявив про одужання), а 
й тренери — хворобу підтвер-
дили у наставника «Арсенала» 
Мікеля Артети.
 Англійську Прем’єр-лігу 
також поки зупинили до 3 
квітня, але існують версії, що 
сезон завершать достроково. 

Голова Футбольної асоціації 
Англії Грег Кларк не впевне-
ний, що чемпіонат дограють. 
Він сумнівається, що за три 
тижні ситуація в Англії змі-
ниться.
 Кларк вважає, що епідемія 
вірусу може тривати місяцями 
та зачепити навіть початок на-
ступного сезону. За прогнозом 
уряду Великої Британії, пік 
епідемії передбачається на се-
редину липня — у таких умо-
вах неможливо провести матчі 
АПЛ, що залишились.
 Не краща ситуація і в іс-
панській першості, де офіцій-
но підтвердили перенесен-
ня двох наступних турів Ла 
Ліги. При цьому зазначаєть-
ся, що паузу можуть збіль-
шити, якщо цього вимагати-
ме ситуація в країні. «Барсе-
лона» оголосила про те, що на 
невизначений час призупиняє 
тренування першої команди, а 
«Валенсія» підтвердила зара-
ження вірусом у 5 футболістів 
та співробітників клубу. За 
словами президента Ла Ліги 
Хав’єра Тебаса, іспанський 
чемпіонат, найімовірніше, за-
вершиться достроково.
 «Усе йде до того, що чем-

піонат Іспанії не буде догра-
но. Ми збираємося завершити 
його достроково», — підкрес-
лив він.
 Німецька Бундесліга та 
французька Ліга 1 також за-
явили про зупинку чемпіо-
натів. Минулого четверга у 
плей-оф Ліги Європи шість 
поєдинків, у тому числі — 
«Шахтаря» проти «Вольфс-
бурга» (донеччани виграли з 
рахунком 2:1) — провели за 

порожніх трибун, а матчі «Ін-
тер» — «Хетафе» та «Севілья» 
— «Рома» перенесли на невиз-
начений термін.
 Рішенням УЄФА скасовані 
найближчі матчі Ліги Чем-
піонів та ЛЄ, а у вівторок, 17 
березня, Асоціація проведе 
масштабну онлайн-конферен-
цію, де можуть ухвалити рі-
шення про зупинку всіх ліг та 
перенесення Євро-2020 на на-
ступний рік. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Психологічна порожнеча
Утративши очки в матчі проти «Десни», столичні динамівці знову опустилися на третю 
сходинку в турнірній таблиці

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. Друга час-
тина. 23-й тур. «Львів» — «Карпа-
ти» — 1:1 (Яковеллі, 50 — Братков, 
27 (у свої ворота); вилучення: Пасич, 
87 («К»)), «Олександрія» — «Ко-
лос» — 4:2 (Гречишкін, 45; Грицак, 54 
(пен.), Ковалець, 64; Задирака, 89 — 
Сорокін, 35; Лисенко, 80), «Дніпро-1» 
— «Маріуполь» — 2:0 (Хобленко, 64 
(пен.); Супряга, 90), «Зоря» — «Шах-
тар» — 1:0 (Михайличенко, 84), «Ди-
намо» — «Десна» — 1:1 (Русин, 69 
— Філіппов, 80), «Олімпік» — «Вор-
скла» — 1:1 (Баланюк, 21 — Кулач, 
42).
 Турнірне становище. 1-6 місця: 
«Шахтар» — 59, «Зоря», «Динамо» 
— 46, «Десна» — 43, «Олександрія» 
— 40, «Колос» — 26. 7-12 місця: 
«Дніпро-1» — 28, «Маріуполь» — 
25, «Львів», «Ворскла» — 21, «Олім-
пік» — 19, «Карпати» — 14. 
 Бомбардири: Мораес («Шахтар») 
— 18, Філіппов («Десна») — 13.

