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Фермери блокували 

міжнародну трасу під 

Херсоном із вимогами 

відкрити сільгоспринки

стор. 3»

або Закон 

збереження удачі

Бунт годувальників

стор. 11»

Мама-артистка 

Олени Галл-Савальської 

не рекомендувала доньці 

наслідувати свою професію

стор. 5»

РИМА ТИЖНЯ

Роковини
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Що було в нас на цьому тижні?
Чом раптово ми стали забудьками? 
Те, що мали за втрати колись ми, 
Нам тепер видається здобутками.

І зима вже не віє морозом,
І весна вже до справи взялась.
А торік же «зробили разом»
Чи то ми, чи то, може — нас?

Що ми робим за рік після виборів?
В небо синє ми позираємо. 
Там птахи повертаються з вирію. 
Чорні лебеді. Цілими зграями...

■

Фірма 
для міністра,

Експерти не вірять в обіцяні прем’єр-міністром України півмільйона нових робочих місць, натомість прогнозують безробіття і зниження споживання.
Фото з сайта meteoweb.eu.

❙
❙

Головиха поряд із сучасними 
Кайдашами

стор. 6»

Післясмак 
карантину
Навіть якщо економіка України запрацює вже 12 травня, кризові 
явища ми зможемо подолати не раніше наступного року

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,144 грн 

1 € = 29,330 грн

1 рос. руб. = 0,364 грн
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«Уряд має чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартова 
точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої 
епідемічної ситуації». Денис Шмигаль

прем’єр-міністр України

УКРАЇНА МОЛОДА

НА ВИХІД!

Світло в кінці 
карантину
Уряд поетапно 
послаблюватиме комплекс 
обмежень, введених через 
епідемію 
Катерина БАЧИНСЬКА

 Кабмін оприлюднив план виходу Ук-
раїни з карантину. Він складається з 5 ета-
пів і залежить від динаміки поширення 
коронавірусу. Вже з 11 травня може роз-
початися перше послаблення обмежень. 
«Кожен етап має чіткі індикатори та за-
лежить від динаміки поширення захво-
рювання. Урядова дорожня карта вихо-
ду з карантину надасть можливість збере-
гти життя українців, поступово відновлю-
ючи економічну стабільність», — заявив 
прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
 Уже на першому етапі українцям доз-
волять відвідувати парки, відкриються 
кав’ярні, розпочнуть роботу салони кра-
си, нотаріуси, адвокати, відновлять робо-
ту непродовольчі магазини, ринки. Умова 
таких послаблень: протягом 10 днів пос-
піль співвідношення виявлених випад-
ків серед усіх протестованих не змінюєть-
ся або щоденне відхилення утримується в 
межах 5%.
 Другий етап почнеться після система-
тичного зменшення кількості інфікова-
них коронавірусом. Відкриють тренажер-
ні зали та фітнес-центри, готелі, дозволять 
ресторанам і кафе обслуговувати клієнтів 
на винос, відновлять роботу кінотеатрів 
на відкритих майданчиках, знімуть обме-
ження з побутового обслуговування насе-
лення, учні випускних класів зможуть по-
вернутися до навчання і почати підготов-
ку до ЗНО.
 Третій етап відбудеться лише за умови, 
якщо протягом 10 днів поспіль кількість 
осіб, які одужали, вдвічі або більше пере-
вищує кількість нових випадків заражен-
ня, лікувальні заклади зайняті пацієнта-
ми з СOVID-19 менш ніж на 10%. Влада 
відновить роботу метрополітену (але лише 
для спецперевезень), запрацює міжмісь-
ке сполучення у межах області, відкри-
ють магазини в ТРЦ, театри і кінотеатри, 
спортивні та дитячі майданчики, хостели, 
санаторії, бази відпочинку та всі заклади 
громадського харчування.
 Передостанній етап вимагає, щоб про-
тягом 10 днів поспіль кількість нових, 
не зв’язаних між собою випадків щодня 
була менше 5 на область. Саме на четвер-
тому етапі відновить роботу весь громад-
ський транспорт включно з метрополіте-
ном для всіх пасажирів, повністю знімуть 
обмеження з ТРЦ, установ культури та 
освіти. Останній етап — поодинокі випад-
ки захворювання. Але конкретні терміни 
епатів виходу з карантину в уряді не нази-
вають. Адже переконують: зараз головне, 
щоб у країні не відбулося масового захво-
рювання на Ковід-19. Тому навіть після 
послаблення карантинних заходів деякі 
обмеження збережуться. АджеУкраїна, 
як і весь світ, має навчитися жити за нови-
ми стандартами соціальної поведінки. За 
прогнозом прем’єр-міністра Шмигаля, ук-
раїнці будуть змушені: уникати скупчен-
ня людей, дотримуватися дистанції в при-
міщеннях не менше 1,5 метра, обробляти 
поверхні в приміщеннях, користуватися 
захисними масками та рукавичками, за-
безпечувати працівників засобами індиві-
дуального захисту. Україна  впроваджу-
ватиме принципи «безконтактної еконо-
міки», яка передбачає онлайн-продажі, 
поширення безготівкових платежів, без-
контактну доставку та спеціальне обслу-
говування в супермаркетах, кафе і ресто-
ранах. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 На лінії оборони Донбасу в рази 
зросла вогнева активність та інтенсив-
ність обстрілів. Російські агресори ак-
тивізували заборонену мінськими до-
мовленостями зброю великих калібрів. 
За минулі чотири доби збройні форму-
вання Російської Федерації 52 рази по-
рушили зобов’язання припинити вогонь 
та дотримуватися режиму тиші. Про-
тивник застосував проти наших воїнів 
артилерійські системи калібру 152 мм, 

міномети калібру 120 мм та 82 мм, а 
також гранатомети різних систем, оз-
броєння бойових машин піхоти, зеніт-
ну установку, великокаліберні кулеме-
ти та стрілецьку зброю. 
 На донецькому напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактичного 
угруповання «Схід» обстріляли наші по-
зиції біля Лебединського. По оборонцях 
Широкиного та Авдіївки окупанти вели 
вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2, мі-
нометів калібру 120 мм та 82 мм, а та-
кож ручних протитанкових гранатометів. 

Опорні пункти неподалік Богданівки, 
Павлополя, Старогнатівки, Опитного, 
Водяного та Пісок обстрілювали з мі-
номета 82-го калібру, станкових проти-
танкових гранатометів, великокалібер-
них кулеметів та стрілецької зброї. А по 
оборонцях Новотроїцького, Новомихай-
лівки, Новоселівки-2, Старогнатівки за-
стосували станкові протитанкові грана-
томети та великокаліберні кулемети.
 На луганському напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактично-
го угруповання «Північ» збройні фор-

мування Російської Федерації з 120 мм 
та 82 мм мінометів обстріляли позиції 
українських захисників неподалік Но-
вотошківського, Новозванівки, Хутора 
Вільного, Катеринівки, Новоолександ-
рівки, Оріхового, Попасної. Опорні пун-
кти Об’єднаних сил поруч із Кримсь-
ким обстрілювали з гранатометів різ-
них систем, великокаліберних куле-
метів та стрілецької зброї. 
 За ці чотири доби внаслідок воро-
жих обстрілів шість українських воїнів 
отримали поранення. За даними роз-
відки Об’єднаних сил, українські війсь-
ковослужбовці, що вели оборонні дії, 
знищили щонайменше п’ятьох окупан-
тів та ще п’ятьох поранили. Підрозділи 
добре вивчили підступну тактику оку-
пантів, тож на всі вогневі спроби про-
тивника аргументовано відповідали зі 
штатного озброєння. Прицільним вог-
нем по позиціях противника наші війсь-
ковослужбовці змушували загарбників 
припиняти провокативні обстріли. ■

Ірина КИРПА

 Попри погрози поліцейських заарештувати 
всіх порушників коронавірусного карантину, по-
над 300 бунтарів влаштували акцію протесту в 
Херсоні. Вимагають відкрити цивілізовані рин-
ки, адже їм просто нема куди збувати з таким 
трудом вирощену сільгосппродукцію. Солідар-
ні з ними і споживачі. «Ми купуємо у супермар-
кетах імпортні овочі за шаленими цінами, а ук-
раїнські фермери не можуть продати свій уро-
жай, — нарікає мешканка Херсона Олена Вані-
на. — Вони змушені здавати оптом редиску за 
ціною 2 гривні за кілограм, огірки по 8 гривень, 
а свіжу капусту — по 5 гривень за кіло. Покуп-
ців практично немає, бо всі ринки в області за-
чинили, замість організувати безпечний збут».
 Обурені не лише херсонці, а й фермери 
Дніпропетровської та Запорізької областей, які 
з болем у голосі розповідають про те, що міся-
цями вирощувані у теплицях овочі, петрушку, се-
леру та кріп доводиться утилізувати.
 На знак протесту проти порушення їхніх прав 
один з мітингувальників із Херсонської облас-
ті викинув прямісінько на дорогу свіжі огірки. 
« Аграрії по всій Україні змушені вивозити на 
смітник не лише свіжу зелень, а й майже весь 
свій тяжкою працею вирощений урожай ран-

ніх овочевих культур, — обурюються мешканці 
південних регіонів. — У нашій країні з якихось 
протиприродних міркувань стимулюється діяль-
ність барижних ломбардів (і це для влади нор-
мально!), натомість селянам-виробникам пере-
крили кисень тотальним закриттям ринків».
 Тонни викинутих на смітник овочів та фрук-
тів — підсумок масового блокування роботи 
сільгоспгуртовень по всій Україні. Такі ринки го-
дують мільйони фермерів, які, у свою чергу, го-
дують всю країну. Але внаслідок деструктивних 
рішень непомірно роздутих владних структур із 
гарантованими бюджетними зарплатами іменем 
коронавірусу їх позбавляють і засобів вироб-
ництва, і ресурсу для виживання, як у недоброї 
пам’яті часи «червоної чуми». Тоді так само по-
чинали з розорення «куркулів»-годувальників».
 Доведені до відчаю сільгоспвиробники ви-
магають зустрічі з представниками влади Хер-
сонської області.
 — Я готовий зустрітися з активістами 
ініціативних груп фермерів, але з дотриманням 
усіх умов карантину, — пообіцяв голова Хер-
сонської ОДА Юрій Гусєв. — На даний час ак-
тивно вивчаються пропозиції профільних асо-
ціацій та об’єднань підприємців щодо тих за-
ходів, які повинні сприяти виживанню бізнесу 
на карантині.

 Тим часом начальниця відділу комуніка-
ції ГУ НП у Херсонській області Тетяна Пшонь 
повідомила,що співробітники місцевої поліції 
внесли до журналу єдиного обліку інформацію 
про порушення вимог карантину під час про-
тестів. Буцімто демонстранти не дотримува-
лись соціальної дистанції, хоча всі прийшли 
у захисних масках. Поліцейські попередили, 
що всіх учасників акції протесту притягнуть до 
адміністративної відповідальності за статтею 
44-3 («Порушення правил щодо карантину лю-
дей») КУпАП України.
 Зараз на Херсонщині працює лише один, 
найбільший на півдні України, оптовий овоче-
вий ринок у Великих Копанях. Однак і там по-
питу практично немає, бо у всіх регіонах краї-
ни ринки закриті на період коронавірусної не-
безпеки. Міністерство охорони здоров’я Украї-
ни прописало суворі та фактично нереальні до 
виконання умови роботи продуктових ринків 
під час карантину. Скажімо, на площі у 20 кв. 
метрів за тими приписами повинен перебувати 
лише... один відвідувач.
 Зазначимо, що в Херсонській області ко-
ронавірус наприкінці минулого тижня виявили 
у 87 осіб, з них 22 — медпрацівники. Одужа-
ло вже 14 херсонців, у тому числі й 80-річна 
пенсіонерка. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На черкаському хуторі Буда в Чи-
гиринському районі днями лікували ти-
сячолітнього дуба Максима Залізняка. 
Таку процедуру оздоровлення цей кра-
сень-довгожитель проходить традицій-
но щороку. Як повідомив Богдан Лего-
няк, завідуючий філіалом «Холодний 
Яр» Національного історико-культур-
ного заповідника «Чигирин», який ра-
зом із колегами опікується щоденним 
здоров’ям цієї багатовікової пам’ятки 
природи, наразі проведена комплексна 
обробка дерева проти шкідників, хво-
роб та інфекцій.
 Окрім того, видалили тіла при-
кореневого гриба, а дупла та місця 
пошкоджень обробили спецзасоба-
ми. Також дуб одержав компоненти 
стимуляторів росту, оскільки він хоч 
і поважного віку, але досі росте: на 

молодих гілках з’являються нові па-
гони. «Раз у два роки, під час науко-
во-практичної конференції, присвя-
ченої темі оздоровлення багатовіко-
вих дерев, ми вимірюємо висоту дуба 
Максима Залізняка та його обсяги. 
Остання окружність стовбура стано-
вила 9,02 метра, а висота — близько 
30 метрів», — зазначає Богдан Васи-
льович. Він припускає, що на сьогодні 
дуб сягає в небо ще вище. «Висоту ти-
сячолітнього дуба важче виміряти, бо 
ми не можемо дістатися до самої вер-
хівки. А коли рулетку піднімаємо до 
неї, то чи точно — важко сказати», — 
пояснює Богдан Легоняк. Торік восе-
ни науковці займалися підживлюван-
ням дуба Залізняка: за порадою фах-
івців, внесли 150 кілограмів крейди. 
«Оскільки кислотність грунту переви-
щувала норму, ми вирівнювали її вап-
нуванням. Напри— кінці літа зроби-

мо аналіз грунту, аби побачити, що 
змінилося, адже кислотність сильно 
впливає на стан дерева», — наголо-
шує хранитель дерева-витязя . 
 Турбуються у філіалі «Холод-
ний Яр» і про те, аби дуб Максима 
Залізняка не страждав від спраги: 
підкачують живильну вологу з ко-
панки. «У воду періодично додаємо 
поживні речовини, які радять нам 
спеціалісти», — каже Богдан Ва-
сильович. Усі ці роботи науковці за-
повідника проводять за свій рахунок 
і за рахунок спонсорів. Бо з бюджету 
на таке оздоровлення тисячолітнь-
ої пам’ятки природи України держа-
ва жодного разу не виділяла кош-
ти. «Шукаємо спонсорів. Щоб про-
вести комплексне оздоровлення та 
підживлення, необхідно приблизно 
60 тисяч гривень у рік», — говорить 
Богдан Легоняк.

 В адміністрації Національно-
го історико-культурного заповідни-
ка «Чигирин» щиро вдячні всім, хто 
допоміг у цьогорічних весняних ро-
ботах біля дуба Максима Залізняка, 
особливо ж — директорці музейно-
етнографічного комплексу «Дикий 
хутір» Лесі Островській. ■

НА ФРОНТІ

Весняне загострення
Тільки прицільний вогонь захисників України змушує 
загарбників втихомиритися

■

НЕ ЗНИЩ!

Бунт годувальників
Фермери блокували міжнародну трасу під Херсоном із вимогами відкрити 
сільгоспринки

■

АКЦІЇ

Здоровий дуб — здоровий дух
Чигиринці оздоровили віковічне дерево — пам’ятку історії

■

Комплекс оздоровлення 
тисячолітнього дуба Максима
Залізняка проведено. 
Фото надане Національним 

історико-культурним заповідни-

ком «Чигирин».

❙
❙
❙
❙
❙
❙
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Купи (для) 
слона
На улюблене дітище 
мера Кернеса 
виділили черговий 
багатомільйонний 
транш 
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Днями депутати Харківської 
міськради проголосували за виді-
лення додаткових 400 мільйонів 
гривень, яких не вистачило на цьо-
горічний етап реконструкції місь-
кого звіринця. Потребу в доплаті 
влада пояснила тим, що «з’явилися 
зміни обсягів фінансування за-
ходів Міської програми оновлення 
та розвитку Харківського зоопар-
ку». Згідно з кошторисом, зараз, 
щоб продовжити реконструкцію, 
потрібно 1,058 мільярда гривень. 
 Як «УМ» повідомляла раніше, 
цей парковий об’єкт чиновники пе-
ребудовують із 2016 року і встиг-
ли тут «освоїти» не один мільярд 
гривень. Але бюджет нескінченно-
го проєкту й далі поглинає народ-
ні гроші. Жонглювання астроно-
мічними сумами вражає цинізмом 
тих, хто їх обґрунтував і подав на 
ухвалення депутатам. Скажімо, у 
мерії замовили 38 мільйонів не на 
будівництво, а на добудову (!) «па-
лацу» для самки слона з трансфор-
маторною підстанцією, а також 9 
мільйонів для здачі під ключ бу-
динку самців цього ж виду тварин 
і ще 22 мільйони –для фінальних 
робіт із облаштування відкритих 
вольєрів. Подбали управлінці й про 
рибок (плаватимуть в океанарії за 
139 мільйонів гривень) та про бу-
рих ведмедів, хатину яким спробу-
ють звести за стартові 44 мільйони 
гривень. 
 У списку нових об’єктів — бе-
гемотник, приміщення для пінг-
вінів, архітектурний рай для пари 
амурських тигрів. І все б нічого, 
якби не одна суттєва деталь. На 
тій же сесії депутати виділили на 
медицину Харкова... скромні 47 
мільйонів гривень. А трохи рані-
ше поскупилися на доплату ліка-
рям, які саме опікуються хвори-
ми на коронавірус. Мер Кернес по-
яснив, що подібні витрати — тур-
бота держави та ХОДА. Але це не 
так. «Дитяча і доросла інфекційні 
лікарні приймають, у тому числі, й 
мешканців Харкова, — прокомен-
тував ситуацію виданню KHARKIV 
Today депутат від «Самопомочі» 
Тарас Сітенко. — Тому було б пра-
вильно підтримати медиків, які на-
разі опинилися в авангарді бороть-
би. Міськради не впливають на за-
рплати, але створюють спеціаль-
ний фонд для підтримки медичного 
персоналу».
 Причина, чому Геннадій Кернес 
не хоче розщедритися на медици-
ну, проста. Він, як і мери інших ве-
ликих українських міст, після де-
централізації відчув нові ресурсні 
можливості, вважає політолог Ан-
дрій Золотарьов. «Перетягування 
фінансового каната з центром при-
звело до того, що непотрібне за-
лишаємо, а необхідне — ріжемо, 
— сказав він у інтерв’ю інформа-
ційній агенції RegioNews . — Хар-
ківський градоначальник щосили 
демонструє карантинний сепара-
тизм. Мери відчули момент слаб-
кості й діють, не озираючись на 
центральну владу. При Порошен-
ку ще побоювалися, а зараз у них 
багато в чому розв’язані руки». ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Як відомо, на час карантину органи 
державної реєстрації актів цивільного 
стану України тимчасово зачинені, однак 
закон дозволяє парам, які подали заяви 
до введення карантину, зареєструвати 
шлюб. Звісно, без традиційних людних 
урочистих церемоній. Такою можливіс-
тю скористалася молода пара з райцен-
тру Монастириська, який із самого по-
чатку епідемії COVID-19 залишається 
епіцентром поширення коронавірусу — 
на сьогодні з 612 випадків захворюван-
ня Тернопільщини 175 припадає саме на 
цей район. Марія та Богдан Капеняки, 
які подавали заяву на реєстрацію шлю-
бу ще на початку березня, не захотіли 

змінювати заплановану дату створення 
сім’ї. Відтак 25 квітня в Монастирисько-
му ДРАЦСі відбулася перша шлюбна це-
ремонія у масках. Як і належить за ка-
рантинними правилами, молодята та їхні 
батьки (не було навіть дружок із друж-
ками) були в масках та рукавичках. «Як 
приємно, що в нас, у Монастириськах, 
наперекір пандемії вирує життя. Віри-
мо, що кохання здолає всі негаразди і в 
нас буде все добре. Любові, кохання, до-
статку, взаєморозуміння вам. А основне 
— будьте здорові», — написали з цього 
приводу співробітники Монастириського 
ДРАЦС на своїй сторінці у «Фейсбуці».
 А от вінчання молодята таки змушені 
відкласти аж на липень. І дуже сподіва-
ються, що до того часу карантин закін-
читься. ■

Марія та Богдан Капеняки під час 
шлюбної церемонії.
Фото зі сторінки Монастириського ДРАЦС у «Фейсбуці».

❙
❙
❙

БЕЗ МЕЖ

Шлюб у масках
В одному з епіцентрів поширення коронавірусу 
побралися закохані

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Служба безпеки України в 
Черкаській області вручила го-
лові Смілянської міської ради 
Олексію Цибку підозру у служ-
бовому підробленні рішень сесії 
міськради. Як повідомила «Ук-
раїні молодій» Катерина Дрога, 
прессекретар управління СБУ, 
підозрюють голову міської ради 
у зловживанні впливом під час 
проведення 78-ї позачергової 
сесії міськради та фальшуван-
ні її рішень.
 За словами прессекретаря, 
оперативники встановили, що 
у жовтні 2018 року голова Смі-
ли скликав позачергову сесію і, 
лобіюючи власні інтереси, пові-
домив про це тільки частині де-
путатського складу. Внаслідок 
цього на сесію прийшли лише 
16 депутатів з обов’язкових 19, 
а це зашкодило відсутнім депу-
татам проголосувати.
 «За підсумками проведе-
ної сесії цілеспрямовано визна-
чили надавачем енергопослуг 
одне з профільних підприємств. 
Наразі стосовно цієї структу-
ри відкрито низку криміналь-
них проваджень за фактом роз-
крадання державних коштів», 
— наголошують в управлінні 
СБУ в Черкаській області. За 
попередньою версією слідства, 
саме діяльність цього підрядни-
ка призводила до щорічних сис-

темних проблем із забезпечен-
ням теплопостачання у Смілі.
 Крім того, з порушенням 
регламенту на маніпулятив-
ній сесії розглянули ще й низ-
ку питань щодо розподілу бюд-
жетних коштів та земель. Під 
час слідчих дій встановлено, що 

міський голова Олексій Цибко 
підробив підписи відсутніх де-
путатів на позачерговій сесії 
Смілянської міськради, ство-
рюючи зручну для себе карти-
ну, нібито колективні рішення 
приймалися одноголосно.
 У Черкаській обласній про-

куратурі наразі обирають для 
підозрюваного запобіжні за-
ходи. Прокуратура, що робить 
усе, аби завершити досудове 
розслідування в розумні стро-
ки та забезпечити прийнят-
тя законних і неупереджених 
процесуальних рішень. ■

ЗЛОВЖИВАННЯ

«А шо такоє?..»
Міського голову Сміли Олексія Цибка підозрюють у підробках 
протоколів

■

Голові Смілянської міської ради Олексію Цибку вручили підозру у службовому підробленні рішень сесії.
Фото надане пресслужбою управління СБУ в Черкаській області.

