
Українцям пообіцяли 

аномально холодний кінець 

травня, початок червня 

— з літніми заморозками на 

поверхні ґрунту
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Більшість українських ЗМІ 

— у тому числі й «Україна молода» 

— на карантині змушені працювати 

в екстремальних умовах, аби 

задовольнити попит 

читачів на інформацію
стор. 2»

На горизонті 

—  гучні процеси 

над корупціонерами 

при нинішній владі

Пів царства за метро! 

стор.3»стор. 4»

Привид бродить по Кабміну, 
привид відставки... 

Зернові ешелони з України хочуть поставити «на карантин».
Фото з сайта agronews.ua.

❙
❙

Ростіть, кавуни, великі 
та маленькі 

стор. 8»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,638 грн 

1 € = 28,767 грн

1 рос. руб. = 0,361 грн

Заборонити 
чи заробити?

В Україні хочуть додатково 
зменшити обсяги експорту 
зернових, аби захистити 
внутрішній ринок. 
Тим часом нестача їжі 
на світових ринках може 
зіграти на руку нашим 
аграріям



ВІВТОРОКА, 19 ТРАВНЯ 20202 ІнФорУМ
Україна знищила всі протипіхотні міни ПМН-2 та ПОМ-2 під міжнародним наглядом, згідно з Оттавською 
конвенцією. Водночас Російська Федерація відмовилася підписати цей документ та продовжує забезпечувати 
свої збройні формування такими мінами для використання їх у бойових діях на сході України.

Штаб ООС

УКРАЇНА МОЛОДА

БОРГИ

Тривожний 
симптом
Анонсований напередодні 
страйк лікарів Центру 
«швидкої допомоги» після 
спілкування з керівництвом 
області пройшов у формі 
небагатолюдної акції протесту
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Учора група лікарів та водіїв «швидкої до-
помоги» Харкова все ж поспілкувалася з пре-
сою, але винятково після робочої зміни і не в 
тій кількості, яка планувалася раніше. Тобто 
факти, викладені у відкритому листі до голо-
ви обладміністрації Олексія Кучера, наживо 
підтвердили лише два десятки працівників із 
шістдесяти. 
 Загалом ситуація розвивалася у формі со-
ціального детективу. У неділю інформацій-
ний простір Харкова сколихнула новина про 
те, що в понеділок хворі, які потребують не-
гайної допомоги, можуть і не дочекатися ме-
диків, оскільки ті оголосять страйк. Причи-
ну вони описали в посланні до очільника об-
ласті, поскаржившись на відсутність доплат 
за роботу з коронавірусними хворими і брак 
засобів захисту. Але вже ввечері у соціальних 
мережах було розповсюджене відео, де части-
на підписантів публічно відмовилася від своїх 
слів. Вони повідомили, що наосліп розписува-
лися на папері, де повинен був з’явитися текст 
подяки волонтерам. Тобто й гадки не мали, 
що їхні підписи «будуть використані псевдо-
активістами таким непристойним чином, як 
інсинуація якогось страйку». З’явилася ін-
формація також про те, що в неділю ввечері 
до медиків приїздив заступник голови ХОДА 
Михайло Черняк, після чого, можливо, й змі-
нилися їхні плани.
 Ті ж поодинокі сміливці, які й після цього 
не побоялися вчора поспілкуватися з пресою, 
в основному скаржилися на несправедливий 
розподіл коштів, що надійшли на оплату робо-
ти з коронавірусними хворими. Мовляв, коли 
«швидка» виїжджає на виклик до пацієнтів із 
характерними симптомами, лікарі ще не зна-
ють точний діагноз. До того ж хворі часто не 
зізнаються в тому, що мали контакт із носіями 
COVID-19. Саме тому форму виплати 300-від-
соткової надбавки, яка прийнята і затвердже-
на НСЗУ, важко назвати справедливою. Крім 
цього, протестувальники вимагали повноцін-
ного забезпечення усіх працівників «швид-
кої» належними засобами захисту. Вони ка-
жуть, що костюми деколи навіть доводиться 
прати, а буває їм узагалі радять користувати-
ся ними лише у крайньому випадку.
 Той факт, що коштів на всіх не вистачає, 
підтвердив учора пресі і керівник Центру екс-
треної допомоги Віктор Забашта. За його сло-
вами, до Харкова надійшов перший транш 
виплат, але передбачені інструкцією 12 ти-
сяч гривень не отримали у повному складі на-
віть ті співробітники, які мають підтверджені 
факти контактування з хворими на COVID-19. 
Усе через те, що не було враховано справжню 
кількість фахівців бригад. Очевидно, вони от-
римають надбавку пізніше. А ось працівники 
з непідтвердженими контактами навряд чи 
зможуть розраховувати на доплату, оскільки 
ці гроші не передбачені прийнятою інструк-
цією. 
 Прокоментував конфлікт і Олексій Кучер. 
Каже, що обіцяні надбавки сьогодні отримали 
навіть не всі лікарні, що безпосередньо працю-
ють із хворими на коронавірус. «Ви знаєте, що 
є певний механізм, — повідомив він. — Тепер 
ці гроші по пакетах перераховує НСЗУ. Для 
цього необхідно підписати відповідні догово-
ри, які переважно вже підписані. Кошти виді-
лено, і всі медики, які були задіяні в боротьбі 
з COVID-19, отримають доплати». ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі чотири доби 
на фронті інтенсивність вог-
ню трохи знизилась. Проте 
противник застосовує так-
тику нанесення максималь-
ного ураження живій силі. 
 Офіційно зафіксова-
но, що за цей період зброй-
ні формування Російської 
Федерації, їхні посіпаки 
та найманці 34 рази пору-
шили режим припинення 
вогню. Противник обстрі-
ляв наші позиції із заборо-
нених Мінськими домовле-
ностями мінометів каліб-
ру 120 мм і 82 мм, а також 
гранатометів різних сис-
тем, БпЛА, великокалібер-
них кулеметів і стрілецької 
зброї. 
 На Донеччині, непо-
далік Авдіївки, Широки-
ного, Верхньоторецького, 