* * *
 Кубок України. Останній чвер-
тьфінал. «Десна» — «Ворскла» — 
0:1 (Васин, 65 (пен.)). Півфіналь-
ні пари: «Минай» — «Динамо», 
«Маріуполь» — «Ворскла».

■

У «Сампдорії» підтвердили щонайменше 6 випадків зараження 
коронавірусом. 
Фото з сайта football.ua.

❙
❙
❙

ОРГПИТАННЯ

У полоні коронавірусу 
Футбольне Євро-2020 та європейські чемпіонати можуть скасувати 
через пандемію

■
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«Спробуємо зберегти лідерів жіночої збірної до Олімпіади-2022».Володимир Бринзак
президент федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Біатлонний сезон не став 
виключенням із правил, які 
нав’язує усьому світу новий 
коронавірус. Аби не створю-
вати додаткових умов для по-
ширення інфекції, Міжнарод-
ний союз біатлоністів вирішив 
скасувати проведення заключ-
ного в календарі етапу Кубка 
світу, котрий мав відбутися в 
норвезькому Холменколлені 
20-22 березня,  й підбити під-
сумки сезону на тиждень рані-
ше — у Фінляндії.
 Попри те, що всі гонки 
восьмого етапу проходили 
без глядачів, на біатлонно-
му стадіоні в Контіолахті то-
чилися запеклі баталії за пе-
ремогу в загальному заліку 
Кубка світу. У чоловічому 
дивізіоні за великий кришта-
левий глобус француз Мартен 
Фуркад до останнього боров-
ся з норвежцем Йоханнесом 
Бьо, а у жінок за головний 
приз сезону запеклу боротьбу 
вели Доротея Вірер з Італії та 
Тіріл Екхофф з Норвегії. Для 
зміни ситуації в загальному 
заліку у претендентів було не 
надто багато можливостей.
 Загалом для зміни ситуа-
ції у Фуркада та Екхофф, які 
виступали в ролі пересліду-
вачів, було лише дві гонки — 
спринт та «персьют». 
 Титулований француз уза-
галі боровся, як лев, другим 
завершивши спринтерські 
перегони й вигравши гон-
ку переслідування. Однак 
Бьо свого не віддав. «Золо-
то» — у спринті, й четвер-
те місце  — у персьюті дозво-
лили йому виграти великий 
кришталевий глобус із пере-
вагою в два пункти. А Фуркад 
по завершенні сезону оголо-

сив про завершення своєї ве-
личної кар’єри. Теж саме піс-
ля заключної гонки сезону-
2019/2020 зробила й фінська 
біатлоністка Кайса Макарай-
нен. «Щаслива, що заверши-
ла кар’єру вдома», — заявила 
37-річна фінка.
 На сьомому небі від щас-
тя була Доротея Вірер, коли 
отримувала від організаторів 
головний трофей Кубка сві-
ту. Великий кришталевий 
глобус вона отримала вдруге 
поспіль. Представники ж ук-
раїнського біатлону особли-
вими успіхами в Контіолахті 
не відзначилися.
 Водночас найкращий по-
між українських біатлоністів 
результат у «кубковому» се-
зоні показали Дмитро Під-
ручний та Олена Підгруш-
на. Лідер чоловічої збірної 
України завершив змагаль-
ну дистанцію на 17-й пози-
ції. Капітан жіночої команди 
посіла в підсумковому прото-
колі 25-ту сходинку. «Радий, 
що мав можливість змагати-
ся з легендарним Фуркадом», 
— відзначив Підручний. При 
цьому Дмитро додав, що, пот-
рапивши до «топ-20» КС, ви-
конав своє завдання-мінімум 
на сезон. Водночас окремої 
уваги потребує й підсумкова 
23-тя позиція Артема Прими, 
котрий, за словами наставни-
ків збірної, доріс до того, аби 

претендувати на медаль Олім-
піади.
 Головним же здобут-
ком українського біатло-

ну в нинішньому сезоні ста-
ла естафетна «бронза» жіно-
чої збірної на чемпіонаті сві-
ту. Після чого президент ФБУ 