❙
❙

Катерина БАЧИНСЬКА 

 Оголосити «своїм псам карантин хоча 
б до кінця епідемії» запропонував на 
своїй сторінці у «Фейсбуці» мер Дніпра 
Борис Філатов, звертаючись до чинного 
президента України. Він попросив главу 
держави не переслідувати і не відкрива-
ти кримінальні провадження під час ка-
рантину на своїх опонентів. 
 Філатов виступив на підтримку очіль-
ника міста Покрова Олександра Шапо-
вала, якого заарештували з підозрою в 
незаконному привласненні 1,3 мільйо-
на гривень. За даними слідства, спіль-
но з начальником управління, голо-
вним спеціалістом міськради та ще дво-
ма співучасниками той нібито за попе-
редньою змовою привласнив бюджетні 
кошти. «Гроші були виділені для капі-
тального ремонту покрівель житлових 
будинків та закладів освіти. Учасники 
групи складали акти виконаних робіт, 
у яких вносили завідомо неправдиві ві-
домості щодо фактичного обсягу та вар-
тості робіт. Попередня сума збитків від 
їхніх дій становить понад 1,3 млн грн. 
Також перевіряються факти розкрадан-
ня державних коштів під час проведен-
ня ремонту інших об’єктів», — зазначи-

ли у Генеральній прокуратурі. На думку 
ж Філатова, згадана справа є сфабрико-
ваною і виглядає як політичне переслі-
дування. «Повірте, у мене давні світог-
лядні розбіжності з мерами Одеси та 
Харкова, а хотілося б зрозуміти: коли 
закінчаться їхні нескінченні кримі-
нальні справи, які роками переходять у 
спадок від одного президента до наступ-
ного? Повірте, мені не подобається, що 
в Запоріжжі побудували аеропорт, який 
конкурує з Дніпром, але коли мера За-
поріжжя за нього переслідують — це 
чисте скотство. У Вінниці СБУ шукає 
в мерії вкрадену сіль. Чи у нас уже все 
добре в країні з держбезпекою, що треба 
спецслужбі сіллю займатися? — напи-

сав Філатов. — Невже щоранку не кла-
дуть вам на стіл зведення про те, що в 
Україні кримінальні справи штампу-
ються пачками? У вашому знаменито-
му турборежимі».
 Мер Дніпра назвав силові структури 
«некерованою зграєю» і зазначив, що, 
коли у світі через епідемію намагають-
ся випустити з в’язниць якомога більше 
людей, в Україні все навпаки.
 Тим часом у Генеральній прокуратурі 
зазначили: правоохоронні органи прове-
ли понад 20 обшуків у службових при-
міщеннях міської ради, за місцями ро-
боти та проживання фігурантів. І обіця-
ють надати усю доказову базу, яку зібра-
ли у даній справі. ■

ЗАЯВИ

«Некеровані пси» епідемії
Мер Дніпра закликав президента Зеленського 
припинити переслідування опонентів в умовах 
карантинного безправ’я

■
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КОЛІЗІЇ

Не 
переконав...
Повернути не рядового 
україно-грузинського 
політика Саакашвілі 
Ярина КОРЧИНСЬКА 

 Як уже писала «УМ», 22 квітня 
2020 року стало відомо, що президент 
України Володимир Зеленський запро-
понував експрезиденту Грузії та колиш-
ньому очільнику Одеської ОДА Міхеї-
лу Саакашвілі посаду віцепрем’єра з ре-
форм. Міхеїл Саакашвілі погодився на 
пропозицію президента підсилити уряд і 
опікуватися реформами у складі Кабіне-
ту Міністрів. Про перші кроки на посаді 
колишній очільник Одеської області роз-
повів на засіданні фракції «Слуга наро-
ду». Утім, щоб Саакашвілі посів крісло 
віцепрем’єр-міністра з питань реформ, за 
це мала проголосувати Верховна Рада. А 
єдиної думки у депутатів, навіть з моно-
більшості, як не було з моменту обнароду-
вання рішення президента, так і не скла-
лось після зустрічі із кандидатом на поса-
ду віцепрем’єра. 
 Україно-грузинському політику не вда-
лося переконати «слуг», а тому доведеться 
ще шукати голоси. Зрозуміло, що не інте-
ресами країни керувалась монобільшість, 
а диригентськими рухами тих олігархіч-
них рук, котрі згортають «своїм» депута-
там недоїдки з барських столів.
 Напередодні зустрічі з парламентсь-
кою монобільшістю Михеїл Саакашвілі 
розповів журналістам: «Президент мені 
доручив займатися переговорами з МВФ, 
Україні потрібно більше допомоги, ніж 
вона отримує, в України повинна бути 
мета, яка дозволить зберегти національ-
ну гідність та інтереси України».
 Частина депутатів вважає, що не по-
чули чіткої програми реформаторських 
дій від Саакашвілі, інші — вірять у його 
управлінські здібності.
 «Активна людина, знає, яким чи-
ном рухати процес реформ, вчора ми 
мали змістовну дискусію. Правильно 
кажуть, що справжні реформи робить 
парламент, а не Кабмін», — вважає Да-
вид Арахамія, голова фракції «Слуга на-
роду».
 «Наразі чуємо лише набір гасел, 
що все катастрофа, і ми маємо щось 
робити. Міхеїл Ніколозович відчуває 
себе мінімум прем’єр-міністром, це не 
віцепрем’єр в команді Шмигаля», — 
сказала народна депутатка від «Слуг на-
роду» Ірина Верещук.
 Отже, рішення щодо голосування за 
потрібне питання ухвалюється, коли є 
70% підтримки фракції «Слуга наро-
ду». Оскільки зараз такої підтримки СН 
Саакашвілі не має, тож перед ним пос-
тало завдання збирати голоси по інших 
фракціях.
 У фракції «Голос» запевнили — ви-
рішать, чи підтримувати Саакашвілі , 
лише після зустрічі з ним.
 Фракцію «Європейської солідар-
ності» до кадрових перемовин не запро-
шували. Саме нинішній лідер партії та 
п’ятий президент України Петро Поро-
шенко свого часу запросив Михеїла Са-
акашвілі до України, надав громадянс-
тво, а згодом позбавив. Петро Порошен-
ко каже, що особисте воліє не переноси-
ти у державну площину.
 Нагадаємо, що в травні 2019 року 
президент Володимир Зеленський по-
вернув Михеїлу Саакашвілі громадянс-
тво України.
 Зрештою, кадрові питання на засі-
данні Верховної Ради 24 квітня не роз-
глядались. «Слуги народу» не виклю-
чають: якщо голоси за Саакашвілі 
знайдуться, позачергове засідання 
скличуть уже цього тижня. Дехто пе-
редбачив, що затвердження кандида-
тури Саакашвілі ймовірно буде 28 або 
29 квітня. ■

■ Тетяна ПАРХОМЧУК

Не встигли українці вивчити ім’я нового 
керівника медичної сфери України і ще 
довго перепитували б, хто це, якби він 
сам не постарався своїми неоднознач-
ними й дивними для дипломованого 
лікаря й міністра охорони здоров’я 
першими на новому посту висловлю-
ваннями щодо коронавірусної ситуації 
в Україні, що викликають більше по-
див, ніж вносять ясність. Хоча, як по-
казує кар’єрний шлях — сходження по 
щаблях влади то під одним знаменом 
імені певного олігарха чи політика, то 
вже різко під іншим, мереживне пере-
плетіння позицій та кутів поглядів — 
звичний стан для «далекого від політи-
ки», як стверджують його прибічники, 
Максима Степанова. Однак якою б не 
була гойдалка його сходження, фо-
новий політичний бекграунд Максима 
Степанова — це тісні зв’язки з Ігорем 
Коломойським.

Униз по драбині, 
що веде вгору
 Його кар’єра розвивалась досить 
стрімко. Так, у 90-х роках за короткий 
час він пройшов шлях від сан ітара до 
виконавчого директора АОЗТ «Енерго-
сервіс АТ», причому це все проходило 
паралельно з навчанням спочатку в До-
нецькому медичному університеті, що 
він закінчив у 1998 році, а потім — у 
Київському національному економіч-
ному університеті.
 Уже в 2003 році Степанов у Києві 
обіймав посаду першого заступника го-
лови Державної податкової адмініст-
рації, котрою у той час керував Мико-
ла Азаров, а з 2008-го по 2010-й роки 
був першим заступником «губернато-
ра» Одеської області. З 2010 року — 
директор ГП «Український державний 
центр транспорту «Лиски», а в 2011-
му став директором Державного під-
приємства поліграфкомбінат «Украї-
на», який друкує паспорти. За часів 
його керівництва комбінатом підпри-
ємство почало також друкувати ID-
карти.

Усі дороги ведуть 
до Коломойського
 Частина політичної біографії Мак-
сима Степанова не менш цікава. Його 
називали й прихильником помаранче-
вих лідерів, і «контролером» від «регіо-
налів», і близьким до скандально відо-
мого олігарха Ігоря Коломойського. Ос-
таннє — найочевидніше, оскільки про 
це свідчить низка фактів. 
 У свій час Степанов вів спільний біз-
нес з Ігорем Діденком, котрого вважають 
людиною Ігоря Коломойського. Так, у 
2007 році Діденко й Степанов були спів-
засновниками підприємства «Укрміне-
рал», що займається видобутком деко-
ративного каменю, вапняку, глини й 
крейди. Пізніше в документах серед за-
сновників фірми фігурував брат «губер-
натора» — Ігор. Брат Максима Степано-
ва також був адвокатом Діденка, коли 
його судили по газовій справі «РосУк-
рЕнерго» за розтрату чужого майна в 
особливо великих розмірах. А з 1999-го 
по 2000-й роки Степанов очолював ДП 
«Торговий дім «Газ України», що вхо-
дить у структуру НАК «Нафтогаз». Ос-
таннім у той час керував Ігор Діденко. 
 Окрім цього, кумом і близьким дру-
гом Степанова є інша наближена до 
дніпропетровського олігарха людина — 
екс-«губернатор» Одещини Ігор Пали-
ця. Він давній соратник Коломойсько-
го і відповідає за паливно-енергетичний 
комплекс.

Невдячний 
чи далекоглядний?
 Ці хитросплетіння зав’язків 
лише демонструють клубок, із якого 
й вишиваються ділові стібки. Однак 
найгучнішою можна вважати історію 
з кар’єрного шляху Максима Степа-
нова, пов’язану з відставкою з посади 
одеського «губернатора» в квітні ми-
нулого року. Тоді він відмовився зали-
шати посаду голови області, порушив-
ши указ президента Петра Порошенка. 
«Я сильна людина і зможу витримати 
будь-який тиск», — зауважив тоді «гу-

бернатор». Степанов у телеефірі заявив, 
що його відсторонення було пов’язано з 
результатами першого туру президент-
ських виборів в Одеській області. По-
рошенко тоді відповів, що причин для 
звільнення багато. Головна — в тому, 
що Одещина найбільше впала в еконо-
мічному рейтингу областей України, 
зайнявши третє місце з кінця. Крім 
того, є питання про ефективність ви-
користання коштів, бо ця область мала 
пріоритетні позиції серед інших у фі-
нансуванні, заявив Порошенко.
 Зрештою, Степанов таки залишив 

посаду. Екс-депутат Верховної Ради, 
політолог Євген Філіндаш заявив, що 
головною причиною звільнення Степа-
нова стало його небажання організову-
вати мережу з фальсифікації виборів 
на користь Порошенка. 
 Недоброзичливці п’ятого президен-
та тоді зловтішались: «Степанов кинув 
Петра».

Прихильники Порошенка запере-
чували, мовляв, Максим Степанов ви-
явився просто невдячним і переметнув-
ся на бік набираючого шаленими тем-
пами рейтинг коміка — нинішнього 
президента Володимира Зеленського. 
Нагадавши при цьому, як без великих 
зусиль Максим Степанов перейшов на 
посаду через усі офіційні бар’єри. Про 
це свідчить хоча б тодішній конкурс, 
що його має проходити за процедурою 
претендент на пост «губернатора». 
 Те, як його проходив Степанов, звер-
нуло на себе увагу опозиційних ЗМІ. У 
ході конкурсу в журналістів склалось 
враження, що Максим Степанов завчас-
но знав запитання, які йому ставитиме 
конкурсна комісія, та й презентація 
нового «губернатора» значно відрізня-
лась від презентацій інших кандидатів. 
Вона була надрукована на горизонталь-
но орієнтованому аркуші, а на полях 
розташовано візерунок, на основі чого 
й робився висновок про те, що конкурс, 
по суті, є профанацією. 
 І ось результат такого легкого про-
тягування Степанова в крісло «губер-
натора» Одеської області — після пер-
шого туру виборів Одещина дала най-
нижчий показник за чинного тоді пре-
зидента Петра Порошенка. Щоправда, 
тоді все це пояснювалось тим, що Одесь-
ка область — один із регіонів, найбільш 
опозиційних до «майданної» влади. 

 Після відсторонення від посади 
Степанов у своєму Facebook опубліку-
вав: «Забезпечив чесні вибори. Відсто-
ронений?», супроводжуючи свій пост 
хештегом #чесні вибори, чим натякав, 
що його примушували до фальсифіка-
цій. А чи хтось ставив запитання — чи 
все ти зробив на практиці в такому від-
повідальному регіоні, як «губернатор» 
«майданного президента», чи все доно-
сив до людей, щоб бути чесним, насам-
перед перед самим собою? 
 Очевидно, це дуже складні питання 
для звичайних «рєшал» при владі. 

Дайош тендери?
 Стати міністром у Максима Степано-
ва були шанси ще в уряді Олексія Гон-
чарука, він міг зайняти пост після Уля-
ни Супрун. За даними екс-нардепа Сер-
гія Лещенка, кандидатуру Степанова 
намагався проштовхнути голова МВС 
Арсен Аваков.
 Не склалось. Тоді на посаду мініст-
ра в останній момент призначили Зоря-
ну Скалецьку — її вважають людиною 
нинішнього голови Комітету охорони 
здоров’я та досвідченого управлінця у ме-
дичній сфері Михайла Радуцького. Коли 
звільнили Скалецьку, кандидатура Сте-
панова знову виринула в списку претен-
дентів. Однак міністром став Ілля Ємець, 
якого нещодавно звільнили.
  І от тепер третя спроба для Макси-
ма Степанова стала успішною. Такою 
ж успішною вона обіцяє бути й у ро-
боті, що б там не говорили недоброзич-
ливці, навіть якщо й вони посвячені в 
тонкощі роботи медичних високопо-
садовців. А вони стверджують про те, 
що одразу ж по призначенню Степано-
ва міністром була оформлена нова ме-
дична фірма. Однак, це ще ні про що 
не говорить. Ну, саме час для почину 
бізнесу в такі скрутні часи. Але чомусь 
не покидають певні асоціації. Як відо-
мо, найрозповсюдженіший механізм 
для «розпилу» державних коштів для 
участі в тендерах, отримання держав-
них замовлень і бюджетних грошей 
та аби було куди закидати оплату пос-
луг чиновників разом з безготівкови-
ми відкатами, саме створення нових 
фірм. Інколи в ролі номінальних влас-
ників таких компаній використову-
ються громадяни без постійного місця 
проживання, студенти, люди похило-
го віку. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Фірма для міністра,
або Закон збереження удачі

■

Міністр коронавірусного періоду Максим Степанов: сидіть удома!❙

Кумом і близьким другом Степанова є інша наближена 
до дніпропетровського олігарха людина — екс-«губернатор» 
Одещини Ігор Палиця.
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Остап ДРОЗДОВ, телеведучий
(сайт «Обозрєватель»)

 Спочатку зелене воно ще хоч 
трошки загравало з патріотичним 
наративом. Бодай технологічно, бо-
дай поверхнево — але воно принай-
мні намагалося враховувати почут-
тя й очікування великого масиву 
майданних людей. Тепер же воно 
попливло настільки, що навіть не 
приховує свого занурення в тоталь-
ний антимайдан.
 Верланов і Нефьодов (при різ-
ності ставлень до них) — це остан-
ня й найжирніша крапка в зачис-
тці зеленкуватого «істеблішмен-
ту» під людей антимайдану. Всі ці 
«правильні люди» з першого фото 
хвальоної dream team (Данилюк, 
Рябошапка, сьогоднішні відстав-
ники) — за бортом. Ніякий це не 
був dream і ніякий не team. Рефор-
маторські ширми, якими прикри-
валося зелене воно, впали додолу — 
і в повен зріст постав низькорослий 
антимайдан, нашпигований реак-
ціонерами, які тріумфально повер-
таються на всі пости.
 На закритому засіданні уряду, 
без обговорень і без звітів, без по-
яснень і без попереджень зніма-
ти з посад будь-кого по політичній 
статті (»звільнення без підстав») — 
таке можуть робити лише дві люди-
ни: путін у росії і Єрмак в Україні. 
Цю зловісну статтю, яка дозволяє 
без підстав із політичних міркувань 
зняти будь-кого будь-коли, «слуги 
народу» зумисне протягнули в за-
кон, аби в майбутньому президент 
антимайдану міг зачищати владу 
під вимоги свого північносхідного 
патрона. Це нагадує «особое сове-
щание», яке без присутності обви-
нуваченого виносило судові рішен-
ня в сталінські часи.
 Мені глибоко все одно, хто там 
очолює митницю й податкову — 
тут важливі не прізвища, а сим-
волізм зачистки. Ці дві кормушки 
будуть віддані перевіреним кадрам 
системи. Рус-Єрмак подбає. Рус-Ве-
недіктова прикриє. А насправді ж 
ніхто й не вимагав від наполеончи-

ка враз ставати супер-пупер-патріо-
том. Ніхто ж не очікував українсь-
ких проривів від малоросійського 
нариву. Чекалося (були й такі, що 
чекали) лише на зелене світло для 
людей модерного, реформаторсько-
го, технократичного покрою. Тепер, 
коли останні неєрмаковські нерускі 
люди звільнені за політичною стат-
тею в закритому режимі, а зелені 
сценаристи випускають на сцену 
грузинську мавпочку для відволі-
кання уваги — є всі підстави кон-
статувати факт двірцевого перево-
роту. Загравань із «правильними» 
середовищами більше не буде. За-
бавляння в патріотику скінчилося. 
Бобік здох. Держава повністю пе-
рейшла під правління антимайдану, 
і це — світоглядне рішення першо-
го. Відкрито всі кадрові резерви ста-
рої школи. Критерієм потрапляння 
у владну обойму тепер буде прина-
лежність до ідеології «какаяразні-
ца», а також симпатія до доктри-
ни братнього руского міра. Якщо ні 
— то апробована політична стаття 
«звільнення без підстав» чекатиме 
на своїх наступних жертв.
 Філософія антимайдану як яви-
ща українофобного полягає в жовч-
ному ставленні до подразників. 
Тому влада, ретельно вичищена 
від людей з іншого тіста, пішла на 
завершальну фазу своєї кристалі-
зації. Вона вже не є зборищем від-
верто поганих і відверто нормаль-
них. Вона вже не є сумішшю зерна 
і полови. Вона вже не є збірбогоро-
дицею. Вона починає бути відібра-
ною командою професійних реван-
шистів. Відібраною ретельно, під 
чіткі завдання перевести країну в 
режим пом’якшеної раші. Це — 
вибір. Усвідомлений і світогляд-
ний. Поки карантин, до 12 травня, 
антимайдану треба встигнути під-
зачистити ще й політичне поле опо-
нентів — і залунає на майскіє праз-
нічкі їхня улюблена гармошка, і 
замайорить георгіївська стрічеч-
ка, і дядя вова привітає по телефо-
ну, і короновірусна країна вкотре 
здригнеться від запитання в дзер-
кало: агов, ми ще тут? ■

ОЦІНКИ

Гра в патріотизм 
скінчилася. 
Держава повністю 
перейшла під правління 
антимайдану
«…таке можуть робити лише дві людини: 
Путін у росії і Єрмак в Україні»