противник вів вогонь по на-
ших позиціях із мінометів 
82-го калібру, а також авто-
матичних станкових грана-
тометів і стрілецької зброї. 
Оборонців Новотроїцько-
го, Гранітного, Лебединсь-
кого, Мар’їнки, Кам’янки, 
Славного та Невельського 
обстріляв із великокалібер-
них кулеметів і стрілець-
кої зброї. На околицях Ста-
рогнатівки та Водяного за-
стосовував озброєння бойо-
вих машин піхоти. Поряд із 
населеними пунктами Піс-
ки, Новомихайлівка, Крас-
ногорівка окупанти гатили 
по позиціях Об’єднаних сил 
із гранатометів різних сис-
тем і великокаліберних ку-
леметів. БпЛА для скидан-
ня пострілів ВОГ-17 ворог 
застосував поблизу населе-
ного пункту Водяне. 
 На луганському напрям-

ку неподалік Новгородсько-
го та Оріхового загарбники 
кілька діб поспіль викорис-
товували заборонені до роз-
міщення на лінії зіткнення 
міномети калібру 120 мм. 
Поблизу Хутора Вільного 
ворог застосовував 82-мілі-
метрові міномети, а також 
станкові протитанкові гра-
натомети, великокалібер-
ні кулемети та стрілецьку 
зброю. По околицях Зай-
цевого російські найманці 
відкривали вогонь із грана-
тометів різних систем, ве-
ликокаліберних кулеметів 