Володимир Бринзак заявив, 
що було б непогано зберегти 
ветеранський квартет до на-
ступних «білих» Ігор. ■

Олена ЗАПОЛЬСЬКА

 Минулого «уїк-
енду» в Івано-Фран-
ківську відбувся чем-
піонат Асоціації Бал-
канських  легкоатлетич-
них федерацій(АВАF) 
зі спортивної ходьби, 
на організацію котрого 
було використано чима-
ло сил та часу.
 На пресконференції, 
що відбулася напередод-
ні змагань, президент 
Легкої атлетики Украї-
ни Ігор Гоцул зазначив: 
«Івано-Франківськ не 
просто виборов, він вист-
раждав право на прове-
дення цього чемпіона-
ту». Упродовж бага тьох 
років у місті на висо-
кому рівні проводять-
ся міжнародні змагання 
«Вечірній Івано-Фран-
ківськ». У 2015 році 
франківці вибороли пра-
во на проведення Куб-
ка Європи зі спортивної 
ходьби, який мав пос-
прияти розвитку виду 
як у місті, так і у країні. 
Але агресія Росії і вій-
на зруйнували всі пла-
ни. Європейська легка 
атлетика через ризики 
передала право на про-
ведення змагань Мурсії 
(Іспанія). «Тому в легко-
атлетичній сім’ї Украї-
ни особливо пишаються 
тим, що вдалося переко-
нати колег знову дові-
рити нам право прийма-

ти офіційний міжнарод-
ний турнір», — відзна-
чив Ігор Гоцул.
 Асоціація Балкансь-
ких легкоатлетичних 
федерацій є такою лише 
за назвою. Упродовж 
останніх п’яти-вось-
ми років вона актив-
но розвивалася і кіль-
кість країн-членів ABAF 
зросла до 21. Серед них 
є і ті, хто немають жод-
ного відношення до Бал-
кан. Наприклад, Украї-
на, Австрія і Грузія.
  Водночас ця асоціа-
ція – найбільша і найпо-
важніша всередині Єв-
ропейської легкої атле-
тики. А для спортсменів 
— це можливість отри-
мати додаткову змагаль-
ну практику. Особливо 
це стосується молоді і 
атлетів, які поки що не 
потрапляють до основно-
го складу. Попри склад-
ну ситуацію у світі, що 
склалася у зв’язку з по-
ширенням коронавіру-
су, Міжнародна феде-

рація надала дозвіл на 
проведення цього стар-
ту і змагання відбулися 

у відповідності до всіх 
норм безпеки.
 Найсильніші ходаки 

з шести країн випробо-
вували свої сили на дис-
танціях міжнародно-

го турніру, паралельно 
з яким проходив і зимо-
вий національний чем-
піонат. Найцікавішою 
ж стала боротьба на дис-
танції 20 км, де органі-
затори очікували ви-
соких результатів та 
розігрували олімпійські 
ліцензії. У чоловіків пе-
реміг українець Едуард 
Забуженко (1:20.46), 
другим фінішував Іван 
Лосєв (1:22.46), «брон-
за» дісталася турецько-
му спортсмену Абдул-
селаму Імуку (1:23.46). 
У жінок на «двадцят-
ці» першою фінішува-
ла наша землячка Марія 
Сахарук (1:30.22), за 
нею були дві представ-
ниці Греції з особисти-
ми рекордами Антігоні 
Нтріс мпіоті та Панагіо-
та Цінопоулу. Слід від-
значити й результати 
атлеток на 35 км, адже 
чемпіонка Валентина 
Мирончук показала кра-
щий результат сезону — 
2:56.34. ■

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Холодний розрахунок
Вітчизняні ходаки перевірили свої сили на міжнародному 
турнірі в Івано-Франківську

■

В Івано-Франківську пройшов чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій 
зі спортивної ходьби.
Фото з сайта uaf.org.ua.