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Звільнили та назвали не-
ефективними. Уряд звільнив 
голову Державної податкової 
служби Сергія Верланова та 
голову Митної служби Мак-
сима Нефьодова. Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль такі 
рішення назвав бажанням 
призначити нових та ефек-
тивних керівників у ці ві-
домства. Як розповів народ-
ний депутат Олексій Гонча-
ренко, який був на засіданні 
уряду, звільнення відбуло-
ся за 30 секунд. При цьому 
обох — уже ексочільників 
відомств — на засіданні уря-
ду не було. Голова митни-
ці Максим Нефьодов пробув 
на посаді трохи більше 10 мі-
сяців, очільник податкової 
Сергій Верланов — майже 
рік. Цікаво, що це не перша 
спроба звільнити як Нефьо-
дова, так і Верланова з по-
сади. Ще восени депутат від 
«Слуги народу» Олександр 
Дубінський пропонував у 
парламенті винести політич-
ну недовіру очільнику мит-
ниці. Критикували його ро-
боту і в офісі президента. 
Тодішній очільник офісу Ан-
дрій Богдан заявляв: Нефьо-
дову не вдається реалізувати 
реформи та ідеї, яких від ньо-
го очікують. З’явилася тоді 
інформація про те, що кон-
сультації щодо митниці на-
дає чиновник часів Янукови-
ча Валерій Хорошковський.
 Критикував роботу Нефьо-
дова вже навесні і президент. З 
трибуни парламенту він гучно 
заявив: така робота є проваль-
ною. «За два місяці нового 
року невиконання держбюд-
жету становить 16 мільярдів 
гривень. 13 мільярдів із них — 
це провал надходжень від мит-
ниці... Нам розповідають про 
рішучий та безкомпромісний 
бій з контрабандою та наразі 
виглядає так, що в цьому бою 
контрабанда посилає митни-

цю в нокаут. Митниця повин-
на збирати не лайки у фейсбу-
ці, а гроші в казну», — заявив 
Зеленський. 
 Але і тоді слова президен-
та не стали останньої крап-
лею у звільненні Нефьодо-
ва і він лишився на посаді. 
Очільник митниці закиди 
з боку президента пояснив, 
що недоотримання з митни-
ці в бюджеті — через курс до-
лара. Який у бюджеті закла-
дався більш як 27 грн, а пер-
ші місяці зими був близько 
24. Тобто план у валюті вони 
виконали, але у гривнях це 
вийшло менше.
 А от зрушила з місця іс-
торія щодо звільнення Не-
фьодова і Верланова завдя-
ки ексміністру фінансів Іго-
рю Уманському.  Саме  він і 
вплинув на звільнення чи-
новників. На сьогодні пан 
Уманський — радник голо-
ви офісу президента. Перебу-
ваючи на посаді міністра фі-
нансів протягом трьох тиж-
нів, Уманський критикував 
роботу як митниці, так і по-
даткової і вже тоді намагав-
ся вплинути на їх звільнен-
ня.  У ЗМІ він повідомляв про 
корупцію, «скрутки» та не-
доотримання коштів до бюд-
жету. Але, будучи на посаді 
міністра, йому не вдалося до-
сягти звільнення ні Нефьо-
дова, ні Верланова. І звіль-
нили його самого. Проте цієї 
п’ятниці ситуація змінилася 
кардинально. Першим «дзві-

ночком» стало створення де-
путатами тимчасової слідчої 
комісії  з питань розслідуван-
ня «можливих корупційних 
дій посадових осіб, які при-
звели до значних втрат». У 
цей же день ввечері уряд ви-
носить рішення звільнити 
чиновників. Незрозумілою 
лишається і поведінка чин-
ного міністра фінансів Сергія 
Марченка, який ще на почат-
ку тижня заявляв про те, що 
звільнення не на часі, а вже в 
п’ятницю говорив, що «кад-
рові зміни у митниці та по-
датковій назріли давно». 
 Уже опісля звільнення 
Нефьодов заявив, що  для 
нього стало «сюрпризом» 
таке рішення, проте пи-
шається тим, що звільни-
ли всю його команду разом. 
І написав у своєму «Фейсбу-
ці», що «не знайшовся ніко-
го, хто б погодився «викону-
вати задачі». Тим часом як 
Верланов назвав їх звільнен-
ня «зміною курсу України». 
 Зрозуміло, що корупцію, 
«скрутки» та мільйонні не-
доотримання бюджету необ-
хідно буде довести в судах 
та правоохоронних органах. 
НАБУ ж відкрило кримі-
нальну справу про корупцію 
на митниці ще в березні. Як 
далі розвиватиметься справа 
та хто ж займе вакантні по-
сади — буде відомо вже цьо-
го тижня, адже через каран-
тин конкурс в уряді оголоси-
ли лише на три дні. ■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних

Триває передплата на «Україну молоду» 
на друге півріччя

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,
на квартал — 196 грн 86 коп.,

до кінця року — 393 грн 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,

до кінця року — 513 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,
на квартал — 71 грн 31 коп.,

до кінця року — 142 грн 62 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп., на 
півроку — 10 грн 00 коп., до 
кінця року — 15 грн 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну моло-
ду» на 2020 рік, це можна зробити найближ-
чим часом, і ви отримуватимете газету з дру-
гого півріччя. Передплата на «Україну моло-
ду» оформлюється як за електронною версією 
Каталогу видань України «Преса поштою», 
так і за друкованим Каталогом видань Ук-
раїни «Преса поштою». Оформити передпла-
ту можна у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 Якщо ж ви не передплатили газету на чер-
вень, це можна зробити до 18 травня.
 До наших постiйних читачiв ми традицiй-
но звертаємося: якщо ви багато рокiв перед-
плачуєте «Україну молоду» — порадьте перед-
плату i своїм родичам, друзям, сусiдам, знайо-
мим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2020■

ЗАЧИСТКА

Пішли «по-англійськи»
Уряд звільнив із посади очільника митниці Максима 
Нефьодова та керівника податкової Сергія Верланова

■

А ТИМ ЧАСОМ■

 Звільнення голів Державної податкової служби Сергія Верланова та 
Державної митної служби Максима Нефьодова пов’язане з рекордно низь-
кими показниками надходжень до бюджету. Про це повідомив прем’єр-
міністр України Денис Шмигаль. «Уряд вжив такі заходи, адже робота 
митниці та податкової — це, перш за все, питання економічної безпеки 
країни. Тут не може бути ніяких виправдань», — заявив він. За його сло-
вами, бюджет за 2019 рік показав один з найгірших показників по над-
ходженнях за останні роки, а у 2020 році ситуація не покращилася. «Сама 
по собі заміна керівництва мало що змінює. Потрібно більш рішуче впро-
ваджувати інституційні зміни. Зараз Кабінет Міністрів перебуває в про-
цесі підбору ефективних команд, які зможуть реалізовувати цю роботу в 
надскладний час», — додав Шмигаль. Він також зазначив, що підтримує 
створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді, яка мала б переві-
рити, чи були зловживання на митниці та у податковій за останні роки.
 Напередодні Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що хоче, аби 
діяльність ексголів податкової та митниці розслідували правоохоронні 
органи.

«Ніяких виправдань»: Шмигаль про звільнення 
голів податкової та митної служб

Максим Нефьодов.❙ Сергій Варланов❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Українська економіка  продов-
жує страждати в ід  карантинних 
обмежень.  На думку експерт ів , 
цьогоріч  падіння буде значним 
і  переважатиме показники в 
сус ідн іх  державах.  Вих ід  же з 
«добровільної  в ідпустки» буде 
тривалим і  затягнеться щонай-
менше до половини наступно-
го року. 

Де взяти 7 мільярдів?
 У нинішньому році всіх ук-
раїнців чекають непрості вип-
робування: кожен із нас збід-
ніє, причому доволі відчутно. 
На думку голови Національ-
ного банку України Якова 
Смолія, до кінця 2020 року 
матимемо падіння вітчизняної 
економіки на 5%, але вже у на-
ступному вона підніметься до 
плюс 4%. Кабінет Міністрів на-
зиває цифру мінус 4,8%. А от 
Міжнародний валютний фонд 
дивиться на ситуацію знач-
но песимістичніше. Як вважа-
ють в МВФ, ми обвалимося на 
7,7%, і це ще далеко не оста-
точний прогноз. 
 На цьому тлі ми виглядає-
мо суттєво гірше не лише від 
розвинених країн, а й від схід-
ноєвропейських держав і на-
віть Росії,  яка неабияк страж-
дає від падіння нафтових цін. 
Так, за тими ж підрахунка-
ми Фонду, польська економі-
ка впаде на 4,6%, румунсь-
ка — на 4,9%, російська — на 
5,5%. 
 Утім, це цифри лише на сьо-
годнішній день, продовження 
карантину навіть на один тиж-
день означатиме їх суттєве по-
гіршення. Та вже навіть за та-
кої ситуації Україна втрачає 
третину іноземних інвестицій, 
до 40% може скоротитися внут-
рішнє споживання. 
 Відтак перед владою пос-
тає доволі непросте завдання: 
спробувати вижити. Одним із 
важливих інструментів поря-
тунку економіки у такій ситу-
ації є зниження облікової став-
ки. Інвестиційний банк «Гол-
дман Сакс» зауважує: «В Ук-
раїні триває уповільнення 
інфляції. У березні вона стано-
вила 2,3%, що є нижче від ці-
льового орієнтиру НБУ, який 
становить плюс-мінус 5%». Ще 
один важливий нюанс: еконо-
міка України падала і до ого-
лошення карантину, причому 
компенсувати втрати вдалося 
завдяки девальвації гривні на 
10%, що було зафіксовано у бе-
резні. 
 Також, як вважають аналі-
тики банку, Україна потребує 
6-7 млрд доларів зовнішнього 
фінансування. Приблизно така 
сума буде потрібна нам і в на-
ступному році. А тому Україна 
має не тільки активно проводи-
ти перемовини з МВФ, а й зни-
жувати облікову ставку. 12 бе-
резня, як відомо, НБУ вже зни-
зив облікову ставку до 10% і по-
обіцяв довести її у нинішньому 
році до 7%. Хоча раніше пла-
нував такий крок не раніше на-
ступного року. 
 І  справді, перед вихідними 
Нацбанк знизив облікову став-
ку до 8%. Цей крок радикаль-

но відрізнявся від дій регуля-
тора під час кризи 2014–2015 
років, коли він рятував курс 
національної валюти, а тому 
суттєво збільшував монетар-
ні обмеження. Тоді, як відо-
мо, облікова ставка доходила 
до 30% річних, що робило не-
можливим банківське креди-
тування. 
 «Центральні банки інших 
держав активно знижують 
ключові ставки та впроваджу-
ють додаткові заходи монетар-
ного стимулювання економік. 
Водночас ці країни обговорю-
ють розумну межу, яка відді-
ляє продуктивне стимулюван-
ня економіки від надмірного 
бажання наповнити економіку 
грошима, які згодом можуть 
похитнути макрофінансову ста-
більність, — пояснив голова 
НБУ Яків Смолій. — У комп-
лексі з іншими заходами, вжи-
тими Національним банком, 
зниження облікової ставки на-
дасть економіці стимул, необ-
хідний для підтримання насе-
лення і бізнесу в складні часи 
та швидкого відновлення діло-
вої активності після завершен-
ня карантину». 

Краще заживемо тільки в 
2021-му.
 Серед інших дій регуля-
тора — збільшення терміну 
рефінансування із  30 до 90 
днів.  Також НБУ, як заявив 
Смолій, розширить перелік 
застави для банків.  «Можли-
во, сюди увійде пул корпо-
ративних облігацій, випуще-
них під держгарантії,  а  та-
кож муніципальні облігації», 
— пояснив голова НБУ. Також 
триває робота над інструмен-
том відсоткового свопу, який 
може убезпечити фінустанови 
від ризиків,  зрештою, запро-
ваджують довгострокові кре-
дити рефінансування на тер-
мін до п’яти років — під пла-
ваючу ставку та під таку ж за-
ставу, що й тендерні позики.
 На думку НБУ, вітчиз-
няна економіка почне від-
новлюватися вже у  другому 
кварталі  нинішнього року. 
За умови,  звісно,  що каран-
тин завершать вчасно.  «Га-
лузі  економіки відновлюва-
тимуться покроково.  Відразу 
пів  мільйона робочих місць 
(обіцянка прем’єр-міністра 

України Шмигаля.— Авт. )  не 
буде.  Натомість будуть посту-
пові  хвилі  — залежно від  ска-
сування карантинних обме-
жень,  — сказав політолог Во-
лодимир Фесенко.  — Ті,  хто 
пішов на карантин,  — це пе-
редусім галузі  сервісу,  торгів-
ля,  інфраструктурні  об’єкти і 
сфера розваг,  відновлювати-
муться насамперед.  Люди за-
раз  не  працюють і  не  отриму-
ють зарплату або отримають 
ї ї  у  менших обсягах.  Це буде 
відновлено».
 Також Фесенко визначив 
два сценарії розвитку ситуа-
ції. «Оптимальний сценарій 
закладений у бюджеті — мі-
нус 4% ВВП за рік та віднов-
лення, поступове, лише у дру-
гому півріччі. Тому що, навіть 
коли люди повернуться на ро-
боту, залишатиметься низь-
кий попит. Попит впаде, і  це 
вплине негативно на всі сфе-
ри. Найближчі три-чотири мі-
сяці, щонайменше до осені, со-
ціально-економічна ситуація 
буде складна, навіть якщо ка-
рантин закінчиться», — ска-
зав він. Якщо ж хвороба по-
вернеться до нас наприкінці 
літа, все виглядатиме значно 
сумніше. 
 Щоправда, навіть за умо-
ви оптимістичного сценарію, 
країні  буде несолодко. «У на-
ступному році очікується зни-
ження надходжень від тран-
зиту газу, а  також реалізація 
відкладеного попиту населен-
ня на споживчі товари і  біз-
несу — на інвестиційний ім-
порт. Утім показник дефіциту 
поточного рахунку залишати-
меться у прийнятних межах: 
3-4% ВВП, як і  передбачав 
наш січневий прогноз», — до-
дав Смолій.■

НАШІ ГРОШІ 

Післясмак карантину
Навіть якщо економіка України запрацює вже 12 травня, кризові явища ми 
зможемо подолати не раніше наступного року

■

Працівники сфери обслуговування вже втомилися байдикувати і прагнуть 
якнайшвидше зробити свій внесок у зростання ВВП.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Пора відкривати рахунок
 У «карантинному» березні 2020 року 
українці масово понесли свої гроші до фі-
нансових установ держави. Упродовж ми-
нулого місяця сума вкладів фізосіб у бан-
ках-учасниках Фонду гарантування вкладів 
зросла на 25 млрд гривень і становить сьо-
годні 520,34 млрд грн. 
 Із цієї суми вклади в національній ва-
люті становили 285,39 млрд грн, в інозем-
ній — 234,85 млрд грн.

■

ПОГЛЯД

Лайнер Зе-20,
або Коли і куди полетить «велика 
державна 
авіакомпанія» 
президента 
Зеленського?
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 Найяскравішою заявою президента Володимира Зеленського 
минулого, «ювілейного», тижня, на мою думку, стала обіцянка ство-
рити в Україні державну авіакомпанію рівня «Туркіш Ейрлайнс». І 
профінансувати її з держбюджету. Але літати не на «Боїнгах» чи 
«Ейрбасах», а на вітчизняних літаках Ан...  
 Сьогодні, коли стихли сміх і аплодисменти, спробуємо підраху-
вати. Середня вартість «Боїнга–737» — 70 млн доларів. Станом на 
позаминулий рік флот «туркішів» становив 328 літаків, не рахуючи 
бортів дочірніх компаній. Частина з яких — широкофюзеляжні, тоб-
то дорожчі... Доплюсуємо сюди технічні служби, вартість їх обслу-
говування, екіпажі, зрештою, аеропорт базування, який доведеться 
будувати новий (хто був у новому стамбульському — його збудува-
ли навмисне, бо в старому, ім. Ататюрка, «Туркіш Ейрлайнс» уже не 
поміщалася, — той може порівняти з «Борисполем». Навіть із на-
шою гордістю, терміналом Д). Щоправда, літаки можна взяти «бе-
ушні», трохи дешевші. Але порядок цін зрозумілий, можна помно-
жити. То звідки гроші? З держбюджету? Серйозно?!
 Держава Туреччина, яка в економічному сенсі суттєво переважає 
Україну, такого монстра собі дозволити не може, тому володіє тільки 
49% акцій авіакомпанії. Решта — в руках приватного капіталу. 
 Але навіщо Зе-команді банальні «Боїнги»?! Дайош Ан! Я так ро-
зумію, Ан–148 чи його модифікація Ан-158, бо конкретну модель лі-
така наш гарант у своїх обіцянках скромно не називає... Але, окрім 
Ан-148, інших літаків, які б здійснювали регулярні пасажирські рей-
си не за часів СРСР, а тепер, не видно. 
 Скільки коштуватиме новий Ан–148, про якого пан Зеленський, 
з його слів, уже нібито з кимось на заводі Антонова домовився, — 
питання філософське. На перший погляд, дешевше, оскільки вироб-
ник місцевий. Але оскільки серійного виробництва не налагоджено, 
то, цілком можливо, й дорожче. Принаймні перші одиниці. 
 Утім, літачки ці дуже ефемерні. Бо сам проєкт Ан-148 — про-
дукт не такий уже й український, а більше — дітище модної колись 
україно–російської дружби, дуже популярного явища часів пізньо-
го Януковича. «Авіаційний позашляховик», як називали 148-й, мав 
зацементувати собою співдружність авіагалузей двох держав. Та й 
держав назагал. І будували літак у Києві й Воронежі, поставляючи 
одне одному запчастини з двох країн. І, якщо чесно, то більше все-
таки будували у Воронежі...
 Станом на минулий рік два такі літачки експлуатує авіакомпанія 
у Північній Кореї (уявіть собі, там є авіація!), один — в Україні і ще 
25 бортів борознять російське небо. Приблизно такий же перелік тих, 
хто відмовився літати на Ан–148: «Аеросвіт», «Міжнародні авіалінії 
України» і три російські компанії. Наші позбулися 5 таких літаків, 
росіяни — 15.    
 Якби я жив у якійсь іншій країні, я б із задоволенням подивився 
на цю зубоподрібнюючу конкуренцію: турки — на «Боїнгах» і «Ейр-
басах», українці — на Ан із держбюджету. Враховуючи експлуата-
ційні затрати, собівартість одного крісла та інші малоцікаві нюанси, 
про які не говорять у роликах Зеленського... 
 Бо у парку нашого нацперевізника «МАУ» — менше 40 літаків. 
Не понад 300, як хоче президент. І це — приблизний маркер ємності 
внутрішнього ринку і хабової моделі, яку реалізує «МАУ». Тож у які 
повітряні коридори, прошу вибачення, ми пошлемо ще 280 бортів 
нашої державної авіакомпанії?! 
 На заводі Антонова широкофюзеляжних літаків ніколи не буду-
вали і ніколи навіть не планували (за винятком «Мрії» і «Русланів», 
але то було за іншої держави, і ці крилаті машини мали возити в га-
рячі точки військову техніку і живу силу, а не медичні маски з Китаю 
на зустріч із президентом України). А це значить, що нова державна 
авіакомпанія точно не полетить в Америку — як Південну, так і Пів-
нічну, в країни Південно-Східної Азії. Куди літають всі авіакомпанії-
гранди. І зовсім не гранди на кшталт нашого «МАУ». Бо Ан-148 туди 
не долетить.
 Спробуємо жорстко конкурувати із тими ж «туркішами», які сьо-
годні вже практично задавили «МАУ» в Україні? А скажіть, за допо-
могою чого? Економічного потенціалу, який генерує пасажиропотік, 
літаків Ан-148 чи жартів 95 кварталу? 
 Можливо, внутрішні рейси по Україні? Точно ні, бо на їх ма-
совість насамперед впливають доходи населення. А невеликі від-
стані й порівняно дешевий наземний транспорт в Україні численні 
популістські бажання пересадити українців у літаки рубає на корені. 
Бо при мінімалці менше 5 тис. грн. ніхто не дасть 1 тис. грн. за авіак-
виток, якщо туди можна доїхати у плацкарті за 200. При зарплаті 50 
тисяч — дасть. Але у нас наразі далеко не 50...
 Можливо, колись, якщо Кабмін виконає заповіт свого ексочіль-
ника Олексія Гончарука і розжене зростання ВВП до 40%, то із Хер-
сона у Кропивницький ми помандруємо тільки повітрям. Й інші ком-
панії масово підуть шляхом «Скайапа» з його квитками від 400 грн. 
Але наразі це виняток... Назагал же підстав для президентського 
авіаційного оптимізму не видно взагалі. 
Але ролик і справді вийшов яскравий! ■

■
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Село Голобородьків й інших 
славних людей
 У минулі часи функціо-
нування потужного рибгоспу 
станіславські рибалки здавали 
у пункт прийому (місцеві нази-
вали його «лабаз») часто майже 
метрових осетрів. Нині водиться 
тут риба значно меншого калібру: 
карась, таранька, тюлька. І, зви-
чайно, ловляться як з берега, так 
і з човнів і теплої, і холодної пори 
знамениті чорноморські бички.
 «Згадується, як у нашому ди-
тинстві добували ми їх так, як, 
мабуть, більше ніде не було, коли 
руйнувалася крига (лютий-бере-
зень), — ділиться спогадами Олек-
сандр Голобородько, тепер меш-
канець Херсона. — Курсуючи 
вздовж «мілкого» берега на кри-
жинах (по-станіславському — на 
плиницях), ми, дітлахи, пильно 
розглядали крізь надпрозору воду 
(пласт — близько метра) лимансь-
ке дно: бички дивились свої зимові 
сни у «ліжечках»-ямках, що пов-
торювали їх форму. Ось тут і про-
буджували бичків наші гарпунці 
у вигляді вилки, прикріпленої до 
комишини. Інший варіант лову 
бичків холодної пори — це коли 
відколювали сімінцем (ломиком) 
шматки криги від берега (при-
пій): сонні бички вискакували з-
під криги, під якою спали у піску, 
на якусь мить застигали на дні — 
і тут їх чекав укол вилкою...»
 «Але ніяка вудка чи дитячий 
гарпунець у вигляді вилки не 
може зрівнятися з масштабними 

«сітями» згубного сірководню, 
що під час літньої спеки нищить 
лиманські запаси бичків»,— за-
уважує з прикрістю уродженець 
Станіслава. 
 Серед найвідоміших достой-
ників-станіславців кілька носять 
прізвище Голобородько. Першим 
став багаторічний директор місце-
вої школи Костянтин Йосипович, 
життя якого датується  1899—
1973 роками. Свого часу здібно-
го хлопчика земство за свої кош-
ти направило для продовження 
освіти у Станіславське двоклас-
не училище, яке він закінчив у 
1914-му. Потім навчався у Хер-
сонській учительській семінарії. 
21-річним почав завідувати Но-
вотягинською початковою шко-

лою у своєму рідному селі. З 1930-
го по серпень 1941 року працював 
учителем української мови та літе-
ратури й завідувачем навчальної 
частини уже Станіславської серед-
ньої школи. Пішов добровольцем 
на фронт. У 1946-му став директо-
ром середньої школи у Станіславі, 
яку потім очолював 21 рік.
 Костянтин Йосипович, яко-
го й донині називають Учите-
лем Учителів, зумів закласти 
ті підвалини осередку освіти у 
Станіславі, які гідно укріплю-
ють наступники. Серед шкіль-
них здобутків — і створений 
2008 року музей, завдяки якому 
люди пам”ятають непересічну іс-
торію свого краю. У 2009-му ім’я 
К. Й. Голобородька на знак особ-

ливої поваги до нього було при-
своєно Станіславській загально-
освітній школі І—ІІІ ступенів. 