та стрілецької зброї. Поруч 
із Новоолександрівкою за-
гарбники використовували 
автоматичні станкові гра-
натомети та великокалі-
берні кулемети.
 Унаслідок ворожих об-
стрілів шестеро українсь-
ких військовослужбовців 
були поранені. А росіяни 
отримали адекватну від-
повідь від українських 
воїнів. За даними розвід-
ки, наші воїни знищили 
трьох російських окупан-
тів та ще дев’ятьох пора-
нили. ■

НА ФРОНТІ

Обережно, міни
Росія активно «фарширує» окуповані 
українські землі протипіхотними 
вибуховими пристроями, на яких 
підриваються цивільні громадяни

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 На Донеччині від підриву на протипіхотній міні російського виробниц-
тва отримала поранення 35-річна громадянка України.
 Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил під час спостережен-
ня за позиціями противника поблизу окупованого Докучаївська поміти-
ли цивільну особу з явними ознаками поранення в ногу, яка намагалася 
повзком наблизитись до нашого опорного пункту. Українські воїни еваку-
ювали жінку до безпечного місця, де медичний персонал підрозділу на-
дав потерпілій невідкладну допомогу. Після цього наші захисники тер-
міново доправили поранену громадянку до Центральної районної лікарні 
міста Волноваха. Наразі стан пацієнтки стабілізовано, її життю нічого не 
загрожує.
 Характер отриманого нею поранення — мінно-вибухова травма лівої 
ноги, травматична ампутація стопи, — вказує на підрив на мінно-вибухо-
вому пристрої, ймовірно протипіхотній міні ПМН-2.  Зазначимо, що ви-
користання зазначених боєприпасів заборонено Оттавською конвенцією, 
приєднавшись до якої, Україна знищила всі протипіхотні міни ПМН-2 та 
ПОМ-2 під міжнародним наглядом.  Водночас Російська Федерація 
відмовилася підписати цей документ і продовжує забезпечувати свої 
збройні формування такими мінами для використання їх у бойових діях 
на сході України.

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 Частина обмежень, накладених вла-
дою на українців під час пандемії коро-
навірусу, виявилися зайвими. Як нещо-
давно зізнався головний санітарний лі-
кар України Віктор Ляшко, обмежува-
ти відвідини парків не треба було, адже 
жодного практичного значення для не-
розповсюдження вірусу ця заборона не 
мала. Як і обприскування деяких вули-
ць дизрозчином. І все це робила влада з 
єдиною метою: залякати і посіяти ост-
рах. Аби люди почали боятися і не ви-
ходили зайвий раз на вулицю. 
 Найобразливішим для всіх нас 
буде, якщо згодом виявиться: практич-
но тотальна заборона транспорту, що 
її практикують в Україні, також має 
лише соціально-профілактичну мету. 
Адже закриття метро та левової частки 
муніципального транспорту для міст-
мільйонників є фактично колапсом. Бо 
відкривши ринки та магазини, влада не 
забезпечила до них шляхи доїзду. За ви-
нятком приватного транспорту. Як на-
слідки, міста, зокрема Київ, загрузли у 
багатогодинних заторах. 
 Чим більше підприємств буде пра-
цювати, тим гострішою ставатиме про-
блема. Вже сьогодні викликати у робочі 
дні таксі у столиці держави — величез-
на проблема. І шалено не гуманні ціни. 
Наприклад, минулої п’ятниці за шлях 

із центру до житломасиву Троєщина 
просили 550 гривень. При цьому «по-
дорож» на півтора десятка кілометрів 
може тривати понад дві години. 
 Працівники «України молодої», 
які змушені добиратися в редакцію для 
верстки чергового номера, у дорозі про-
водять більше часу, ніж на робочому 
місці. Ми йдемо на додаткові витрати і 
мобілізацію всіх своїх ресурсів, аби за-
безпечити нашим читачам право на ін-
формацію. І виконати свої зобов’язання 
перед нашими передплатниками. А та-
кож внести свій вклад у формування 
проукраїнського інформаційного про-
стору держави. Попри всі перешкоди. 
 Яких не існує, наприклад, у біль-
шості інших держав, що також закри-
лися через пандемію. Наприклад, у Від-
ні ніхто не закривав метро: транспорт 
— із дотриманням протиепідеміологіч-
них норм — курсує і перевозить пасажи-
рів за графіком. У Варшаві міська вла-
да для зменшення ризику зараження... 
збільшила частоту курсування муніци-
пального транспорту, знайшовши для 
цього необхідні ресурси. Тобто, не змен-
шила кількість автобусів і трамваїв, як 