❙
❙
❙

БІАТЛОН

Стабільний потенціал
У фінському Контіолахті достроково завершився сезон у «стріляючих лижників»

■

Попри свій ветеранський вік українська жіноча естафета на чолі з Оленою Підгрушною 
(на фото) продовжує вигравати медалі світових форумів.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
❙
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ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -2…+3

 +8…+13

Північ +2…-3

 +7…+12

Центр +2…-3

 +7…+12

Схід -1…-6

 +6…+11

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -3…+2

 +7…+12

 Одеська родина в гостях:
 — Абрашо, це ти не їж, це у нас 
удома є.

* * *
 — Цилечко, а чому ви суши-
те білизну вдома, а не на вулиці, як 
усi?
 — Чоловiк мені категорично за-
боронив займатися агітацією.

* * *
 Поки чоловiк спав, жiнка прочи-
тала все його листування в телефоні 

i встановила собі статус «удова».

* * *
 — Соню, я вчора бачила тво-
го чоловіка на пляжі з якоюсь дів-
чиною.
 — Розо, йому 40 років, і що, ти 
хотіла бачити його з совком і відер-
цем?

* * *
 — Подяка теж може бути чор-
ною — або баночка кави, або баноч-
ка чорної ікри.

Що не зруйнував хан — доруйнував час
Цікаві факти про третє найдревніше місто України

По горизонталі:
 1. Атрибут священника, чаша на 

ланцюжках, у якій розкурюється ла-
дан. 4. Набір металевих кілець, 

з’єднаних між собою. 7. Будів-
ля німецького парламенту, 

зруйнована у 1945-му. 
9. Органічне добри-

во, яке навесні ма-
сово вивозять на 
поля. 11. «Руй-
нували, морду-
вали, церквами 
топили. А тим 
часом гайдама-
ки … освятили» 

(Тарас Шевченко). 12. Козацьке прозви-
ще князя Дмитра Вишневецького. 14. 
Герой казки «Снігова королева», друг 
Герди. 15. Підводний човен. 16. Націо-
нальна валюта Латвії. 18. Кримськота-
тарський національний знак, зображе-
ний на прапорі. 19. Давньоруська наз-
ва дитини. 22. Капітан першого у світі 
підводного човна, вигаданий французь-
ким науковим фантастом Жюлем Вер-
ном. 23. Місто на Луганщині, назване 
на честь його засновника. 24. Півден-
на трав’яниста однорічна рослина, з на-
сіння якої добувають олію. 25. Частина 
сукні Проні Прокопівни, яку затято шну-
рувала і затягувала Химка у фільмі «За 
двома зайцями».
По вертикалі:
 1. Царська прикраса, з якою те-
пер асоціюють новий вірус. 2. Корот-
ка підбірка різних текстів, об’єднаних 
спільною тематикою. 3. Угорський 
композитор, засновник угорської ком-

позиторської школи. 4. Прилад для 
вимірювання швидкості руху судна. 
5. Американська дрібна монета. 6. Ра-
дянський кінорежисер, автор комедій 
«Кавказька полонянка» та «Іван Ва-
сильович змінює професію». 8. Ім’я 
українського вченого, орієнталіста-
поліглота, одного із засновників Ака-
демії наук України, який народився у 
Володимирі-Волинському. 10. Річка 
на Житомирщині й Київщині, притока 
Тетерева. 13. Відступ на початку ряду 
друкованого чи рукописного тексту. 
14. Емоційне потрясіння, яке веде до 
очищення, часто викликане художнім 
твором. 16. Один із різновидів коб-
зарів. 17. Припинення будь-яких сто-
сунків із людиною чи країною як фор-
ма протесту. 20. Держава на півден-
ному сході Аравійського півострова, 
яка асоціюється з Володимиром Зе-
ленським. 21. Іспанська середньовіч-
на срібна монета. 23. Документ, який 
засвідчує якусь дію. ■