Богиня хліборобства і Богдан 
Хмельницький
 За словами директорки му-
зею школи й історії села Лари-
си Гончарової, перші згадки про 
Станіславський край можна знай-
ти у роботах давньогрецьких істо-
риків Птолемея та Геродота. Іс-
нує припущення, що згадуваний 
останнім храм богині родючості, 
хліборобства та шлюбу Деметри 
(V ст. до н. е.) височів на території 
нинішнього Станіслава. Щоправ-
да, археологічних підтверджень 
цьому немає. Місцеві історики 
припускають, що, можливо, ре-
штки його — під водами лиману. 
 Про те, що місцевість, де роз-
ташований Станіслав, була засе-
лена відвіку, свідчать виявлені 
на території і поблизу села посе-
лення епохи бронзи (II тисячоліт-
тя до н. е.), городище, поселення 
і два могильники скіфського часу 
(VII—III ст. до н. е.). Виявлені та-
кож поселення перших століть 
нашої ери, пов’язані з грецькою 
колонією Ольвія, розташованою 
на іншому боці Бузького лиману. 
Серед раритетів села — знайдені 
візантійські монети X століття.
 Перша збережена письмова 
згадка про Станіслав — в «Описі 

ріки Дніпро від Переволочної до 
Чорного моря» від 20 січня 1697 
року. За півстоліття з гаком, у 
1754-му, описали тутешні зимів-
ники запорожців: козаки риба-
лили, добували сіль у Прогноях, 
вирощували пшеницю, гречку. 
Станіслав належав до Перевізь-
кої паланки. 
 Станіславські кручі, говорять, 
були місцем сили гетьмана Богда-
на Хмельницького. А на території 
старого кладовища у Станіславі й 
донині про славних синів України 
нагадують кам”яні козацькі хрес-
ти.
 У першій половині XIX століт-
тя поселення почало швидко рос-
ти за рахунок переселенців із 
центральних районів України. У 
1841-му Станіслав було віднесено 
до розряду містечок Херсонсько-
го повіту. Станом на 1886 рік тут 
були: православна церква, шко-
ла, 11 лавок, земська станція, 
розвинені виноробство і рибний 
промисел (у радіусі 15 км у ті часи 
працювало 5 рибозаводів). 

Сади цвітуть
 «Село розташоване за 40 км 
від міста Херсон. Має розвинену 
інфраструктуру: школу, магази-
ни, дитячий садок, бібліотеку, бу-
динок культури, мистецьку шко-
лу, лікарню, стоматполіклініку, 
лабораторію, консервний завод, 
спортивний комплекс, де тре-
нується футбольна команда «Бри-
гантина», — розповідає місцева 
жителька Тетяна Бреславець. — 
У селі є дві церкви, великий ба-
зар, швейна фабрика, спортив-
ний майданчик зі штучним пок-
риттям, стадіон, футбольне поле, 
тренажерний зал, облаштований 
майданчик на березі лиману для 
відпочинку (грибочки, альтан-
ки). Є і пошта, центр надання ад-
міністративних послуг. Село ас-
фальтоване, є центральний водо-
гін. У нас дуже багато продається 
будинків, навіть на березі лима-
ну, і дуже багато закинутих. За-
прошуємо всіх охочих у наше ней-
мовірно красиве, живе і славетне 
село Станіслав, що в Білозерсько-
му районі Херсонської області». 
 Населення села становить 
4724 особи. (Це трохи менше, 
аніж проживало тут у 1928 році, 
— 5020 осіб). Сільський голова 
— Желуденко Володимир Воло-
димирович. (Контактні телефо-
ни: 05547-53267, 05547-53247). 
Місцеві, в основному, працю-
ють у фермерських садах та на 
виноградниках, на консервному 
виробництві та швейній фабри-
ці, уточнила для «України моло-
дої» керівниця Центру з надан-
ня соціальних послуг Катерина 
Швець. 
 До Станіслава можна діста-
тись автобусом з автовокзалу Хер-
сона, зазвичай він курсуює майже 
щогодини. 
 Земля і море чекають роботя-
щих рук. ■

КУПИ ХАТУ НА СЕЛІ

У пошуках храму добробуту
Кличуть у Станіслав запах яблук і винограду, чорноморські бички й історія — від часів 
поклоніння богині Деметрі до козацької доби

■

Валентина САМЧЕНКО

Ви чули про унікальні гірські ландшафти посеред українського 
степу «Станіславські кручі»?  Це у Білозерському районі на Хер-
сонщині, поблизу Станіслава. Звичайно, не Говерла. Утім, з вер-
шини мису відкривається вражаючий вид одночасно на водні й 
степові простори. 
Високі береги Дніпровсько-Бузького лиману, що з’єднує Дніпро з 
Чорним морем, здавна вабили шукачів щастя. На території ниніш-
ньої Херсонщини — непросто уявити — від кінця V століття до 
нашої ери почали селитися вихідці з сонячної Еллади, заснувавши 
на берегах лиману низку укріплених землеробських поселень. 
Цей багатий історією український край біля моря, де свого часу 
зустрілися античний еллінський та степовий скіфський світи, і 
нині може стати пристанищем для нових поселенців. Чекають 
бажаючих жити у красі й трудитися на землі у тому ж Станіславі 
— великому селі з гарними школою й дитячим дошкільним закла-
дом. Населений пункт доєднався до всеукраїнського руху «Купи 
хату на селі», який має за мету підказати людям, як по-новому 
можна облаштувати свій власний добробут у загальних непростих 
економічних умовах.

Береги Дніпровсько-Бузького лиману, що з’єднує Дніпро 
з Чорним морем, здавна вабили шукачів щастя.
Фото з «Вікіпедії» Олега МАРЧУКА.

❙
❙
❙

Станіслав поруч.
Фото Анастасії ХАНДУСЕНКО. 

❙
❙

У шкільному музеї.
Фото зі сторінки села у «Фейсбуці».

❙
❙

Герб Станіслава.❙

На пункті прийому риби («лабаз») колишнього місцевого рибгоспу.
Фото Олександра АЛЬОШИНА.

❙
❙

Підготовлено за сприяння ініціатора руху «Купи хату на селі» 
Віталія СКОЦИКА, лідера політичної партії «КРАЇНА».

Редактор сторінки Валентина САМЧЕНКО.
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Юлія ЗАБЄЛІНА
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Директор Інституту демографії та со-
ціальних досліджень ім. М. Птухи, голо-
вний демограф України Елла Лібанова, 
яка нещодавно увійшла до складу Ради 
з економічного розвитку при Кабміні, в 
інтерв’ю «Апострофу» розповіла про те, 
чи існує в країні загроза «економічного 
Майдану», як зміниться суспільство піс-
ля карантину і на які показники треба 
звертати уваги, аналізуючи зростання 
кількості хворих на коронавірус.

 ■ Міністр Кабінету міністрів днями за-
явив, що перепису населення, обіцяного 
владою, не буде навіть у 2021 році. А ви в 
одному зі своїх інтерв’ю казали, що не може 
така велика країна в Європі залишатись без 
перепису. Чим це загрожує Україні?
 — Я ще півроку тому казала про необ-
хідність перепису. Ми порахували за допо-
могою мобільних операторів чисельність 
населення в цілому по Україні. Я абсолют-
но не впевнена, що вона відповідає дійс-
ності по регіонам, я вже не кажу про більш 
дрібні адміністративні одиниці. Будь-яка 
модель має право на існування, але модель 
може тоді працювати, коли спирається на 
надійну інформацію. Такою надійною ін-
формацією, за допомогою якої можна бу-
дувати будь-які моделі, є або результати 
перепису населення або результати систе-
ми демографічних регістрів. В Україні ос-
танній перепис відбувся фактично 20 років 
тому, а регістрів немає взагалі. Те що наша 
влада називає регістрами — не має ніяко-
го відношення до регістрів. Є регістри Де-
ржавної фіскальної служби, це регістри 
людей, які сплачують податки, тобто пра-
цюють легально. Є регістр пенсійного фон-
ду, який акумулює дані регістру ДФС і дані 
про пенсіонерів. І це все. В тих регістрах є 
вік, є стать, дані про доходи, і вони трош-
ки зараз починають заповнюватись іншою 
інформацією. Але там немає даних про ос-
віту, про статус на ринку праці. Тобто ми 
знаємо, що людина працює тому що за неї 
платять податки, але який вона має ста-
тус — ми з’ясувати не можемо.
 Не має інформації про мову, про сімей-
ний стан, ми не знаємо зовсім нічого про ді-
тей та підлітків, лише думаємо, що є інфор-
мація у шкільному регістрі. Але це тільки 
інформація про кількість дітей. Іншої ін-
формації немає. Що роблять сучасні краї-
ни? Вони створюють систему сучасних ре-
гістрів, а потім, спираючись на цю інфор-
мацію, вибірковим методом продовжують 
збирати ті дані, яких нема в регістрах. До-
статньо 10% вибірки, не треба опитувати 
все населення. Тоді ми можемо нормаль-
но будувати політику, і вона буде виваже-
ною. Але якщо наша влада не хоче, щоб 
вона була виваженою, то нічого тут не по-
робиш.
 ■ А в контексті того, що до нас поверну-
лось багато заробітчан, було б актуально 
провести цей перепис?
 — Для початку, ми б можливо, за допо-
могою перепису, нарешті зрозуміли, скіль-
ки ж в нас людей на заробітках. Скільки 
людей працюють не там, де вони живуть. 
Мені розповідають, що це можна отрима-
ти за допомогою інформації прикордон-
ників. Припустимо, хоча це не зовсім так, 
м’яко кажучи. Але люди, що, виїжджа-
ють на заробітки тільки закордон? А з За-
карпаття до Києва вони не ідуть? А чому 
тоді села в нас пусті? Як можна розрахо-
вувати субвенції, розраховувати потребу 
в лікарнях, якщо ми не знаємо, скільки 
людей де живе? Вони починають говори-
ти: зараз є децентралізація, можна спита-
ти місцеву владу. А в нас така доброчесна 
влада, що вона покаже рівно ті цифри, які 
є? Особливо якщо від цих цифр залежить 
розмір субвенції...
 ■ А чого влада не хоче проводити такий 
перепис?
 — Не можу збагнути. В Китаї, до речі, 
перепис було проведено під час найжорс-
ткішого карантину. В США десь пару тиж-
нів тому проводили перепис.
 ■ Наскільки сильно впаде економічний 
рівень українців? В одному з ефірів ви ка-
зали, що середній бізнес ще трохи три-
мається, а от малий вже все...
 — Всі економічні прогнози зараз спи-
раються на декілька речей: перша і голо-
вна — скільки триватиме карантин в Ук-
раїні, як буде розвиватися рецесія з краї-

нами, з якими ми постійно контактуємо і 
взагалі, чи будуть вони з нами підтримува-
ти економічні контакти в тому обсязі, яко-
му ми розраховуємо чи ні. Рецесія, за очі-
куваннями, буде найглибша від часів Дру-
гої світової війни.
 Є суто епідеміологічні параметри, які 
необхідно враховувати. І треба мати мак-
роекономічний прогноз. Я наразі не маю 
ні одного, ні другого. Важко сказати. Але 
в найбільш складному становищі зараз 
справді перебуває малий бізнес, середній 
ще тримається, але не всюди.
 Зараз ще тримаються люди, які виро-
щують врожай на своїх ділянках, такі дріб-
ні фермери, але те, що вони виростили, за-
раз не можуть реалізувати, їм терміново 
треба допомагати в цьому. У вкрай склад-
ному становищі зараз перебуває туристич-
ний бізнес, і я не знаю, коли і як він підні-
меться, якщо не буде допомоги від держа-
ви. Але тут допомога якого роду має бути? 
Не можна ж спровокувати нову хвилю за-
хворювань. Тобто не просто гроші дати, а 
ще й думати, як можна вводити економіч-
ні послаблення в карантині.
 ■ А чи достатня підтримка від влади 
для малого бізнесу? У порівнянні з інши-
ми країнам Європи, у нас майже не допо-
магають.
 — У інших країнах Європи все ж біль-
ше грошей. Це фактор, з яким треба раху-
ватись. Але якщо зараз розвернуть будів-
ництва доріг, про що говорять представни-
ки влади, то це буде дуже корисна річ. Так, 
це нетривала зайнятість, вона їх не буде за-
довольняти, можливо, це буде паліатив-
на зайнятість, але принаймні це буде хоч 
якась можливість заробити на життя. Це 
можна робити у вигляді громадських робіт, 
через центри зайнятості, щоб люди отри-
мували не просто допомогу по безробіттю, а 
ще й заробляли. Це потрібно не тільки для 
того, щоб зайняти людей, а ще й для того, 
розбудувати врешті решт дороги, і зайня-
тись благоустроєм. Так робила Німеччина, 
Штати під час Великої депресії.
 ■ Якраз прем’єр Денис Шмигаль казав 
про ці 500 тисяч робочих місць...
 — Так. Але що стосується іншої під-
тримки, то я вважаю, що її треба давати 
точково. Тобто не може бути однакового ре-
цепту для Києва чи будь-якого іншого ве-
ликого міста, бо там орієнтовані на місце-
ве населення. Гірше там, де сервіс орієнто-
ваний не на місцеве населення, а на прибу-
ле населення — і там потрібно допомагати, 
і зокрема, через місцеву владу.
 ■ Ми згадали про заробітчан. А чи може 
їх повернення і ця затяжна економічна 
криза обернутись масштабними протеста-
ми? Останнє опитування «Рейтингу» по-
казало, що 10% громадян зараз готові вий-
ти на вулиці.
 — По-перше, я не зовсім розумію як 
можна вийти на протести в умовах самоі-
золяції. Хоча мені надіслали фото протес-
тів в Ізраїлі, коли люди стоять на відстані 
півтора метри один від одного. Але, треба 
розуміти, що дані про цифри тих заробіт-
чан, які повернулись — абсолютно різні. 

Прем’єр називає два мільйони і говорить 
про те, що ця інформація прикордонників. 
За іншими даними повернулось декілька 
сотень тисяч. Але в будь-якому випадку по-
вернулось багато. Але не всі повернулись: 
за оцінками нашого інституту десь при-
близно 3-3,5 млн було за кордоном. Напри-
клад, поляки на час карантину спростили 
отримання карти побуту для іноземців, на-
віть безкоштовно будуть це робити. А пор-
тугальці фактично прирівняли у правах 
мігрантів до своїх громадян в плані допо-
моги під час карантину. Але все ж таки по-
вернулось багато тих, хто не мав там надій-
ного статусу. Я абсолютно переконана, що 
пізніше ринки західних країн відкриються 
для нашої робочої сили, тому що там склад-
на демографічна ситуація і без української 
робочої сили їм сьогодні важко. А українці 
залюбки туди поїдуть, якщо зарплата буде 
істотно вище за ту, яку можуть заробити в 
Україні. А щоб вони не їхали, зарплата по-
винна бути приблизно 70-75% того заробіт-
ку, на який вони розраховують закордо-
ном. А якщо зарплата буде в рази менше 
тої, яку вони отримають закордоном, то 
вони будуть їхати.
 ■ А ось Шмигаль в інтерв’ю озвучує 
цифру 6-8 тисяч гривень зарплати..
 — Якщо це одна людина працює, то на 
це прожити неможливо. Але якщо працює 
дві особи, то це вже легше. Якщо йдеться 
про невеликі міста.
 ■ Тобто протести ви не прогнозуєте, 
а все ж таки відбудеться повернення за-
робітчан назад?
 — Безумовно. Для протестів треба щоб 
щось підштовхнуло. І перший, і другий 
Майдани були пов’язані з суттєвим пош-
товхом. Якщо відбудеться зараз такий 
поштовх, то може бути, хоча хочу зверну-
ти увагу, що ані перший, ані другий майда-
ни жодна соціологія не передрікала. Гово-
рити можна одне, а на практиці може від-
бутися інше.
 ■ А що можете сказати про прогнози 
щодо великого рівня розлучень? Кажуть 
про Європу, в Китаї багато розколів в сім’ях 
було зафіксовано після карантину.
 — Зараз ми знаємо факти тільки про 
Китай. Тому важко щось прогнозувати, але 
коли 24/7 разом у замкненому просторі, то 
будь-якій людині це дуже важко. І якщо це 
велика квартира або приватний будинок, 
то це одні умови, а якщо це маленька квар-
тира, то самі розумієте... Тому скоріше за 
все напруга буде, але чи закінчиться це ма-
совими розлученнями — не факт. Але ри-
зик такий є. Але є і шанс, що через певний 
час зросте рівень народжуваності.
 ■ А у світлі такої ізоляції наскільки змі-
нився стан психіки українського суспільс-
тва, яке багато всього пройшло — анексію, 
Майдани, війну?
 — Мене дуже здивувала в опитуванні, 
яке провели «Рейтинг» і КМІС (показала, 
що понад 50% респондентів позитивно оці-
нюють діяльність влади, — «Апостроф»), 
масова підтримка влади щодо карантину. 
Як для України, то це шалена підтримка. 
І ще цікаво те, що у випадку продовження 
карантину до червня вони з цим погодять-
ся. Скоріш за все, це говорить про те, що 
люди бояться надто сильно і погоджують-
ся на певні обмеження в плані свого життя. 
Мені, до речі, дуже не подобається, що вла-
да, особливо десь тиждень тому, нас ляка-
ла. Людям треба пояснювати, що робиться 
все, що потрібно, а не лякати.
 ■ Чому ж населення так підтримує вла-
ду зараз? Може, тому що населення вірить, 
що тільки у влади є мандат, щоб боротись з 
коронавірусом?
 — Просто повірили в те, що якщо хтось 
і може щось зробити, то тільки влада.
 ■ А з приводу того, що люди погоджу-
ються на продовження карантину до літа, 
але у той же час в них збережень дуже 
мало. Це так сильний страх впливає?
 — Завжди є щось, що важливіше. І з го-
лоду люди вмирати все ж таки не будуть: 

на хліб та картоплю може вистачити, а от 
за своє життя люди бояться. Бояться, що 
у випадку хвороби їм ніхто не зможе допо-
могти, всі бачать, що твориться в Італії, або 
в Нью Йорку.
 ■ А як це вплине на ситуацію з Донба-
сом?
 — Мені розповідають, що зараз части-
на переселенців думає про те, щоб повер-
нутись туди. Тому що вони втратили робо-
ту і не можуть платити за житло і не бачать 
перспектив. Я тут можу зрозуміти тих, хто 
хоче повернутись до Польщі або Німеччи-
ни, а от чим краще повернутись в ОРДЛО, 
я не розумію. Але я сподіваюсь, що будуть 
відпускати карантинні обмеження, а це оз-
начає, що буде робота. Але це в кращому 
випадку...
 ■ Вже сказали, що з 12 травня буде пос-
лаблення карантину.
 — Це ми ще не знаємо, як нам відгук-
неться Вербна неділя, Великдень і 1 трав-
ня. Я не схильна до паніки, але ми маємо 
розуміти, що ризик підвищення захворю-
ваності є. Тут важливо ще сказати про кри-
тичне ставлення до чисельності інфікова-
них. Воно може бути результатом того, що 
зараз більше людей тестують.
 ■ Тобто не тому що, захворюваність роз-
повсюджується, а тому, що тестувати ста-
ли більше?
 — Більше людей перевіряють, і з цим 
може бути пов’язане зростання чисель-
ності інфікованих. От якщо починає зро-
стати цифра середніх і важких хворих, то 
це вже не тестування. Це інша ситуація. 
Або не дай Боже, негативна динаміка по 
смертності. От ці два показники треба ди-
витись. І це стосується не тільки України, 
але й всього світу.
 ■ Ви згадали про церкви. Як на вашу 
думку, чи повинна була влада повністю 
закрити храми і церкви на Великодні 
свята?
 — Так. І це було зроблено в усіх без ви-
нятку країнах на початку карантину. Мені 
розповідали колеги-демографи з Ізраїлю, 
як там карантин встановлювався. Там є не-
величке містечко, в якому мешкають пере-
важно ортодоксальні іудеї і вони не дуже 
визнають владу. І вони не хотіли закрива-
тись, але туди зайшов спецназ і за півдня 
навів лад. В усьому світі найперше закри-
вали церкви і інші місця, де є велике скуп-
чення народу. Якщо ти влада, то і дій як 
влада.
 ■ Як зміниться суспільство після ка-
рантину, і чи зміниться, бо лунають різні 
думки?
 — Деякі речі прискоряться. Скажімо, 
діджиталізація економіки, про яку гово-
рила влада. Це за собою потягне певні змі-
ни в логістиці взагалі, в організації офісів, 
торгівлі, публічних послуг, концентра-
ції населення у великих містах. Тому що 
якщо буде поширюватись система онлайн, 
то тоді людям не буде потрібно жити біля 
офісу. Вони зможуть жити біля міста, або в 
інших містах. Але не треба думати, що все 
буде в онлайн, але точно зменшиться попит 
на орендне житло у Києві, Львові.
 І при грамотній політиці влада може 
посилити роль держави у суспільстві. І що 
люди погодяться повернути трошки сво-
бод за безпеку. Тобто поступитись своїми 
свободами задля того, щоб жити у безпе-
ці. Я також сподіваюсь, що в Україні змі-
ниться ставлення до медицини і до освіти. 
Тому що зараз багаті люди зрозуміли, що у 
випадку чого вони з України нікуди не ді-
нуться. Вони будуть лежати у ти самих лі-
карнях і їх будуть лікувати ті самі лікарі. І 
сподіваюсь, що взагалі зміниться ставлен-
ня до фахівців і до знань. Я маю не увазі 
не тільки зарплату. Щоб діти і молодь зро-
зуміли, що знання потрібні. І це означає, 
що на посаду міністра будуть призначати 
людину, яка розуміється на управління 
соціумом, а не тільки на управлінні фір-
мою, і що люди будуть вчитись, а не куп-
ляти дипломи. ■