у Києві, а збільшила! 
 У Нью-Йорку, який пандемія бук-
вально накрила з головою і де зафіксу-
вали 180 тисяч заражених, метро за-
кривають тільки з першої години ночі 
до п’ятої години ранку на дезінфекцію. 
Хоча з обмеженнями, але останніми 
днями відкрили транспорт й у Парижі, 
що також суттєво постраждав від віру-
су. Навіть у маленькому Таллінні, де з 
центру на околицю можна дійти за го-
дину, транспорт не скасовували. Якщо 
ж кількість пасажирів була надто вели-
кою, то поліція не виштовхувала людей 
із салону, а мерія збільшувала кількість 
рухомого складу. 
 Керівництво Києва також могло ви-
користати досвід своїх європейських ко-
лег і вжити заходів, аби метро у місті під 
час пандемії було безпечним. Але піш-
ло найпростішим шляхом — ампутації 
транспортних артерій. Не прогнозуючи 
наслідки своїх дій. І навіть зараз, коли 
Україна намагається запустити еконо-
міку, влада продовжує політику штуч-
ного колапсу. Про всяк випадок... ■

ЗАБОРОНИ

Пів царства за метро! 
Більшість українських ЗМІ 
— у тому числі й «Україна 
молода» — на карантині 
змушені працювати в 
екстремальних умовах, аби 
задовольнити попит читачів 
на інформацію

■

Продовження теми — 3 стор. 

Нескінченні транспортні черги українців — справжній виклик.❙
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Катерина БАЧИНСЬКА

 Уперше маємо позитивну статисти-
ку: в Україні кількість осіб, що одужа-
ли, перевищила тих, хто захворів. Уп-
родовж кількох днів статистика почала 
набирати обертів, і щодня у МОЗ фіксу-
ють збільшення кількості українців, ор-
ганізм яких упорався з підступним віру-
сом. Тому в Міністерстві охорони здоров’я 
встигли  повідомити: із 22 травня на гро-
мадян чекають нові пом’якшення. «Від-
новить роботу громадський транспорт, 
почнуть працювати дошкільні заклади, 
можна буде проводити спортивні змаган-
ня, але без глядачів, відкриються готелі, 
крім хостелів. Ресторани в готелях не пра-
цюватимуть», — уточнив міністр охорони 
здоров’я Максим Степанов. 
 Таким чином, за рекомендації МОЗ, 
уже в п’ятницю можуть запустити роботу 
громадського транспорту. Проте остаточ-
не рішення мають ухвалити на засіданні 
уряду. Цікаво, що запуск роботи метро, 
тролейбусів та автобусів по-іншому бачать 

у Міністерстві інфраструктури. Міністр 
інфраструктури Владислав Криклій за-
значив: через коронавірус в Україні може 
діяти нова модель роботи транспорту. 
Вона дозволить замінити «маршрутки» на 
автобуси та тролейбуси. Він також додав, 
що переглянуть і дозвіл на роботу перевіз-
ників. «Міста зможуть розшити перелік 
транспортних засобів, які функціонують 
як громадський транспорт. Це дасть мож-
ливість замінити «маршрутки» нормаль-
ними автобусами та електробусами. Але 
це вже будуть приватні перевізники, які 
надаватимуть цю послугу містам та їхнім 
комунальним підприємствам. Тоді «мар-
шрутки» взагалі практично відійдуть у 
минуле», — наголосив очільник Мінінф-
раструктури. А ще, за його словами, до-
кумент уже напрацьовано і найближчим 
часом вони зможуть його подати до пар-
ламенту. Адже проголосувати за пропози-
цію міністра мають саме депутати.
 Тим часом міністр охорони здоров’я 
Максим Степанов запевнив: в українських 
лікарнях хворими на COVID-19 зайнято не 