Кросворд №27
від 11 березня

Дара ГАВАРРА

 Пандемія коронавірусу наби-
рає обертів, захоплюючи у свої 
лабета все нові й нові країни. На 
цю небезпечну хворобу нездужа-
ють як пересічні мешканці нашої 
планети, так і зірки. Щоб уникну-
ти захворювання, а також убезпе-
чити своїх близьких, епатажна 
співачка Леді Гага вирішила вла-
штувати собі самоізоляцію — та-
кий собі карантин удома, зі своїми 
чотирилапими улюбленцями. Зір-
ка повідомила в «Інстаграмі», що 
поспілкувалася з лікарями та вче-
ними і вирішила не піддавати за-
грозі здоров’я своїх рідних, хоча, 
як справжня італійка, дуже лю-
бить батьків та бабусь і сумує без 
них, але розуміє, що саме люди, 
старші 65 років, найбільше ризи-
кують підхопити цю недугу.
 Це тим більше розумний крок, 
якщо взяти до уваги, що її колеги 
по акторському цеху — Том Хенкс 
та його дружина Рита Уїлсон — 

захворіли на коронавірус, під-
хопивши його в Австралії, і 
тепер перебувають на каран-
тині. Леді Гага, як і сотні ін-
ших виконавців, також чи-
мало подорожує світом, 
тож легко могла стати 
«здобиччю» цієї недуги.
 Щоб не сумувати в 
ізоляції від зовнішньо-
го світу, акторка Рита 
Уїлсон навіть склала 
плейлист, який має 
підняти настрій під 
час лікування. Сюди 
входять композиції і 
«Бітлз», і Майлі Сай-
рус, і Еріка Кармена 
— така-от збірна со-
лянка. «Як це можна 
назвати? Карантинні 
хори?» — жартома за-
питує у своїх фоловерів 
актриса і пропонує 
додавати свої улюб-
лені композиції до 
її списку. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Поширення коронавірусу плане-
тою наробило чимало галасу й пані-
ки. Ось нещодавно в Австралії став-
ся перебій із постачанням туалетно-
го паперу, бо покупці розкуповува-
ли його швидше, ніж постачальники 
підвозили в магазини. У Японії та-
кож виникла дивна ситуація з цим 
товаром, але трохи іншого штибу. У 
провінційному містечку в префек-
турі Ніїгата з одного магазину поча-
ли зникати рулони туалетного па-
перу. Одна справа, коли його наля-
кані пандемією люди розкуповують, 
і зовсім інша — коли крадуть. Щоб 
припинити це неподобство, місцева 
продавчиня вирішила «проклясти» 
папір, а саме — намалювала на кар-

тонці страшні очі й китайські ієро-
гліфи кандзі. Очі мають символізу-
вати те, що за злодюжками спостері-
гають вищі сили, а ієрогліфи — що 
голодний монстр їх з’їсть.
 Що й казати, забобонні люди, 
які замість того, щоб дотримува-
тися правил гігієни, слідкувати за 

імунітетом і протоколом профілак-
тики епідемії, скуповують у паніці 
харчі та засоби гігієни або й ще гір-
ше — крадуть їх, мабуть, заслугову-
ють на подібні «прокляття». Та хай 
там як, але «заклинання» спрацю-
вало — на радість працівникам ма-
газину, крадіжки припинились. ■

ОВВА!

Очі монстра слідкують 
за вами!
В Японії туалетний папір «прокляли»

■

ЗАРАЗА

Самоізоляція — 
теж вихід
Леді Гага вирішила не ризикувати 
здоров’ям близьких

■

Леді Гага.❙

18 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер змiнних напрямкiв, 
3-8 м/с. Температура вночi близько 0...+2, удень +9...+11.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi 0...-2, удень +11...+13. Яремче: вночi  -1...+1, удень 
+9...+11. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +11...+13. Рахiв: уночi 
-1...+1, удень +11...+13.

16 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 
34 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — не-
має, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Ко-
ломия — немає, Пожежевська — 26 см.
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