ПРЯМА МОВА

Через карантин можливе зростання 
розлучень та народжуваності
Відомий соціолог і економіст Елла Лібанова — про наслідки епідемії для України

■

Елла Лібанова.
Фото з сайта apostrophe.ua.
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Рейси «Мрії»
 Український вантажний літак Ан-225 «Мрія» у 
понеділок мав доставити до німецького аеропорту 
Лейпциг/Галле черговий медичний вантаж. Зустрі-
чати найбільший у світі літак збиралася особисто 
міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Каррен-
бауер, повідомляє агенція dpa. Рейс реалізовують 
в рамках організованого Бундесвером «повітряно-
го мосту» з КНР, звідки до Німеччини має бути до-
ставлено 25 мільйонів захисних масок. Вранці 26 
квітня до аеропорту Лейпциг/Галле вже прибув ук-
раїнський літак Ан-124 «Руслан» із вантажем ма-
сок. Загалом у рамках «повітряного мосту» запла-
нували здійснити три рейси. Нагадаємо, що Бундес-
вер допомагає уряду ФРН у боротьбі з пандемією, 
викликаною коронавірусом COVID-19. Раніше най-
більший у світі транспортний літак «Мрія» призем-
лився у неділю, 19 квітня, в аеропорту «Ватрі» поб-
лизу Парижа з 150 тонами медичних вантажів на 
борту, які він доставив із китайського Тянцзиня до 
Франції. Як повідомила пресслужба аеропорту, цей 
рейс українського літака також здійснювався в рам-
ках програми «повітряного мосту» між Китаєм та 
Францією для боротьби з епідемією коронавірусу. 
Перший з подібних рейсів після капітального ре-
монту «Мрія», як раніше повідомляла «УМ», здій-
снила 14 квітня до Варшави.

Вірус «трьохсотить» росгвардійців
 Міністерство оборони Росії офіційно визнало, 
що після масового тестування серед військовослуж-
бовців було виявлено близько 900 випадків зара-
ження коронавірусом. Четверо з них — у тяжко-
му стані, 15 — у стані середньої тяжкості. У шпита-
лях міноборони лікуються 314 військовослужбов-
ців, в ізоляторах за місцем служби — 175, решта 
перебуває в ізоляції в закладах цивільної системи 
охорони здоров’я та в домашніх умовах. Мінобо-
рони Росії тривалий час приховувало факт спалаху 
коронавірусу серед військових. Окремі журналіс-
ти та блогери притягувалися до відповідальності 
за поширення такої інформації. Міноборони Росії 
не погодилося з висновком незалежних оглядачів, 
що саме воно несе відповідальність за поширення 
вірусу під час муштри солдатів та курсантів до свят-
кування 75-ї річниці перемоги в Другій світовій вій-
ні. Хоча святкування 9 травня вже відмінено, але 
муштра продовжується вже не в умовах міста, а на 
військових плацах у частинах. Першими захворіли 
після репетицій ходи на параді на початку квітня 55 
курсантів Медичної військової академії.

Лукашенко лікує суботником
 Міжнародна організація праці звернулася до 
білоруської влади із закликом скасувати суботник 
25 квітня з огляду на нинішні обставини, пов’язані 
з пандемією CОVID-19. Однак, як повідомило бі-
лоруське телебачення, «свято безоплатної пра-
ці» таки пройшло по всій країні. Президент Біло-
русі Олександр Лукашенко особисто взяв участь у 
загальнореспубліканському волонтерстві. Під час 
суботника він саджав дерева у національному пар-
ку «Прип’ятський» –- в регіоні, що постраждав від 
Чорнобильської аварії. За радянською традицією, 
трудові колективи зголосилися перерахувати до 
фонду суботника чималі кошти. Сама лише Брест-
ська область, наприклад, пообіцяла внести до фон-
ду понад мільйон рублів, інформує офіційна агенція 
БЕЛТА. Гроші, зароблені на суботнику, витратять не 
на медицину. За рішенням уряду, ці кошти підуть на 
підготовку дитячих оздоровчих таборів до літнього 
сезону, благоустрій місць військової слави і роз-
ширення Національного художнього музею до «ху-
дожнього кварталу». Це при тому, що в Білорусі на 
день суботника, 25 квітня, було зареєстровано 9590 
випадків коронавірусної інфекції. Приріст за остан-
ню добу став рекордним — плюс 817 нових хворих. 
Хоча захворюваність у Білорусі втричі перевищила 
середньосвітовий рівень, Лукашенко і далі розгля-
дає пандемію не як загрозу, а як «короноістерію».

Франція проти нікотинозамінників
 У Франції з минулої п’ятниці обмежили продаж 
никотинозамінників — пластирів, жувачок, та інших 
продуктів із вмістом нікотину, які допомагають при 
спробах кинути паління. А напередодні французь-
кі вчені, посилаючись на набрану в країні та за кор-
доном статистику і перші дослідження, висунули гі-
потезу, що нікотин може стримувати поширення ко-
ронавірусу в організмі людини, оскільки вступає в 
ті ж сполуки, що і коронавірус, витісняючи підступ-
ного гостя з людського організму. Тепер французь-
ка влада побоюється, що населення розпочне вжи-
вати нікотиномісткі препарати не за призначенням, 
хоча дієвість нікотинової терапії ще не доведена ре-
тельними клінічними дослідженнями. Як зазначено 
в постанові, підписаній міністром охорони здоров’я 
Франції Олів’є Вераном, тепер в аптеках можна при-
дбати тільки ту кількість нікотинозамінників, яка не-
обхідна для місячного курсу лікування. А продаж 
подібних препаратів в інтернеті заборонили. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Минулої неділі, 26 квітня, 
одразу в кількох найбільш 
вражених коронавірусом 
країнах Європи зафіксовано 
значне скорочення кількості 
смертей від цього захворюван-
ня. Зокрема, у Франції за добу 
зареєстрували 242 летальних 
випадки на тлі суботніх 369 
смертей, повідомило мініс-
терство охорони здоров’я цієї 
країни. Загальна кількість 
загиблих із початку березня 
склала тут 22 тисячі 856 осіб, 
з яких 14 тисяч 202 пацієнти 
померли в лікарнях, а 8 тисяч 
654 — у будинках для літніх 
людей. У неділю відносно ба-
гато парижан відважилося 
вийти за покупками: продо-
вольчим магазинам продов-
жили роботу і на вихідний 
день. Прем’єр-міністр Фран-
ції Едуар Філіпп сьогодні, 28 
квітня, представить в Націо-
нальних зборах (парламенті) 
план виходу країни з режи-
му ізоляції. Планується, що 
депутати нижньої палати, де 
є президентська більшість, 
цього ж дня і схвалять доку-
мент.
 В Італії за добу зареєс-
тровано 260 летальних ви-
падків. Це найнижча добо-
ва смертність в країні від ко-
ронавірусу, починаючи з 14 
березня. І ще одна позитив-
на новина, яку повідомило 
італійське міністерство охо-
рони здоров’я: кількість но-
вих пацієнтів, які за минулу 
добу потрапили до лікарень 
(2324), також стала найни-
жчою з 20 березня. Позитив-
на динаміка дозволяє італій-
ським містам планувати нове 
життя після карантину. На-

приклад, Мілан, який впер-
ше за довгі роки дихає чис-
тим повітрям, планує і за нор-
малізації ситуації обмежува-
ти автомобільний рух у місті 
на мінімальному рівні.
 В Іспанії кількість смер-
тей від коронавірусу за остан-
ню добу стала найменшою за 
цей місяць: в неділю в лікар-
нях померло 288 пацієнтів. А 
загальна кількість летальних 
випадків в Іспанії становить 
23 тисячі 190 осіб. У неділю, 
після шести тижнів каранти-
ну, дітям дозволили вперше 
вийти на вулиці. Нагадаємо, 
Іспанія була єдиною європей-
ською країною, де діяла за-
борона виходу дітей віком до 
14 років на вулиці. З неділі їм 
дозволено перебувати там з 9 
до 21 години, але лише у суп-
роводі дорослих і не далі, ніж 
один кілометр від дому.
 У Великій Британії за добу 
зареєстровано 413 летальних 
випадків, що також є знижен-
ням у порівнянні з суботою, 
коли померло 813 людей.
 У Росії, яка запровадила 
карантинні заходи дещо піз-
ніше більшості країн Євро-
пи, прес-секретар президен-
та Дмитро Пєсков припус-
тив, що країна має вийти на 
плато (рівний показник) з ко-
ронавірусом десь наприкінці 
травня. А поліпшуватися си-
туація, скоріш за все, розпоч-
не в перший місяць літа.
 У неділю обнадійлива ста-
тистика надійшла і з Нью-
Йорка, який наразі став голо-
вним вогнищем світової пан-
демії. В неділю від корнавіру-
су там померло 367 людей, 
але це вдвічі менше, ніж у пік 
епідемії, засвідчив губерна-
тор Ендрю Куомо. Він також 

повідомив, що будівельний 
бізнес та види виробництва 
з низьким ризиком заражен-
ня зможуть відновити робо-
ту одними з перших, можли-
во, після 15 травня. Із поліп-
шенням погоди люди почали 
частіше виходити до парків 
Нью-Йорка. Мер найбільшо-
го міста США Білл де Блазіо 
заявив, що очікує на «дорож-
ню карту» виходу з кризи до 
1 червня. Він заявив, що про-
цес нормалізації може зайня-
ти до 20 місяців.
 Станом на 27 квітня в Ук-
раїні за добу зафіксували 392 
нових хворих. За весь час 
пандемії 220 людей померли, 
864 пацієнти одужали, пові-
домляє Центр громадського 
здоров’я. Чотири дні поспіль 
кількість нових хворих в Ук-
раїні за добу не перевищува-
ла 500 людей. З 11 травня Ук-

раїна поступово почне вихо-
дити з карантину. Відповідно 
до плану, який оприлюднив 
Кабінет Міністрів, якщо про-
тягом 10 днів поспіль співвід-
ношення виявлених випадків 
серед усіх протестованих не 
буде змінюватись більш ніж 
на 5 відсотків, у країні зно-
ву відкриють зони відпочин-
ку, частину об’єктів індустрії 
краси, тренування у коман-
дних видах спорту, заклади 
торгівлі непродовольчими 
товарами, кав’ярні на виніс, 
автомийки, веломагазини 
та велопрокат. Решта пос-
лаблень можлива лише тоді, 
якщо кількість нових випад-
ків буде щоденно зменшува-
тись 10 днів поспіль, запев-
нив на вихідних заступник 
міністра охорони здоров’я, го-
ловний санітарний лікар Вік-
тор Ляшко. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Минулоріч усі країни світу витратили 
сукупно на свою безпеку один трильйон 
917 мільярдів доларів США. Повідом-
ляється, що у порівнянні з 2018 роком за-
гальні військові витрати зросли на 3,6%, 
отримавши найбільший річний приріст 
із 2010 року. Про це йдеться у звіті Сток-
гольмського інституту проблем миру 
(SIPRI), опублікованому в понеділок, 27 
квітня. Фактично зафіксовано найбільшу 
суму, витрачену на оборону з початку до-
сліджень у 1988 році. Загалом минулоріч 
видатки на оборону на планеті становили 
2,2 відсотка світового ВВП, це приблизно 
249 доларів на людину. Більше полови-
ни всіх витрат (62 відсотки) припадає на 
п’ять країн: США, Китай, Індію, Росію та 
Саудівську Аравію.
 Представники SIPRI вважають, що 
видатки на оборону сягнули свого піку 
в 2019 році, бо поширення нового ко-
ронавірусу та відповідні заходи держав 
спричинять суттєві економічні наслід-
ки. «Ми припускаємо, що економічний 
спад, пов’язаний з COVID-19, матиме 
великий вплив на державні бюджети та 
всі видатки в 2020 році», — розповів на-
уковий співробітник Програми озброєнь 
і військових витрат SIPRI Нан Тьян у ко-
ментарі агенції новин dpa. Як приклад 
дослідник згадав зменшення обсягів ви-
датків на оборону після економічної кри-
зи у 2008-2009 роках.
 Сполучені Штати продовжують впев-
нено утримувати тут світове лідерство: 
на цю країну припадає 38 відсотків сві-
тових видатків. Минулого року США 

витратили на оборону на 5,3 відсотка 
більше порівняно з попереднім роком — 
732 мільярди доларів, або 38% світових 
витрат. На другому і третьому місцях 
опинилися Китай та Індія відповідно. У 
2019 році оборонні видатки Китаю зрос-
ли на 5,1 відсотка і сягнули, за оцінками 
SIPRI, 261 мільярда доларів. А витрати 
Індії збільшилися на 6,8 відсотка –— до 
71,1 мільярда доларів.
 Тим часом Росія піднялася на четвер-
ту сходинку, бо продовжила протягом 
двох десятиліть збільшувати свої вій-
ськові витрати: 65,1 мільярда доларів у 
2019 році, що на 4,5% більше, ніж поза-
торік. Військові витрати Росії на 175 від-
сотків вищі, ніж у 2000 році, і наразі на 
них припадає 88% таких витрат у Схід-
ній Європі. Дослідники кажуть, що 3,9% 
ВВП Росії на озброєння стали одними з 
найвищих у Європі в 2019 році. А от Са-
удівська Аравія опустилася з третього на 
п’яте місце. У 2019 році Ер-Ріяд, за оцін-
ками, витратив на оборону на 16 відсотків 
менше — близько 62 мільярдів доларів.
 Тим часом, всі 29 країн-членів НАТО 
разом витратили 1,04 трильйона доларів 

США, значно додавши за рахунок Ні-
меччини (на 10% — до 49,3 мільярда до-
ларів) та країн альянсу Центральної та 
Східної Європи.
 На Близькому Сході військові витра-
ти Ірану в 2019 році скоротилися на 15% 
(до 12,6 мільярда доларів), попри заго-
стрення напруженості у відносинах зі 
США і суперниками в регіоні. У SIPRI 
заявили, що різке скорочення військо-
вих витрат Ірану збіглося з санкціями 
США після виходу Вашингтона з між-
народної ядерної угоди 2015 року.
 Україна за обсягом видатків піднялася 
з 41-го на 35-те місце. Київ витратив у 2019 
році на оборону, за даними SIPRI, 5,2 міль-
ярда доларів, зростання порівняно з попе-
реднім роком становило 9,3 відсотка.
 Як повідомила «Радіо Свобода» до-
слідниця SIPRI з Програми досліджен-
ня витрат на озброєння і військові пот-
реби Олександра Куїмова, це був другий 
поспіль рік зростання оборонних витрат 
України після незначного, на 0,1 відсо-
тка, зниження в 2017-му. Таким чином 
мілітарні витрати в 2019 році стали для 
України найбільшими з 1993 року. ■

ЗВІТНІСТЬ 

Трильйони на оборону
Воююча Україна за видатками на оборонні 
заходи посіла 35-ту позицію

■

НОВИНИ ПЛЮС■COVID-19

Перший промінь надії
У Європі зафіксували різке скрочення смертей від коронавірусу

■

Навіть у захисній масці можна відчути вільний подих весни. 
Особливо, коли статистика перестає лякати подихом смерті 
від коронавірусу.

❙
❙
❙



ПОЛІТПАРНАС

Щоб світ забув 
про Крим 
і про Донбас?..
Василь ВАСИЛАШКО
Київ

І що ж надумали сказати світу,
Щоб світ забув про Крим і про Донбас,
Звів санкції до слів на вітер,
Щоби вогонь агресії не згас?..
А тут на світ зло вірусом напало...
То що — єднатись нам на битву з ним?
...Ні, більші роги лиху змалювали
І сто страхів — щоб світ забув про Крим...
На страх цей, звісно, й Гітлера замало —
Та все ж їм так свербить злякати світ!
І світ з усіх мереж лякать почали:
— Мільярдів  шість уб’ють за кілька літ —
Лиш від «іспанки» ж сто мільйонів згибло...
І далі ляк – без прізвищ, фактів, наугад...
— Такий великий ворог і не видно?
Де ж він засів, в якій тайзі той гад?
 — Ні, не в тайзі? — А де ж? — Зло там, де Лондон...
— Чому? – Зло вміє там збороти світ...
— Тоді чом вірус там Прем’єра й Трон б’є?!.
Над цим специ ще думають в Москві...

■

ГЛАС НАРОДУ■
Леонід ПОЛОСЕНКО, просвітянин
Олевськ, Житомирська область

 «Мова і пісня — душа наро-
ду» — ці слова потрібно знати 
нашим учням, їхнім батькам, 
депутатам, керівним особам. 
Українська мова виникла у на-
роду з подальшим розвитком 
нації, а кожна нація має свою 
мову, свою територію. Сьогод-
ні нашу мову й нашу територію 
оберігає Українська армія.
 Ми жили в окупації під Ра-
дянським Союзом, в якому фік-
сувалося, що російська мова 
— це мова міжетнічного спіл-
кування. І жодного слова не 
говорилося про мови кожної з 
республік. Тоді все затушову-
валося і утверджувалося, що 
ми виховуємо «совєтскій на-
род». А про незалежність кож-
ної республіки, про їх націо-
нальну, етнічну самобутність 
навіть говорити заборонялося.
 На початку 1918 р. ук-
раїнський учений, освітній 
діяч Іван Огієнко утверджу-
вав, що рідна мова — то душа 
народу, його живе серце. Гине 
чи занепадає мова — гине й на-
род. Сьогодні це яскраво видно 
на прикладі сусідньої з нами 
держави — Білорусі, адже біло-
руська мова сьогодні потрапляє 
до категорії «на межі зникнен-
ня». 
 Можу навести приклад із 
сьогодення. Олевський від-
діл культури прибув із пісня-
ми й танцями до районного 
центру Лєльчици, що на пів-
дні Білорусі і прилягає до Жи-
томирської області. Ми, ук-
раїнці, своєю мовою, своїми 
піснями «пригощали» сусід-
ній район Білорусі, вони ж — 
чужою, російською. Біда йде 
від самого їхнього президента 
Лукашенка, який сам не виз-
нає рідної білоруської мови.
 Та й у нашій державі існує 
національна небезпека. Йде 
війна з агресором — Росією 
— на сході України, забрано 
Крим та окуповано частину те-
риторій двох областей із їхні-
ми центрами — Донецьком та 
Луганськом. Щоденно окупан-

ти гатять по наших захисни-
ках із гармат, мінометів, різ-
ної стрілецької зброї, є жертви 
й поранені. Та є й інша небез-
пека. Чим загрожує Україні її 
слабка позиція в плані націо-
нальної ідеології під час війни 
з Росією? Смертю! Подивіться 
на Крим, куди понаїжджали з 
російської глибинки та позай-
мали керівні посади окупан-
ти, а місцевим кажуть: якщо 
хочете кар’єру робити — то 
вас чекає сонячний Магадан. 
Така історія трапилася з моєю 
племінницею Антоніною, яка 
отримала технічну освіту в 
Керчі, працювала. Їй запропо-
нували отримати російський 
паспорт, але при цьому зда-
ти український, а самій їхати 
в Магадан. Вона зібрала речі, 
дещо продала й повернулася 
додому, в рідне село на Жито-
мирщину.
 Недавно пощастило побу-
вати в Національному музеї 
літератури, де спільно з ви-
давництвом «Ярославів Вал» 
організували «круглий стіл» 
«Камо грядеши, Україно?» 
довкола нової дуже нагальної 
книжки Юрія Щербака «Ук-
раїна в епоху війномиру». У 
заході взяли участь письмен-
ники, політологи, політики, 
вчені, дипломати: В’ячеслав 
Брюховецький, Володимир 
Василенко, Микола Голомша, 
Богдан Горинь, Сергій Коміса-
ренко, Павло Мовчан, Дмитро 
Павличко, Вадим Скуратівсь-
кий та інші. Вся аудиторія 
уважно вислухала Богдана Го-
риня, який чітко акцентував: 
«Україна в смертельній небез-
пеці, рятуймо націю та держа-
ву! Ще є шанс врятувати Украї-
ну від капітуляції та розпаду!». 
Автор же презентованої книж-
ки — Юрій Щербак — зазна-
чив, що смертельна небезпека 
полягає в тому, що Україна пе-