більше третини ліжок, а вже з цього тижня 
в Україні почнуть робити тести на виявлен-
ня антитіл до коронавірусу в крові людини. 
Також Степанов переконаний, що якби в 
Україні не заборонили рух метрополітену, 
то лікарні не впорались би з напливом хво-
рих на COVID-19. Завдяки тому, що гро-
мадський транспорт зупинили, загальму-
валось  розповсюдження хвороби. Степанов 
наголосив, що Україна далеко не перша та 
не єдина країна у світі, яка закрила метро. 
За його словами, до таких карантинних за-
ходів вдалися також у китайському місті 
Ухань, французькому Парижі, британсь-
кому Лондоні та в Індії. ■
  

ДОПОМОГА

 Європейський парламент виділить Україні 
1,2 мільярда євро позики для подолання наслідків 
пандемії. За таке рішення в парламенті проголосу-
вали напередодні. Тепер рішення Європарламенту 
має затвердити Рада ЄС.

■

ОФІЦІЙНО

На нас чекає некарантинне літо
Уже в п’ятницю, 22 травня,  на українців чекатимуть нові пом’якшення, адже кількість 
людей, що одужали від коронавірусу, поступово зростає

■

Олег ТКАЧЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині в село Ме-
жиріч Канівського району до 
історико-краєзнавчого му-
зею днями навідалися небай-
дужі активісти — після того, 
як дізналися, що 9 травня там 
відкрили експозицію, присвя-
чену... довоєнному спецпідроз-
ділу МВС «Беркут». Побува-
ли там представники патріо-
тичних сил «Демократичної 
сокири Черкас», Національ-
ного корпусу Черкащини, об-
ласної організації УН-
СО та «Ветеранського братерс-
тва міста Черкаси». 
 Як повідомляють у прес-
службі «Демократичної сокири 
Черкас», експозицію у сільсько-
му музеї присвятили саме тому 
«Беркуту», який розстрілював 
мітингарів на Майдані, бив та 
катував людей від кінця 2013-
го і до вигнання горе-президен-
та Віктора Януковича у 2014-
му. Наразі частина з цих «за-
хисників» уже шість років пос-
піль переховується в Росії від 
українського правосуддя, інші 
служать у лавах незаконних зб-
ройних формувань «ОРДЛО». 
 «Відкривали експозицію не 
хто-небудь, а представники ват-
но-сепаратистських політичних 
сил — Опозиційного блоку «За 
життя» та партії «Відроджен-
ня». Окремо наголошуємо, що з 
повагою ставимось до тих служ-
бовців спецпідрозділу, які чесно 

і віддано несли службу та чини-
ли спротив російсько-сепарській 
агресії і жодною мірою не стави-
мо їх в один ряд зі злочинцями, 
які дискредитували міліцію», — 
наголошують у «Демократичній 
сокирі Черкас».
 В експозицію музею, обу-
рюються активісти, потрапи-
ли кайданки та гумові кийки, 
якими били по голові протес-
тувальників. А ще — спогади 
учасників подій на Майдані, 

звісно, з боку міліції. І плакат 
про загиблих у період із листо-
пада 2013-го по березень 2014 
р. «беркутівців». Проте на 
стендах немає згадок про Не-
бесну сотню, гідність і бороть-
бу зі злочинним режимом Яну-
ковича, міліцейську диктату-
ру Захарченка. Лише в далеко-
му кутку заховані згадки про 
первісні стоянки у Межирічі 
мисливців, про мамонтів та, 
власне, саму історію громади. 