ребуває під подвійною загрозою 
— зовнішньою і внутрішньою. 
Про те, що Путін готується до 
чергового нападу на Україну, 
попереджають і закордонні, і 
вітчизняні політики й аналі-
тики. Цей узурпатор поставив 
собі за мету знищити не лише 
Україну, а й її мову, націю, 
культуру, історичну пам’ять.
 Причини втрати держав-
ності давно, ще в далекому 
1905-му, назвав Микола Міх-
новський — це брак націоналіз-
му серед широкого загалу, від-
сутність монолітності нації у 
боротьбі з ворогом під час Ук-
раїнської революції 1917—21 
рр. А які ж причини сьогодні? 
У своїй книжці Юрій Щербак 
пише, що існує кілька типів на-
ціоналізму. Їх можна об’єднати 
у два блоки: націоналізм де-
мократичний та націоналізм 
антидемократичний. До дру-
гої групи належить інтеграль-
ний націоналізм, так званий 
паннаціоналізм. Його постула-
ти: єдина ідеологія в державі; 
єдина партія; на чолі держави 
— вождь як верховний прави-
тель. Експансіоністський на-
ціоналізм — це найвища фор-
ма радикального націоналізму, 
агресивна сутність якого асо-
ціюється з німецьким націо-
нал-соціалізмом, італійським 
фашизмом і російським імпе-
ріалізмом. Росія це довела і в 
теорії, і на практиці, анексу-
вавши Крим і окупувавши час-
тину Донбасу.
 В українській політич-
ній термінології ХІХ ст. на-
ціоналізм — це поняття, що 
охоплювало патріотизм, ак-
тивну національну свідомість, 
боротьбу за самостійну держа-
ву, рух, спрямований на збе-
реження і розвиток націо-
нальних традицій, культури, 
мови. Це і є демократичний на-
ціоналізм. ■

Антон КАДЕНЮК
Житомир

 Якось у неділю ввімкнув 
польський телеканал, а там 
транслювали службу з косте-
лу і всі присутні молились за 
польського жовніра (солдата). 
Я спостерігав, із якою гордіс-
тю, патріотизмом присутні в 
костелі від маленького поляка 
до сивочолого дідуся молились 
за польську армію, яку репре-
зентували присутні в костелі 
солдати, офіцери, генерали. У 
мене, бойового офіцера, сльози 
виступили на очах від того, як 
шанують у Польщі, інших де-
ржавах своїх захисників. Хочу 
нагадати вихованим у радянсь-
ких традиціях людям про ту 
роль, яку відіграли релігія та 
мова для поляків для спасіння 
нації від комунізму.
 Переключивши телевізор 
на канал партії «за життя на 
тому світі», я побачив ведучо-
го Голованова, який запросив 
«вихованця» Януковича — 
Портнова. Розумію, що веду-
чому потрібно відпрацьовува-
ти гроші, які виділив для кума 
президент Росії. Крім цього, 
ще й на каналах ZiK, 112-му 
постійно прописалися «спіке-
ри» пальчевські, червоненки, 
які вже давно «виговорилися», 
адже на всіх каналах торочать 
одне й те саме — і те не так, і 
се не так. Запитання: а що ви, 
панове, за період незалежності 
зробили для держави? Усі ті 
ток-шоу дивляться українці 
і, наслухавшись «пламєнних 
рєчєй», очікують високих за-
рплат, дешевого газу, які депу-
тати «за життя» Юрій Бойко, 
Віктор Медведчук, Вадим Рабі-
нович привезуть від товариша 
Путіна. Чудово! Виникає запи-

тання, а хто-небудь картоплю 
садити думає чи ні?
 Назвавши виборців бага-
томільйонної держави «біо-
масою», батько нашого пре-
зидента Зеленський-старший  
правильно оцінив виборця і 
його голосування за очільника 
країни і депутатів Верховної 
Ради. «Вові ця фігня не потріб-
на», — сказав батько про пре-
зидентство свого сина. Питан-
ня до так званої «біомаси»: а 
вам подібна «фігня» потрібна?  
Потрапивши завдяки цій «біо-
масі» до парламенту, «слуги» 
так і не зрозуміли, чим їм там 
займатися, і взялися за мову. 
Ні, не за її вивчення, забувши 
при цьому, яку країну пред-
ставляють у законодавчому ор-
гані…
 Свого часу «Україна моло-
да» друкувала інтерв’ю з Надз-
вичайним і Повноважним Пос-
лом Естонії в Україні Гертом 
Антсу — людиною, яка володіє 
сімома мовами, і серед них  ук-
раїнською. Так от, він сказав, 
що «…мова — це найголовні-
ше, найцінніше, що в нас є». І 
далі пан посол сказав, що нам, 
українцям, потрібно піднімати 
статус української мови, а мен-
шинам, які проживають в Ук-
раїні, потрібно знати українсь-
ку мову. Любов до своєї мови, 
своєї батьківщини і дають такі 
чудові результати в Естонії, де 
середня заробітна плата стано-
вить 1300 євро, а це вище, ніж 
в Угорщині чи Польщі. Маю-
чи 1 млн 300 тис населення, 
Естонія не стала на коліна пе-
ред Росією, а почала будувати 
успішну демократичну краї-
ну. Це має слугувати прикла-
дом для наших політиків, де-
путатів. ■

Комунальники населених пунктів України вже зараз готуються, щоб мешканці міст могли повернутися до нормального життя після 
карантину: висаджують квіти на клумбах, підстригають кущі, спилюють старі дерева. 
Столичні ж комунальники вирішили перейти на висаджування багаторічних рослин на клумби, адже це потребує менше матеріальних 
затрат і часу.

Мова — наша зброя
Чи здамо позиції національної ідеології?

Де рідне слово — там 
і зарплата людська
Берімо приклад у сусідів
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Єлизавета КРАСНІЧЕНКО

Серед театралів часто побутує 
думка, що хорошу виставу мож-
на побачити лише в Києві або 
Львові. Ну, в крайньому разі, 
ще в Івано-Франківську. Але, на 
щастя, це не так. Театральний 
турист сміливо може чекати 
закінчення карантину, збира-
ти валізу та їхати в Херсон, як 
мінімум для того, щоб побачити 
на театральній сцені одну з ви-
конавиць ролей у доступному 
більшості резонансному серіалі 
«Спіймати Кайдаша» — народ-
ну артистку України Олену Галл-
Савальську.

Баба Пріся й інші
 Херсонський театр Кулі-
ша — потужний культурний 
хаб. В Україні і за її межами 
він відомий своїм масштаб-
ним міжнародним театраль-
ним фестивалем «Мельпомена 
Таврії», який у двадцять дру-
ге мав відбутися цього травня. 
Херсон звик до того, що саме 
в театрі завжди зароджуються 
нові цікаві проєкти, втілюють-
ся колаборації та вирує твор-
чість. Одна з найяскравіших 
зірок Херсонського обласно-
го академічного музично-дра-
матичного імені Миколи Кулі-
ша — Олена Галл-Савальська.
 Вона зіграла велику кіль-
кість головних ролей, має по-
тужний голос ( його особли-
во яскраво демонструють рок-
композиції у її виконанні) та 
неймовірну харизму. Їй влас-
тиві пронизливий погляд і лег-
ка вдача, а за словом, як кажуть 
у народі, ніколи не полізе в ки-
шеню. Актрису поважає колек-
тив і обожнює глядач, який уже 
багато років поспіль насолод-
жується її творчістю. 
 Це і мама у виставі «Шість 
страв з однієї курки», і Сирена 
у «Зірці кохання», і Фаїна Ра-
невська у постановці «Два сер-
ця». І так, Олену Галл-Саваль-
ську можна назвати однією з 
найулюбленіших актрис ре-
жисера Сергія Павлюка, за-
служеного діяча мистецтв Ук-
раїни. 
 «Баба Пріся, або На по-
чатку і наприкінці часів» за 
п’єсою Павла Ар’є, ним же пос-
тавлена у Херсонському теат-
рі імені Миколи Куліша, за-
галу трохи менш відома, ніж 
столичні «Сталкери» з Ірмою 
Вітовською. Утім, вистава з 
Оленою Галл-Савальською у 
головній ролі не менш потуж-
на. Прем’єра відбулася у берез-
ні 2017-го. А вже на початку на-
ступного року виставу з успіхом 
показали в місті Брага у Порту-

галії. У вересні 2018-го на Фес-
тивалі театрів «Молоко» в Одесі 
«Баба Пріся» посіла перше міс-
це, а виконавиця головної ролі 
народна артистка України Оле-
на Галл-Савальська отримала 
номінацію «Краща актриса».

Про Чернівці і Ленінград
 Хоч у якій би виставі вона 
з’явилась — глядач супровод-
жує її оплесками. Таких ха-
ризматичних актрис можна ра-
хувати на пальцях руки, але 
доля могла б повернутися зовс-
ім інакше, адже актриса у свій 
час навіть і не мріяла про таку 
роботу і карколомну кар’єру ук-
раїнської актриси.
 1977-й рік. Юна Олена закін-
чила музичне училище культу-
ри і прийшла працювати в Хер-
сонський театр концертмейсте-
ром. Тут на сцену виходила її 
мама (Царство їй Небесне) — за-
служена артистка України Ва-
лентина Галл-Савальська. 
 У приватних розмовах Оле-
на Ігорівна часто повторюва-
ла і наголошувала на тому, що 
мама не рекомендувала їй бути 
актрисою, бо це непроста доля. 
І дівчина послухалась — піш-
ла в музичне училище. Та інко-
ли не ти обираєш долю, а доля 
тебе. Після закінчення учили-
ща Олена вірно служила театру 
протягом дванадцяти років, але 
не грала на сцені. 
 Аж поки один маленький ви-
падок зробив багато... Театр пої-
хав на гастролі, захворіла одна з 
актрис. На той час головний ре-
жисер театру Володимир Бегма, 
заслужений діяч мистецтв Ук-
раїни, попросив Олену заміни-
ти артистку. Дівчина вправно 
впоралася із завданням. І вже 
згодом була призначена на роль 
у виставі «Алі-Баба». Цим ре-
жисер підписав їй путівку у ве-
лике бурхливе театрально-ак-
торське життя. І вже в 1999-му 
Олена Ігорівна отримала звання 
заслуженої артистки України, а 
в 2009-му — народної. 
 Минулої осені театр їздив на 
гастролі на Буковину — там ар-
тистка провела своє дитинство. 
«Це місто, Чернівці, мені часто 
снилось, і я завжди хотіла туди 
поїхати, тому що, по-перше, 
там пройшло моє дитинство. 
Мама працювала в театрі, вік-
на якого виходили на мій клас, 
і я з вікна бачила, як мама репе-
тирує. До 14 років я жила там, 
закінчила вісім класів, а тоді 
вступила в музичне училище, 
здала там першу зимову сесію, 
а тоді ми вже переїхали в Хер-
сон. Мені це місто завжди зда-
валось таким великим, а коли 
я сюди повернулась, то побачи-

ла, що не настільки воно і вели-
ке... Таке життя, в дитинстві 
все нам здається трішки біль-
шим, ніж є насправді», — роз-
повіла артистка. 
 На 14-му фестивалі комедії 
«Золоті оплески Буковини», 
що проходив у Чернівцях з 19 
по 30 жовтня, Херсонський 
академічний музично-драма-
тичний театр імені Миколи 
Куліша презентував «Зірку 
кохання». Цю виставу вирі-
шили повезти неспроста, адже 
у ній виконує головну роль на-
родна артистка України Оле-
на Галл-Савальська, яка, хоч 
і народилась у Ленінграді, ще 
маленькою переїхала з бать-
ками до Чернівців, де прожи-
ла до 14 років. 
 Незважаючи на хвилюван-
ня і ностальгію, яка перепов-
нювала всю команду, херсонсь-
кий театр отримав на фестивалі 
потрійну нагороду. За найкра-
щий режисерський задум та 
втілення нагородили постанов-
ника вистави Сергія Павлюка. 
Балетмейстер Юрій Бусс був 
відзначений за краще пластич-
не рішення. Артистку, головну 
героїню вистави Олену Галл-
Савальську Чернівецький те-
атр нагородив почесним дипло-
мом — «Гордість української 
театральної сцени». 
 «У моєму дитячому сприй-
нятті саме таким повинен бути 
театр. Адже це перший театр, у 
який я потрапила. Він мав свої 
правила і дисципліну. За 45 хви-
лин до вистави мама забороня-

ла заходити в гримерку. Коли я 
прийшла на «Титарівну» і сиді-
ла в ложі дуже близько біля сце-
ни, а там, за сюжетом, було, ніби 
маму вбивають, то я повірила і 
почала кричати: «Не вбивайте 
мою маму!». Після цього в те-
атрі видали наказ та рік не пус-
кали туди дітей. Ледь не зірва-
ла виставу. Так повірила у дійс-
тво», — поділилась дитячими 
спогадами артистка.
 «Фантастичні відчуття, я 
ніколи не думала, що буду на 
пенсії і зіграю саме на цій сцені. 
Я взагалі ніколи не думала, що 
піду на пенсію (сміється)», — 
прокоментувала свій виступ у 
Чернівцях артистка. До речі, 
актриса має неймовірне почут-
тя гумору. Завжди жартує з ко-
легами по цеху та всіма, з ким 
спілкується. Коли оформлю-
вала документи для виходу на 
пенсію, говорила, що дівчата 
в пенсійному за неї ледь не по-
билися, адже вона має тільки 
один запис у трудовій — Хер-
сонський театр.

Три кінодебюти
 У кіно актриса прийшла 
не так давно. Така, певно, її 
доля — відносно пізно старту-
вати, але спалахувати яскрави-
ми роботами. Дебютувала у ко-
роткометражному німому філь-
мі «Пересохла земля» режисе-
ра Тараса Томенка за мотивами 
твору Маркеса «Стариган із кри-
лами» в 2004-му. Потім — пау-
за розміром майже п’ятнадцять 
років... І знову — творчий кі-

нодебют. Щоправда, у худож-
ньому фільмі «Віддана» за мо-
тивами роману Софії Андрухо-
вич «Фелікс Австрія», прем’єра 
якого відбулася восени 2019-го, 
актриса зіграла лише в епізоді 
продавчиню линів.
 Третій її кінодебют —  
серіальний.  «Спіймати Кайда-
ша» українці дивляться нині, 
навесні 2020-го. Особливо теп-
ло серіал сприймали херсонсь-
кі глядачі, адже окрім Олени 
Ігорівни — головихи у кадрах, 
там знялися колеги по театру 
різних років: Віктор Жданов, 
Андрій Май, народний артист 
України Василь Чорношкур та 
Сергій Кияшко. Тож серіал, 
який подивилися більше 10-ти 
мільйонів українців, може смі-
ливо завдячувати херсонській 
театральній школі, яка сумлін-
но працює зірковою кузнею.
 Нагадаємо, у 2018 poцi нa 
великій cцeнi Xepcoнcькoгo 
aкaдeмiчнoгo музичнo-дpaмa-
тичнoгo тeaтpу iмені Микo-
ли Kулiшa з’явилacь cучacнa 
iнтepпpeтaцiя «Kaйдaшeвoї 
ciм’ї» — виcтaвa «Kaйдaш 
& Sons» гoлoвнoгo peжиcepa 
тeaтpу Cepгiя Пaвлюкa зa 
п’єcoю Нaтaлi Блoк. Постанов-
ка тeж вiддзepкaлює cьoгoдeн-
ня, xoчa мicцe дiї пepeнeceнo з 
ceлa Ceмигopи у Зaлiзний пopт. 
«Iдeї лiтaють у пoвiтpi, тoму їx 
пoтpiбнo cвoєчacнo втiлювa-
ти», — коментує ситуацію ди-
ректор і художній керівник 
Олександр Книга. І з ним важ-
ко не погодитись. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Головиха 
поряд із 
сучасними 
Кайдашами
Мама-артистка Олени Галл-Савальської 
не рекомендувала доньці наслідувати 
свою професію

■

Олена Галл-Савальська — Сирена у «Зірці кохання».
Фото Дениса МАКСИМОВА.

❙
❙

«Баба Пріся, або На початку і наприкінці часів».❙
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«Ти лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть».

Ліна Костенко
українська письменниця

УКРАЇНА МОЛОДА

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, 
директор Ірпінського Історико-
краєзнавчого музею

Творчий доробок Костянтина Мо-
гилевського охоплює різні жанри 
— пейзажі, портрети, натюрморти, 
вітражі, мозаїку, розпис і  кераміку. 
Художник — віртуозний рисуваль-
ник. Його твори вражають деталь-
ним відтворенням навколишнього 
матеріального світу, дивовижним 
умінням зобразити світло і  тінь та 
показати перспективу. Він умів по-
казати зимову і  літню красу приро-
ди. 

Від Луганська — до Києва і 
зарубіжжя
 Заслужений художник України 
Костянтин Вікторович Могилевський 
20 квітня після тяжкої хвороби пішов 
у засвіти. Він не дожив трохи більше 
місяця до свого 67-ліття. Народився 
22 травня 1953 року у тоді ще Воро-
шиловграді, нинішньому Лугансь-
ку. Закінчив там державне художнє 
училище, а потім із відзнакою Хар-
ківський художньо-промисловий ін-
ститут за спеціальністю декоратив-
но-промислове мистецтво. Костянтин 
Вікторович працював десять років на 
посаді директора Луганського худож-
нього училища. 
 Останні роки життя художника 
пов’язані з Ірпінським краєм. Він 
оселився в місті Буча на Київщині і 
викладав образотворче мистецтво в 
Ірпінській спеціалізованій загаль-
ноосвітній школі художнього профі-
лю № 1 і водночас працював доцентом 
кафедри монументального живопису 
Київської державної академії деко-
ративно-прикладного мистецтва і ди-
зайну імені Михайла Бойчука. 
 Митець виконав багато вітражів у 
приватних і державних архітектур-
них ансамблях. Його живописні робо-
ти зберігаються у приватних колек-
ціях в Україні, Австрії, Німеччині, 
Польщі, Росії, США, Угорщині, Хор-
ватії і Швейцарії. Костянтин Моги-
левський брав участь у понад двох де-
сятках вітчизняних і зарубіжних ху-
дожніх виставок. 
 Його персональні вернісажі екс-
понувалися в Інституті міжнародних 
відносин, Академії декоративно-при-
кладного мистецтва і дизайну ім. М. 
Бойчука, Університеті «КРОК», га-
лереї «Грифон» у Києві, в Хорватії і 
Угорщині, а також в Ірпінському іс-
торико-краєзнавчому музеї. 
 Якось Костянтин Вікторович вла-
штував у нашому музеї в рамках місь-
кого Тижня культури майстер-клас 
із витинанки. А через два роки в му-
зеї було представлено виставку вити-
нанок учнів 11-го класу Ірпінської 
школи № 1. Костянтин Могилевсь-
кий учив шкільну і студентську мо-
лодь пишатися українським мистец-
твом, розвивати його і також вивчати 
зарубіжну культуру.
 Він звертав увагу, що відірваність 
від народної культурної основи ста-
ла однією з причин трагедії насе-
лення Донбасу. Десятками років ко-
муністи виховували «нову історич-
ну спільність — радянський народ», 
тобто перекотиполе без національної 
культури. Для цього сюди переселя-
ли людей з інших країв. І от наслід-

ком такого виховання стали тисячі 
людських смертей упродовж остан-
ніх шести років, коли на сході Украї-
ни російські посіпаки ведуть війну.

Мушля і  гроші Соловецького 
табору
 Серед його натюрмортів виді-
ляється окрема група. Художник 
Могилевський дуже реалістично 
зобразив набір певних предметів, 
споглядаючи які,  вдумливий ша-
нувальник мистецтва усвідом-
лює цілісний образ чи ідею. На-
приклад, натюрморт «Морський 
вовк». Зображені на картині кор-
тик, морський кашкет, мушля 
і  майже прикрита карта земних 
півкуль на задньому плані викли-
кають в уяві образ бувалого моря-
ка. 
 Цікаво показано образ Гоголя в 
картині «Добрий вечір, Миколо Ва-
сильовичу!». А в натюрморті «При-
свята Нестору Махну» художнику 
вдалося створити образ української 
народної стихії. Ще в одній картині 
митець зобразив поруч мушлю і гро-
ші Соловецького табору особливо-
го призначення. Разючий контраст 
між красою, створеною природою, і 
папірцями, за допомогою яких у ко-
муністичному концтаборі приско-
рювали смерть в’язнів. Бранці вис-
нажували себе непосильною працею, 
щоб отримати змогу придбати хоча б 
щось у концтабірній крамничці. 
 На Соловках гинули діячі куль-
тури та прості люди. Це трагедія, 
яку пережили всі народи колиш-
нього СРСР. Ми не повинні забува-
ти трагічний час нашої історії. Дип-
тихом «Тіні забутих предків» Моги-
левський звертається до знаменито-
го українського фільму і через нього 
до гуцульських витоків української 
культури.
 Костянтин Могилевський довів, 
що реалізм себе не вичерпав. Митець 
може зображувати навіть абстрактні 
поняття не виходячи за межі реаліз-
му. Звичайно, історичні натюрмор-
ти розраховані на мислячого ціните-
ля прекрасного. Репродукції таких 
картин варто поміщати в підручни-
ках, щоб школярі і студенти через об-
разотворче мистецтво, через емоцій-
не потрясіння, викликане ним, кра-
ще засвоювали літературу та історію. 
Водночас вони б вчилися розуміти 
мистецтво.

Намальований Ірпінь
 У пристоличному містечку з ве-
ликою мистецькою історією Кос-
тянтин Могилевський виступив ку-
ратором художніх пленерів «На-
мальований Ірпінь». Завдяки 
художнику проєкт відразу став все-
українським, а згодом і міжнарод-
ним. У пленері задіяні художники 
з усієї України: від Закарпаття до 
Луганська та Харкова і від Ірпеня 
до Криму; приїздили митці з Литви 
і Словаччини.
 Наприкінці минулого року Кос-
тянтина Могилевського відзначили 
Київською обласною премією в га-
лузі образотворчого мистецтва імені 
Івана Сошенка за високий професіо-
налізм і вагомий внесок у розвиток 
образотворчого мистецтва. Онкоза-
хворювання обірвало життя худож-

ника в розквіті творчих сил.
 Картина Могилевського «Доро-
га до храму» змушує згадати запи-
тання, яке прозвучало наприкінці 
фільму «Покаяння»: «Навіщо до-
рога, яка не веде до храму?» Храм 
вгорі. Підніматися до нього важ-
ко. Збоку від стежки урвище. Мож-
на впасти. Але до храму необхідно 
йти. Мистецтво — це теж храм. Ху-
дожник Костянтин Могилевський 
своєю творчістю заповів нам іти до 
нього.
 Пам’ять про Костянтина Моги-
левського буде увічнена меморіаль-
ною дошкою на стіні школи № 1, де 
він працював, повідомив перший за-
ступник ірпінського міського голо-

ви Олександр Маркушин. А влітку 
шостий пленер «Намальований Ір-
пінь» буде названо на честь худож-
ника, який так багато зробив для 
розвитку мистецтва в цьому населе-
ному пункті. В Ірпінському істори-
ко-краєзнавчому музеї планується 
посмертна персональна виставка Кос-
тянтина Могилевського.
 Давно Ірпінь потребує худож-
нього музею. Там має бути зала, 
присвячена творчості Костянтина 
Могилевського. Варто би, напевно, 
також заснувати премію чи стипен-
дію імені Костянтина Могилевсько-
го від міського голови для юних ху-
дожників. ■

Костянтин Могилевський.❙

АРТ-ПРОСТІР

Важка дорога до храму душі
Художник Костянтин Могилевський 
у творчості звертався до образів Миколи Гоголя 
і Нестора Махна

■

«Сонячний день».❙ «Дорога до храму».
Фото надані автором.

❙
❙

Диптих «Тіні забутих предків».❙



          На першій сторінці «100 
ідей…» окреслено найкорот-
ший шлях до ефективного чи-
тацького сприйняття: «Візу-
ально ця книжка рухається 
знайомою історичною траєк-
торією». Так, з історичною ди-
дактикою справи набагато ліп-
ші, аніж із мистецькою, — і 
то у всьому світі.А психологи 
знають: люди залюбки згаду-
ють і важко уявляють. Успіш-
не випробування «історичної» 
мистецтвознавчої методики 
на дорослих наснажило Май-
кла Бьорданаписати історію 
мистецтва для дітей. На дру-
гий рік по виході у Лондоні 
книжку «Зоряна ніч Ван Ґога» 
перекладено-видано у Києві 
(«Nebo Booklab Publishing»). В 
українському рейттингу-2018 
вона стала подією — лавреатом 
з-поміж 44-х номінантів пізна-
вальної та розвиваючої літера-
тури для дітей.
     Книжка з енциклопедични-
ми амбіціями: понад 300 сторі-
нок збільшеного формату, де 
умістилося 68 історій світо-
вих шедеврів. Занурення до 
кожної оповідки не викликає 
у читача-початківця жодно-
го остраху — це ж лишень три 
сторінки, до того ж густо поме-
режані вигадливими малюн-
ками, що граються із фрагмен-
тами скульптур-полотен, про 
які йдеться (малюнки теж ім-
портні). Щодалі бачиш, як ав-
тор свідомо копіює той самий 
тип ерудиції, що і в різьбярів 
та фрескарів Давнього Єгипту 
чи грецьких вазописців. Знан-
ня-оприявлення космогонії, 
озвучення-візуалізація міфу. 
Зрештою, розчаклування ре-
альності, ув’язненої у творі. 
Питання, котре Бьорд непо-
мітно ставить перед дитиною, 
— що непокоїло художника, 
який створив це?
     На окрему увагу заслуговує 
довідковий апарат — справж-
ній ідеал читацького комфор-
ту. Насправді, діти не аж так 
потребують усіх цих словників, 
хронологій, картографій. Але ж 
«Зоряну ніч Ван Ґога»виразно 
орієнтовано на сімейне читан-
ня, тож батьки щиро дякува-
тимуть за ці навіґатори. А діти 
ростимуть нехай поки що і з ме-
ханічним усвідомленням того, 
що справжній нонфікшн не-
можливий без опції пошуку. 
Чомусь віриться, що з таких 
юних читачів не виростуть іс-
торики та літературознавці на 
кшталт багатьох українських, 
котрі нехтують у своїх дослід-
женнях навіть елементарними 

покажчиками.
     До всього, довідковий апарат 
Бьордової книжки таки адапто-
ваний до дитячого сприйняття. 
Ось, до прикладу, рядок із хро-
нології подій, який годі уяви-
ти в «дорослій» книжці, але він 
відчутно чіпляє дитячу уяву: 
«1879 р. — учень Жорж Сера 
відвідує Четверту виставку 
імпресіоністів у Парижі». Або 
такі позначки, що сигналізу-
ють: пригоди-відкриття у су-
часному світі геть не вичерпа-
лися — «1939 р. — фрагменти 
доісторичної скульптури, ві-
домої як Людинолев, знайдені 
у печері в Німеччині»; «1994 р. 
— дослідники знаходять пече-
ру Шове у Франції».
     Того ж 2018 року надру-
ковано кілька випусків про-
єкту Віктора Кублицького 
«Юнацтву про мистецтво»(К.: 
Мистецтво).Гнучка авторська 
ерудиція добре надається до за-
лучення уваги зазначеної авди-
торії, проте водночас цілком 
адекватна сприйняттю обра-
зотворчості дорослим постра-
дянським читачем-глядачем. 
Власне, не дивно: старі-недоб-
рі есересерівські часи не ли-
шили по собі у масовій свідо-
мості надійних дешифраторів 
мистецтва. Тож нинішні ук-
раїнські батьки і діти здебіль-
шого стартують з однієї познач-
ки, з Бьорда і Кублицького.
     Утім, позаторік з’явилася й 
книжка «про мистецтво», яка 
іґнорує «доросло-історичний» 
спосіб оповіді: Єлизавета Мель-
ниченко, «Синій Ліс і чарів-
ник Маґрітт» (К.: Українсь-
кий пріоритет). Тут немає ані 
термінологічних пояснень, 
ані біографічних подробиць. 
Здається, тут немає й самого 
живопису — репродукції чо-
тирьох десятків картин Рене 
Маґрітта лише слугують візу-
альною дорожньою картою, що 
мітить казкову пригоду, при-
думану письменницею в дусі 
Керроллової «Аліси». Так, ма-
леча нічого не дізнається про 
славетного сюрреаліста, але 
запам’ятає його дивовижні сю-
жети. І радісно упізнаватиме 
їх, якщо колись далі зіткнеться 
з феноменальним бельгійцем. 
А з Маґріттом розминутися на 
все життя майже неможливо. 
Тож, виходить,такий альтер-
нативний спосіб мистецької ос-
вітитакож має ефективний по-
тенціал.
     Нарешті торік перекладено 
книжку американської попу-
ляризаторки Гізер Алек сандер 
«Знайомство з мистецтвом для 

дітей»(Х.: Віват). Як на мене, 
саме вона — хоч і не очолила 
рейтинг — є досі найкращою у 
своєму сеґменті. Г.Александер, 
здається, упритул наблизилася 
до специфіки дитячого сприй-
няття. Причому, у геть відмін-
ний від М.Бьорда спосіб: про-
суватися у розумінні не від 
повсякдення до твору, а одра-
зу пуститися у мандрівку крізь 
картину.
     Спочатку авторка влашто-
вує малим екскурсантам сеанс 
адаптації перед полотном, на-
магається знайти точку досту-
пу через активацію дитячого 
досвіду. Ось вони стоять перед 
«Танцювальним класом» Едґа-
ра Деґа: «Праву частину кім-
нати відрізано. Чого саме ми 
не бачимо? Це початок чи кі-
нець заняття?». А перед «Вес-
ною» Сандро Ботічеллі апелює 
до коміксової культури: «Допо-
можи художнику — додай реп-
ліки до кожної з фігур. Що каже 
Венера? Купідон? Зефір?». На-
решті підходять до чи не єди-
ної «загадкової» картини ще 
одного класика під назвою «Зо-

ряна ніч»: «Ван Ґог ніколи ні-
кому не розповідав, що означає 
ця картина. А в тебе є ідеї?». 
Або провокативно-мобіліза-
ціне запитання перед «Трьо-
ма музиками» Пабло Пікассо: 
«Гертруда Стайн назвала цю 
картину натюрмортом. Ти 
теж так вважаєш?».
     Далі більше: пропозиція 
поконкурувати з великими: 
«Анрі Тулуз-Лотрек перетво-
рював рекламу на мистецтво. 
Ти теж можеш зробити влас-
ний рекламний плакат… По-
думай про якусь реальну або 
уявну річ, яку ти міг би рекла-
мувати за допомогою плака-
та». А відтак — ставай худож-
ником, чому б ні?  «Чому б тобі 
не влаштувати власну худож-
ню виставку? Вистав усі свої 
малюнки у когось вдома. Зро-
би плакати і запроси друзів і 
сусідів. Чи влаштуй аукціон 
своїх робіт. Дорослі можуть 
ставити справжні гроші, які 
ти міг би віддати на благодій-
ність, а твої друзі — цукерки 
або чіпси».
     На одній із перших сторінок  

— вріз-рубрика «10 питань, 
які варто поставити собі, див-
лячись на витвір мистецтва». 
Лише під №8 — банальний су-
пер-гіт«Мені це подобається?». 
Натомість одним із ключових 
запитань Г.Александер вва-
жає таке:«Як, на мою думку, 
міг почуватися автор витво-
ру?» Направду, це вже почат-
ки психоаналізу. Й чим рані-
ше людина опанує ними, тим 
краще? Звісно, авторське по-
яснення переходу Пікассо від 
депресивного «блакитного» пе-
ріоду до ейфорійного «рожево-
го» тим, що «Пікассо закохав-
ся у французьку модель і став 
значно щасливіший», — не для 
найменших, але юнкам-юна-
кам над тим не зайве замисли-
тися, ні?
     Авторка вельми уважна до 
деталей і повсякчас заохо-
чує до такої ж візуальної ре-
тельності дітлахів (зважте на 
її пріоритети в озадачуванні 
юних глядачів: запитання №1 
— «Що я бачу?», №2 — «Що 
ще я бачу?»). Часом це прос-
то розвиток спостережливості 
(«На кожній з картин Далі 
можна знайти його автопорт-
рет»), та здебільшого — така 
собі Аріаднина нитка для ви-
ходу у сучасність. Аналізуючи 
деталі «Фрейлін» Діего Велас-
кеса, вона доходить висновку, 
що цей іспанець (ровесник Бог-
дана Хмельницького, до речі) 
провістив майбутній мистець-
кий тріумф фотографії.
     Присутня у книжці й гомео-
патична доза висловлювань 
самих митців. Вимоглива се-
лекція залишила у книжці не-
відпорні сентенції. Як-от, Па-
уль Клеє: «Малювання — це 
просто лінія, що вийшла по-
гуляти». Або від Сальвадора 
Далі: «Єдина різниця між мною 
і божевільною людиною полягає 
в тому, що я не божевільний».
     Прикінцева фраза книжки 
Гізер Александер — «Тут не-
має правил. Усе може бути 
мистецтвом» — зовсім не де-
завуація мистецтвознавства. 
Це радше замовляння супроти 
страху чогось не знати, заохо-
чення шукати власних відпові-
дей на виклики, стимуляція ін-
новаційного мислення. ■
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НОМІНАЦІЯ «ДИТЯЧЕ СВЯТО»

Пізнавальна та розвиваюча книга
1. Леонід УШКАЛОВ. Сковорода від А до Я. — Л.: 

Видавництво Старого Лева, 72 с.(п)
60,91

2. Олег ІВАНЮК. Воїни і війни України. — К.: Балтія-
Друк, 50 с.(п)

39,18

3. Галина ТКАЧУК. Книжка про сміття. — Л.: 
Видавництво Старого Лева, 132 с.(п)

37,45

4. Карло КАРЗАН. Думай як Шерлок Голмс. — Х.: Ранок, 
96 с.(п)

24,55

5. Наталія ТРУШКІНА. Пластилінові дива. — К.: А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 26 с.(п)

22,36

6. 
Юля СМАЛЬ. Лесеві історії. Експериментуй і 
дізнавайся. — Л.: Видавництво Старого Лева, 136 
с.(п)

18,55

7. 

Ольга ОПАНАСЕНКО. Любомир Гузар; Ігор ПАНАСОВ. 
Валерій Лобановський; Ігор ПАНАСОВ, Марія РУБАН. 
Кузьма Скрябін; Маша СЕРДЮК. ВолтДісней. Сер. 
«Видатні українці: Видатні особистості». — К.: ІРІО, 
144+128+144+112 с.(о+п)

18,00

8. Гізер АЛЕКСАНДЕР. Знайомство з мистецтвом для 
дітей. — Х.: Віват, 96 с.(п)

17,82

9. Матс ВЕНБЛАД. Ось як працює тіло людини всередині 
і зовні. — Х.: Віват, 96 с.(п)

15,64

10. Забавлянки. — К.: Час майстрів, 64 с.(п) 15,55

11. Лариса ДЕНИСЕНКО та ін. Я і Конституція. — Л.: 
Видавництво Старого Лева, 88 с.(п)

14,91

12. Дотикова абетка для хлопчиків. — Х.: Ранок, 28 
с.(п)

14,55

13. Оскар БРЕНІФ’Є.. Що таке почуття? Що таке щастя? 
— К.: Дух і Літера; Маміно, 95+95 с.(і)

13,91

14. Стефан КОСТА, Бу МОСБЕРҐ. Експедиція з мурахою 
Софі. — К.: Час майстрів, 224 с.(п)

13,73

*номінувалося 50 видань
**Правий стовпчик — рейтинг видання: кількість набраних балів, 
поділена на кількість експертів, що голосували

■

НОМІНАНТ

Посібники з просвітлення:
як порозумітися з художниками?

■

Костянтин РОДИК

Чотири роки тому київське видавництво «Nebo Booklab Publishing» 
запустило несподівану на ринку дитячої літератури серію «Книга про 
картину» — напівказкові реконструкції подій, що передували увічненню 
на полотні когось/чогось. Щось у проєкті пішло не так — з’явилося ли-
шень три випуски. Можливо, на тоді це був надто радикальний ракурс 
для вітчизняного масового споживача, якого школа не привчила «чита-
ти» образотворче мистецтво. Можливо, також, це ситуація не конче 
українська: того ж таки 2016-го у Британії вийшла резонансна книжка 
Майкла Бьорда «Зоряна ніч Ван Ґога та інші оповіді. Історія мистецтва 
для дітей». Але за кілька років перед тим англійський мистецтвознавець 
випустив таки книжку для дорослих: «100 ідей, що змінили мистецтво» 
(її торік опублікувало інше київське видавництво «ArtHuss»).
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Є люди, які творять, напевне, й уві сні. 
Їм хочеться охопити все, усе прикраси-
ти, всіх нагодувати, а ще вони надиха-
ють тих, хто поряд, вчать і мотивують. 
Існує думка, що саме таким людям 
добре дається до роботи тісто — воно 
відчуває руки доброї господині. Такою є 
Юля Стець-Грещук із міста Пустомити, 
що на Львівщині. Мама маленького си-
ночка, дружина, яка чудово порається 
по чималому господарству, вчителька 
іноземних мов, і, як у фільмі, зреш-
тою вона просто красуня — має чудове 
хобі, яке так і називає: «Моє солодень-
ке хобі». 
«Пам’ятаю, підлітком завжди жартува-
ла, що моє кредо: приносити користь 
суспільству, але не знаю, куди нести», 
— долучається зі своїм запальним гу-
мором Юлія. 
Можливо, збоку краще видно, але 
своїм хобі — кулінарією — Юлія 
Стець-Грещук уже приносить чималу 
користь суспільству. Рецепти її бар-
вистої, ошатної, дуже смачної випічки 
передаються від господині до госпо-
дині з такою швидкістю, що тільки вс-
тигай занотовувати, щоб і собі долучи-
тися до смачного приємного дійства. 
Я, приміром, дуже вдячна майстрині за 
пляцок «Очі цариці»: вдався з першо-
го разу, на смак — чудовий, на вигляд 
— точнісінько ніби з якогось казково-
го застілля.
«Свої кулінарні фантазії і почала якнай-
повніше втілювати зараз, у декретній від-
пустці. Переважно печу вночі, бо вдень 
маю малого помічника, який допомагає 
у тому, що собою ж і додає роботи, — 
малючок! Буває, побачу якусь квітку чи 
просто красиве фото з барвами, і вини-
кає бажання відтворити ті самі відтінки у 
випічці, я це люблю». 
Хіба ж не такі маленькі справи й створю-
ють справжній родинний затишок?
«Найбільше задоволення мені прино-
сить те, що людям смакує моя випічка, 
— каже Юлія. — Прочитала гарну фразу 
і цілком її поділяю: будьте весь час зай-
няті — це найефективніший спосіб від 
депресії. Мені завжди мало часу, і якби 
можна було не спати, я би ще чимось зай-
малася», — додає вона.

Барвистий вафельний рулет — 
смаколик із дитинства
 Також пам’ятаю цей ніжний, хрус-
ткий рулетик: от ніби простий десерт, 
але володіє особливою здатністю ство-
рювати і великі свята, і маленькі, 
власні. Юлія Стець-Грещук розпові-
дає, як приготувати вафлі, які ста-
нуть окрасою будь-якого столу і будь-
кого віднесуть у часи дитинства. 
 Інгредієнти: вафельні листи квад-
ратні — 5 шт., желе — 3 пачки, вода 
— 0,7 л, крекер кавовий — 180 г, ка-
као — 6 ст. л., кокосова стружка — 
200 г, молоко — склянка (200 мл), 
манка — ст. л., цукор — 8 ст. л., мас-
ло — 300 г.
 Крок 1. Готуємо желе: для цього 3 
пачки желе заливаємо 0,7 л окропу. 
Розмішуємо до розчинення, виливає-
мо у квадратну форму, застелену хар-
човою плівкою. Залишаємо застига-

ти. 
 Крок 2. Готуємо кокосову масу: 
200 г кокосової стружки, склянка мо-
лока, 6 ст. л. цукру покласти в каст-
рулю і поставити на вогонь. Помішує-
мо, щоб цукор розчинився. Як почне 
кипіти, додаємо ст. л. манки (без чуб-
ка), варимо ще 5 хвилин. Накриває-
мо кришкою та залишаємо до охолод-
ження, збиваємо з 300 г м’якого мас-
ла.
 Крок 3. Шоколадна маса: крекер 
подрібнити в чаші блендера. Окремо 
закип’ятити 0,5 л води, додати до неї 
6 ст. л. какао та 2 ст. л. цукру, перемі-
шати та варити ще 5 хвилин на мало-
му вогні. В гаряче какао всипати под-
рібнений крекер. Швидко переміша-
ти (маса буде за консистенцією, як 
пластилін). 
 Крок 4. Шоколадну масу поділити 
на 5 частин та гарячою масою змасти-
ти кожну вафлю. 
 Крок 5. Кокосову масу також діли-
мо на 5 рівних частин. Змащуємо ваф-
лі кокосовою масою поверх шоколад-
ної (коли шоколадна маса застигне).
 Крок 6. Виймаємо застигле желе 
з форми. Розрізаємо на 5 рівних сму-
жок. Кладемо смужку желе на один 
край вафельного листа і скручуємо 
в рулет. Готові рулети залишаємо у 
холодильнику на кілька годин, щоб 
просочилися.
 Поради: якщо маса буде не достат-
ньо гарячою, то вафлі можуть пога-
но просочитися, і скрутити їх у рулет 
не вдасться. Тому тут усе треба робити 
дуже швидко.
 Щоб легше було втирати шоколад-
ну масу у вафлю, її треба потримати 
на пару (над каструлею з гарячою во-
дою), відтак щоразу при намазуванні 
нової вафлі маса буде, як свіжа.
 Важливо желе нарізати саме рів-
ними квадратами, не прямокутними 
шматочками, так при скручуванні 
вийде ідеально круглий рулет.
 Ну і головне: якщо вже 10 хвилин 
пройшло, а рулет добре не просочився, 
при скручуванні ламається і тріскає, то 
вихід теж є. Потрібно злегка скропити 
поверхню водою і поставити вафлю, не-
хай набереться вологості. 