 Не може не тривожити, що 
головною темою в музеї став 
«Беркут», його оспівування та 
героїзація. Чи ми якось непо-
мітно вже повернулися у 2013-
й, чи всім байдуже, чи «рус-
скій мір» у нас уже всюди й у 
всьому, — задаються питан-
ням активісти.
 Директор краєзнавчого му-
зею Григорій Марченко запев-
нив черкаських активістів, що 
«всі елементи експозиції, які 
оспівували «Беркут», терміно-
во прибрано». В цьому контек-
сті слід віддати належне конс-
труктивності керівника музею 
і подякувати за те, що не став 
доводити ситуацію до конфлік-
ту, коментують активісти. На-
томість вони запропонували 
допомогу у створенні експози-
ції, яка правдиво висвітлює іс-
торію Революції гідності та вій-
ни з Росією. І сподіваються, що 
компроміс директора музею не 
стане звичайним окозамилю-
ванням за принципом «сьогод-
ні зняв, завтра знову причеп-
лю», та залишають за собою 
право регулярно відвідувати 
цю культурну установу. 
 Активісти наголошують, 
що вони звертаються до про-
куратури Черкаської області, 
Служби безпеки України, го-
лови ОДА Романа Боднара з 
проханням звернути увагу на 
цей випадок, щоб пересвідчи-
тися, що у Шевченковому краї 
не настав час реваншу антиук-
раїнських сил. ■

СТОП РЕВАНШ!

Збитий «птах»
Активісти допомогли демонтувати 
експозицію вшанування... «беркутівців»

■

Один з експонатів скандальної виставки.❙

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

    Як відомо, після хвилі протестів торгов-
ців проти закриття продовольчих ринків, 
що прокотилася Україною, уряд дозволив 
функціонування останніх. Тепер настала 
черга протестувати торговцям речових 
ринків. Днями кілька десятків працівни-

ків Полтавського центрального речового 
ринку зібралися біля місця своєї роботи, 
а потім рушили до приміщення Полтавсь-
кої міської ради, аби одержати відповідь 
від міської влади, чому вони досі не ма-
ють можливості працювати. При цьому 
вони навели за приклад Одесу й Харків, 
де, за їхньою інформацією, речові ринки 
вже почали працювати.

    До протестувальників вийшли секретар 
Полтавської міської ради (він же вико-
нувач обов’язків міського голови) Олек-
сандр Шамота та заступник міського го-
лови Іван Сватенко. Вони пояснили при-
сутнім, що місцева влада жодних рішень 
про заборону роботи ринків не ухвалюва-
ла. Таке рішення прийняв Кабмін.
 Олександр Шамота порадив протесту-
вальникам звертатися щодо оформлен-
ня допомоги на період карантину, однак 
торговці парирували, що хочуть працю-
вати, а не отримувати компенсації. Уре-
шті-решт, домовилися про зустріч пред-
ставників ринку, торговців та посадовців 
міської ради. 
 Підприємці налаштовані знову вийти 
на протест, адже до сьогодні ринок зачине-
но і питання, коли людям можна буде вий-
ти на роботу, залишається відкритим. ■

РЕГІОНИ

А за базар відповісте
Після страйку працівників продовольчих ринків 
запротестували торговці речових

■

ПРОГНОЗИ

Ростіть, 
кавуни 
Українцям пообіцяли 
аномально холодний 
кінець травня
Ірина КИРПА