«Чорнобривці» — пляцок для 
мами
 «Я мала дуже гарний приклад: 
моя мама завжди щось смачнень-
ке пекла для своїх «спиногризів» — 
так з любов’ю називала вона нас, ба-
лувала піклуванням, увагою, смач-
ним. Таку традицію запровадила: 
щонеділі до чаю в хаті були випе-
чені для нас смаколики, а про свя-
та й мови нема — 3-5 пляцків пекла. 
А тепер дочекалася, що печуть для 
неї», — каже Юлія. І додає, що на-
родилася вона в дуже мальовничому 
селі, дуже любить його і, напевне, і 
любов до соковитих природних барв 
— звідти. 
 Кожна мама хотіла б, щоб ди-
тина їй спекла пляцок, і от у нас 
з’явилася така нагода! 
 «Рецепт знайшла в маминому за-
писнику, тому сміливо можу назва-
ти своїм, так як ніде раніше не зус-

трічала. Пляцок не занадто солод-
кий, не забитий, м’який, дуже лег-
ко печеться. Висота 9 см», — додає 
майстриня. 
 Знадобиться форма 27/37
 Для коржів: 250 г маргарину, 3 
ст. борошна, 100 г цукру, 3 ст. л. 
какао, 5 ст. л. сметани, розпушувач 
— пакетик .
 Макова маса: мак (купила гото-
вий мелений) — 250 г, 3 яйця, 1,5 
ст. цукру, 100 г масла (топленого 
холодного) — змішати.
 Кокосова маса: 6 шт. білків (біл-
ки з цукром добре збити), 1 ст. цук-
ру, 200 г. кокосової стружки, 2 ст. 
л. крохмалю — змішати.
 Крем: 6 жовтків, 1 ст. цукру, 2 
ст. л. борошна, 300 мл свіжого мо-
лока, 400 г масла.
 До маргарину додати цукор, сме-
тану, какао та борошно. Замісити 
туге тісто. Розділити на 6 рівних 
частин: 3 частини поставити в хо-
лодильник, а ще 3 — в морозильну 
камеру. 
 Після охолодження (десь при-
близно через 45 хв.) витягуємо одну 
частину тіста з холодильника і роз-
качуємо на форму, зверху змащуємо 
маковою масою, потім — кокосовою, 
а на верх тремо на тертці частину тіс-
та з морозильної камери. Випікаємо 
15-20 хвилин при температурі 175 
— 180 градусів. Так робимо зі всіма 
коржами. Даємо вистигнути та пере-
мащуємо кремом.
 Макова маса: змішати всі інг-
редієнти.
 Кокосова маса: ретельно збиває-
мо білки з цукром до загустіння, до-
даємо кокосову стружку, крохмаль 
та змішуємо.
 Крем: жовтки збити з цукром, бо-
рошном та молоком. Варити на ма-
лому вогні до загустіння, після пов-
ного охолодження додаємо 400 г 
масла.
 Для любителів маку чи кокосу 
пропорції можна збільшити і навпа-
ки. Дати настоятися 6 годин. І запро-
шувати маму до столу! І ще — кого 
забажаєте: сподобається всім!

«Очі цариці» — подаруйте рідним 
казку!
 Інколи добру родинну казку зда-
тен створити смачний пиріг, спече-
ний люблячою людиною. Знаємо ми 
це чи ні, відчуваємо чи ні, коли пече-
мо, але рідних дуже тішить така опі-
ка, турбота, розповідає Юлія Стець-
Грещук. І додає: «Спечіть краси-
вий казковий пляцок «Очі цариці»! 
Легко печеться, а в розрізі — просто 
вау!». Рецепт вона, звісно, пояснює 
детально.
 Розмір форми 27/37. 
 Темний корж: 6 жовтків, 2 яйця і ста-
кан цукру збити до білого кольору (4-6 
хвилин), додати 4 ст. л. борошна,1 ч. л. 
порошку до печива, 5 ст. л. олії, 2 ст. л. 
какао — збити міксером на найменших 
обертах.
 Світлий корж: 6 білків і дрібку 
солі збити до піни, додати 1,5 ст. цук-
ру, збити. Додати ст. крохмалю, збити 
міксером на найменших обертах, дода-
ти ст. л. оцту, 5 ст. л. олії — акуратно 
перемішати.
 Викладаємо на форму, застелену 
пергаментом, потім — темне тісто, звер-
ху кульками — світле тісто. Перемі-
шуємо виделкою спіралеподібно (щед-
ро робимо візерунки, потім буде гарний 
в розрізі).
 Крем: 500 г молока, пакетик 
ванільного пудингу, 5-6 ст. л. цук-
ру — зварити, остудити і збити з 200 
г масла. 2 пакети зеленого желе по-
передньо розчинити в 500 мл гарячої 
води і залишити гуснути.
 Перекладаємо: корж розрізаємо на 
2 частини. На нижній корж викладає-
мо крем із печивом колобок (у мене 
пішло 35 шт.), місце між печивом за-
повнюємо желе, яке почало гуснути, 
на печиво викладаємо залишки крему 
і накриваємо другою частиною кор-
жа. «Обов’язково хоча б 8 год. має 
постояти!» — коментує майстриня.
 Результат приємно подивує і вас, і 
вашу родину. 
 Юлія Стець-Грещук радить нам 
створювати і власні кулінарні ше-
деври, бо це — просто і приємно, на 
це надихає весна і рідні люди. Смач-
ного! ■

КУХНЯ ЯК ХОБІ

Чорнобривці 
для мами, рулет 
сюрпризів та очі 
цариці
Казкова кулінарія Юлії Стець-Грещук зі Львівщини

■

Юлія Стець-Грещук та її маленький помічник. ❙

«Очі цариці» — звучить красиво і смакує 
чудово. ‘

❙
❙

Вафельний рулет.❙

Юлині «Чорнобривці». ❙
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«Чемпіонат України й Кубок України мають бути дограні, 

як мають бути дограні всі матчі чемпіонатів інших європейських асоціацій. 
Такою була й є позиція виконкому УЄФА».

Андрій Павелко
Президент Української асоціації футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Віталій МОХНАЧ

 Поступового послаблення карантин-
них обмежень, які нині здійснюють краї-
ни Західної Європи, з нетерпінням чека-
ють і в Україні. Якнайшвидше поверну-
тися до свого звичного життя прагнуть 
у вітчизняному футбольному госпо-
дарстві, адже Європейський футболь-
ний союз настійливо просить національ-
ні федерації до осені завершити сезон-
2019/2020. Поки ж, перебуваючи в очі-
куванні спаду епідемії коронавірусу, в 
українській прем’єр-лізі вдруге перенес-
ли вибори президента організації, пере-
призначивши їх із 27 квітня на 25 трав-
ня. При цьому в лізі знову оголосили про 
прийом заявок від кандидатів. До остан-
нього моменту єдиним претендентом на 
крісло очільника УПЛ залишався пре-
зидент Асоціації футболу Львівської об-
ласті Олександр Шевченко. Однак днями 
про бажання позмагатися за високу по-
саду оголосив колишній віцепрезидент 
львівських «Карпат» Олег Смалійчук.
 Водночас в УПЛ заявляють, що вже 
підготувалися до можливого поновлення 
чемпіонату, розробивши новий кален-
дар змагань. «Усі учасники ліги отри-
мають мінімум два тижні на підготовку 
до першого матчу відновленого чемпіо-
нату, грати ж командам в окремих ви-
падках доведеться по два матчі на тиж-
день», — повідомив виконавчий дирек-
тор УПЛ Євген Дикий.
 Водночас президент Української асо-
ціації футболу Андрій Павелко наголо-
шує: «Чемпіонат України й Кубок Ук-
раїни мають бути дограні, як мають бути 
дограні всі матчі чемпіонатів інших єв-
ропейських асоціацій. Такою була й є 
позиція Виконкому УЄФА.»
 Найбільше ж поновлення чемпіона-
ту в Україні чекають у таборі київсько-
го «Динамо». Регулярний сезон «біло-
сині» завершили на другому, «лігочем-
піонському», місці, проте на старті дру-
гої фази турніру опустилися на третю 
сходинку. І в разі дострокового підбит-
тя підсумків сезону можуть залишити-
ся без Ліги чемпіонів. «Якщо розпочали 

другу частину чемпіонату, то її потріб-
но дограти», — переконує головний тре-
нер «біло-синіх» Олексій Михайличен-
ко. А, як свідчить керівник УАФ, виз-
начення переможців клубних змагань 
і учасників єврокубків за спортивним 
принципом — це пріоритет номер один. 
Андрій Павелко уточнює, що завадити 
завершенню чемпіонату УПЛ і розігра-
шу кубка країни може лише продовжен-
ня дії рішення уряду про неможливість 
проведення футбольних змагань чи не-

переборні економічні труднощі. 
 За таких умов УАФ доведеться са-
мостійно обирати клуби для участі в єв-
рокубкових турнірах наступного сезо-
ну. В УЄФА відзначають: рішення пот-
рібно приймати на підставі спортивних 
результатів у внутрішніх змаганнях-
2019/2020, а сама процедура вибору має 
базуватися на об’єктивних, прозорих та 
недискримінаційних принципах і вра-
ховувати конкретні обставини кожно-
го турніру. У випадку ж порушення цих 

вимог (або ж існування суспільної дум-
ки щодо несправедливої процедури від-
бору) УЄФА залишає за собою право від-
мовити в допуску або самостійно визна-
чити можливий допуск для будь-якого 
клубу, запропонованого національною 
асоціацією, із передчасно припинених 
внутрішніх змагань.
 Лідерська позиція «Шахтаря» в ЧУ-
2019/2020 ні в кого не викликає сум-
нівів. За жодних умов  — дострокового 
завершення чемпіонату чи його повно-
цінного догравання — «гірникам» не слід 
хвилюватися за своє місце в наступному 
розіграші Суперліги. Натомість запек-
лої боротьби в УПЛ варто чекати за дру-
гу перепустку до ЛЧ-2020/2021. У «Ди-
намо» вже не раз заявляли, що незалеж-
но від способу завершення змагань до ос-
таннього боротимуться за друге місце.
 Іще однією інтригою поточної пер-
шості буде визначення п’ятого пред-
ставника чемпіонату країни в майбут-
ніх єврокубках. У разі дострокового за-
вершення ЧУ з першою «п’ятіркою» 
начебто все зрозуміло — в існуючих ре-
аліях відставання між п’ятою («Олек-
сандрія») та шостою («Колос») коман-
дами становить 14 очок, і тут дебютанти 
елітного дивізіону навряд чи зможуть на 
щось претендувати. А от у разі проведен-
ня по завершенні чемпіонату передбаче-
ного регламентом «плей-оф» між коман-
дами, котрі посядуть 5-8 місця, у колек-
тиву з Ковалівки буде непоганий шанс 
реалізувати свої єврокубкові амбіції, 
задля котрих, нагадаємо, в селі на Київ-
щині зводиться сучасна футбольна аре-
на на 5 тисяч глядачів. ■

Григорій ХАТА

 У той час, коли в УЄФА споді-
ваються, що більшість клубних 
чемпіонатів Європи зможуть за-
вершитися в спортивній бороть-
бі, уже в трьох країнах конти-
ненту оголосили про достроко-
ве завершення футбольних зма-
гань. Після Бельгії та Шотландії 
про кінцеву зупинку відзвітува-
ли й у Нідерландах, вирішивши 
при цьому не називати ані чем-
піона, ані команду, що має пони-
зитися в класі.
 Водночас у країнах, де гра-
ють п’ять найсильніших клуб-
них чемпіонатів Старого сві-
ту, — Англії, Італії, Іспанії, Ні-
меччині та Франції — роблять 
усе можливе, аби їхні футболь-
ні гранди знову повернулися на 
футбольні поля. Найшвидше за 
інших про свою готовність до 
рестарту оголосили в німецькій 
бундеслізі, де вже 9 травня пла-
нують поновити чемпіонат.
 «Поспіх у поверненні на поле 
обумовлений не тільки емоцій-
ною, а й фінансовою складо-
вою, — відзначив виконавчий 
директор бундесліги Крістіан 
Шейферт. — На даний момент 
ми всі ведемо боротьбу за вижи-
вання«.
 За словами функціонера, у 
випадку дострокового завершен-
ня сезону одразу п’ять клубів 
елітного дивізіону можуть зіш-
товхнутися з серйозними фінан-
совими проблемами. Що сто-
сується клубів другої німецької 
бундесліги, то, за словами Шей-
ферта, передчасну зупинку зма-
гань може спровокувати банк-

рутство половини команд ліги. 
Загалом, директор бундеслі-
ги каже, що у випадку незавер-
шення сезону провідні ліги Ста-
рого світу зазнають величезних 
фінансових втрат, котрі стано-

витимуть близько мільярда до-
ларів для кожного з чемпіо-
натів.  
 Про необхідність понови-
ти внутрішній чемпіонат каже 
й український легіонер англій-

ського «Манчестер Сіті« Олек-
сандр Зінченко. За його слова-
ми, обумовлену зупинкою зма-
гань фінансову кризу здатні 
пережити далеко не всі клуби. 
«Грати за порожніх трибун — 

теж варіант. Зараз найголовні-
ше питання — це фінанси, адже, 
скажімо, для таких клубів, як 
«Крістал Пелас«, надходження 
від спонсорських контрактів та 
продажу телевізійних прав ма-
ють життєво важливе значен-
ня«, — пояснює півзахисник 
«городян« та національної збір-
ної України.
 Віце-президент федерації 
футболу Італії Косімо Сібілія на-
голошує, що спорт є важливим 
економічним фактором у жит-
ті його країни, й вірить, що поп-
ри складну епідеміологічну си-
туацію з коронавірусом Серія А 
зможе відновитися влітку.
 Під час онлайн-засідання 
виконкому УЄФА, котре відбу-
лося минулого тижня, активно 
обговорювалися питання охоро-
ни здоров’я учасників футболь-
них матчів. Задля цього в Євро-
пейському футбольному союзі 
нещодавно створили медичну 
підгрупу, й тепер її рекоменда-
ції будуть обов’язкові до вико-
нання під час міжнародних поє-
динків.
 Поки ж у кожній країні 
розробляють власні стратегії 
санітарно-епідемічних заходів 
довкола футбольних чемпіо-
натів. Приміром, в Іспанії перед 
рестартом прімери планують 
зробити тест на коронавірус усім 
футболістам. Водночас у Німеч-
чині аналогічне тестування хо-
чуть робити перед кожним мат-
чем, включаючи до досліджува-
ної когорти не тільки гравців, а 
й представників тренерського 
штабу, адміністрації та обслу-
говуючого персоналу. ■

ОРГПИТАННЯ

Питання виживання
Першою з п’ятірки топових клубних чемпіонатів Європи на рестарт 
вийде німецька бундесліга

■

Футболісти мюнхенської «Баварії« активно готуються до рестарту бундесліги.
Фото з сайта fcbayern.com.

❙
❙

ФУТБОЛ

Принцип «номер один»
У вітчизняній прем’єр-лізі знову перенесли вибори президента організації та вже 
розробили календар на випадок поновлення змагань

■

У «Динамо» хочуть, аби володар другої «лігочемпіонської» путівки визначився 
в спортивній боротьбі.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА. 

❙
❙
❙
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 На роботі ввели таке правило: за 
нецензурні слова в скарбничку кида-
ти по 5 гривень. Учора прийшов один 
співробітник і поклав півтори тисячі, 
при цьому розповівши, як він провів 
вихідні з тещею. Кожен із нас додав 
іще по 500 гривень за коментарі.

* * *
 У зв’язку з епідеміологічною си-
туацією пропонуємо застосовувати 
капелюх і палицю. Якщо ви зустріне-
те когось із знайомих, то знімете ка-
пелюх, тим самим зберігши потріб-
ну дистанцію. А палицю застосуєте 

тоді, коли хтось цю дистанцію захо-
че порушити.

* * *
 Свекруха дорікає невістці:
 — Підлогу не вмієш мити, пога-
но готуєш, ось я у твої роки…
 — Спокійно, ви в мої роки вже 
трьох чоловіків поховали.

* * *
 — Семене Марковичу, ви одру-
жені?
 — Ні. А якщо ви хочете дізнати-
ся про мої сумні очі, то в мене вчора 
поцупили гаманець.

Подільський «Пентагон»
За 410 років замок у Чорткові знав і поляків, і турків, й австріяків, а за радянських часів на його території 
працювала навіть  газозаправна станція

По горизонталі:
 1. Ім’я молодшого сина Кай-
даша. 4. Містечко на Львівщині, 
де розташований один із найбіль-
ших навчальних полігонів ЗСУ. 7. 
Сучасний український епатажний 
поет. 9. Літературне угрупован-
ня 20-х років минулого століття, 
членами якого були Андрій Голо-
вко, Петро Панч, Докія Гуменна, 
Григорій Епік. 11. Французький 
футбольний клуб. 12. Німецька 
горілка. 14. Прісноводна вусата 
риба. 15. Фахівець, який усе знає 
про птахів. 16. Один із київсь-
ких князів, що правив до Олега. 
18. Популярне єврейське чолові-
че ім’я. 19. Першооснова всього в 
філософії. 22. Французький порт, 
найближчий до Британії. 23. Дріб-
не постукування м’ячем по підлозі 
у волейболі. 24. Лікувальна сто-
лова вода. 25. Корінь, який нази-
вають слов’янським женьшенем.
По вертикалі:
 1. Літній місяць. 2. Людина, 
яка допомагає іншим безоплат-
но. 3. Ворог заліза. 4. Українсь-
кий танцівник, суддя багатьох 
творчих шоу. 5. Образ, втілюва-
ний актором на сцені чи в кіно. 
6. Житло американських індіан-
ців. 8. Спосіб «раціонального ви-

користання» військовополоне-
них у нацистській Німеччині. 10. 
Відросток на нижній кінцівці у 
півня. 13. Широкий гуцульський 
пояс. 14. Грошова одиниця се-
редньовічної Англії. 16. Помічник 
священника у православній цер-
кві. 17. Український смаколик із 
крутого тіста, підсмаженого у ве-
ликій кількості смальцю. 20. От-
руйний газ і речовина, яку засто-
совують для знезараження та від-
білювання. 21. Верхній жіночий 
одяг у вигляді довгої корсетки, 
переважно з рукавами. ■

Кросворд №33
від 22 квітня

Дара ГАВАРРА

 Багато психологів у цей 
складний для всього світу час 
пандемії коронавірусу та ви-
мушеного карантину заговори-
ли про можливість самоаналі-
зу, адже вільного часу в кож-
ного з нас тепер удосталь, тож 
можна покопирсатися у зака-
пелках свого «я». Зайнятися 
вивченням себе самої виріши-
ла і донька відомої моделі Сін-
ді Кроуфорд Кайя. Тим паче у 
18-річної дівчини вже є «мину-
ле», яке й потребує ретельно-
го аналізу. Ще зовсім недавно 
вона зустрічалася зі старшим 
за себе коміком Пітом Девід-
соном, і це дуже не подобалося 
її батькам. Не встигли вони за-
спокоїтися після їхнього розри-
ву, як донька підкинула їм но-
вий привід для занепокоєння — 
почала зустрічатися з 27-річ-

ним актором Коулом Спраусом, 
зіркою серіалу «Рівердейл».
 Зачинившись у своєму по-
мешканні в Лос-Анджелесі на 
карантин, панна Гербер прохо-
дить курс дистанційного нав-
чання у Єльському університеті 
(вивчає психологію, а саме «На-
уку про благополуччя»). Крім 
того, дівчина не забуває вдоско-
налювати й своє тіло, адже це 
для неї «робочий» інструмент. 
Вимушені канікули пішли їй 
на користь, адже не потрібно 
наносити «тонну» косметики 
для зйомок, тож не тільки тіло 
моделі відпочиває від роботи, а 
й шкіра.
 А щоб не відчувати самот-
ності на самоізоляції, дівчина 
піддалася вмовлянням у соцме-
режах і завела собі чотирилапо-
го друга. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 У сусідній з нами країні не пе-
рестають дивувати весь цивілізо-
ваний світ своїми «ноу-хау». Одне 
з них — «бліни з лопати» — вже 
стало мемом і навіть національ-
ною гордістю росіян, адже вони 
випустили вже й партію тарілок 
(сподіваємось, сувенірних) у виг-
ляді лопати.
 Та далі за всіх пішов власник 
книгарні «Фаренгейт 451» у Санкт-
Петербурзі Платон Романов. У 
зв’язку з карантином багато крам-
ниць (окрім продуктових) було за-
крито, залишились лише інтернет-
магазини, які продовжують торгу-
вати своїм крамом. Та, крім фізич-
ної їжі, дехто потребує й духовної, 
тож Платон вирішив-таки продов-
жити продавати книжки, але в до-

сить незвичний спосіб. 
 Від початку карантину обсяги 
продажів різко впали, та це й зро-
зуміло. Тож власнику «Фарен-
гейту» довелося вдатися до різ-
номанітних маркетингових ходів 
— він організовував для покуп-
ців онлайн-зустрічі з письменни-
ками, музикантами, проводив ак-
ційні продажі — купуй три книж-
ки й отримуй маску в подарунок. 
Та найвдалішим маркетинговим 
ходом, як показала практика, 

став спосіб продажу книжок. Щоб 
зменшити контакти з покупцями, 
які оформлювали покупки через 
інтернет, книжки вирішили вида-
вати... з лопати. Так-так, магазин 
розташований у цокольному при-
міщенні, тож подавати покупки 
через відчинене вікно досить прос-
то, а любителям екзотики прий-
шовся до смаку цей уже звичний 
для росіян спосіб — духовна їжа з 
лопати. Істинно, «умом Росію нє 
понять»... ■

ОВВА!

Бліни з лопати?
Ні, книжки!

■

Кайя Гербер.❙

ЗАРАЗА

Як проводять 
карантин селебріті
Донька відомої топ-моделі Сінді Кроуфорд 
— Кайя Гербер — про самоізоляцію

■

29 квітня за прогнозами синоптиків

Київ: мінлива хмарність, без опадів. Вiтер пiвденно-
західний, 7-12 м/с. Температура вночi +8...+10, удень 
+20...+22.

Миргород: уночi +7...+9, удень +20...+22.
Вінниця: уночi +7...+9, удень +21...+23.
Одеса: вночi +7...+9, удень +13...+15.

Курорти Карпат: мінлива хмарність, невеликі дощі. 
Трускавець: уночi +8...+10, удень +21...+23. Моршин: 
уночi +8...+10, удень +21...+23.
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