 Поки вся країна завмерла в 
очікуванні початку сезону літ-
ніх відпусток, синоптики дають 
невтішний прогноз на найближ-
чий місяць: холодні ночі, замо-
розки на ґрунті, штормові віт-
ри та несподівані грози з градом, 
що може негативно відбитися на 
врожаї-2020.
 Так, у Херсонській області вже 
оголосили про те, що сезон кавунів 
розпочнеться на два тижні пізні-
ше, аніж зазвичай. Це пов’язано 
з тим, що зима була аномально 
суха, а травень «порадував» замо-
розками та штормовими вітрами.
 На Західній Україні також від-
значають такі незвичайні для кін-
ця весни погодні явища, як сніго-
пади у горах, різкі перепади тем-
ператури повітря від тепла до 
морозів, а також небезпеку сход-
ження лавин.
 — У цьому році літо очікується 
прохолодним, що пов’язано з тим, 
що ми пережили аномально теплу 
та безсніжну зиму, — упевнений 
синоптик Харківського гідромет-
центру Ігор Кибальчич. — Із по-
зитивного для аграріїв можна від-
значити той факт, що кінець трав-
ня принесе довгоочікувані дощі, 
але слід враховувати, що повно-
цінну літню погоду ми побачимо 
лише на початку липня.
 Справжнім «брендом» вес-
ни можна назвати штормові віт-
ри по території всієї України, які 
стали найбільшою несподіван-
кою для жителів півдня країни. 
У містах прибережної зони Чор-
ного моря швидкість вітру часом 
досягала позначки у 25-30 метрів 
за секунду, викликаючи небува-
лий шторм на морі та загрожую-
чи підтопленням розташованим 
поруч населеним пунктам та ав-
томагістралям.
 Завідуюча відділом селекції на-
сінництва овочевих та баштанних 
культур Інституту овочівництва і 
баштанництва УААН Оксана Сер-
гієнко прогнозує, що у 2020 році 
термін отримання стиглої продукції 
зміститься щонайменше на 10 днів.
 — Які б дощі ми не побачи-
ли наприкінці травня чи початку 
червня, поповнити той запас воло-
ги, який ґрунт недоотримав узим-
ку, просто неможливо, — пояснює 
фермер Олександр Чубак. — Че-
кати багатих врожаїв не доводить-
ся, тим більше, що молоді саджан-
ці сільськогосподарських культур 
наприкінці весни пережили замо-
розки на поверхні ґрунту.
 Оптимістичний у своїх прогно-
зах голова фермерського господарс-
тва «Алмаз-Р» на Херсонщині Шев-
кет Реізов, який зазначив, що зимо-
ва посуха знищила потенційно не-
безпечних шкідників для баштану, 
тому можна розраховувати на біль-
ші та здоровіші кавуни й дині.
 Проте, за словами експерта аг-
рарного ринку Ольги Морозової, 
деяким господарствам доведеться 
пересівати від 10 до 20 відсотків 
посівів, більше вкладати коштів 
у модернізацію існуючих техно-
логій поливу, застосовувати кра-
пельне зрошення, мінеральні доб-
рива, а також активніше викорис-
товувати засоби захисту рослин 
від шкідників. ■

■
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 В умовах карантину редакції 
«України молодої» довелося до-
класти надзвичайних зусиль, щоб 
відновити випуск газети. Довелося 
здолати купу технічних проблем, 
у т.ч. доїзду працівників редакції 
за непрацюючого метро і фактично 
непрацюючого наземного громад-
ського транспорту в Києві. Відтак 
ми змушені були на цей час змен-
шити періодичність, а з травня 
плануємо повернутись до триразо-
вого виходу.
 На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, 
друкованi видання дуже дороговар-
тiснi у виробництвi. Кожен номер 
газети — це папiр (iмпортований, 
тому недешевий), друк i доставка 
Укрпоштою, на якi в останнi роки 
постiйно зростають цiни.
 «Україна молода» всi цi роки 
витримувала конкуренцiю на га-
зетному ринку, попри тягар збит-
кiв i мiзернi зарплати спiвробiт-
никiв, намагалася не пiдвищува-
ти перед платну i роздрiбну цiни, 

аби об’єктивна iнформацiя була до-
ступною для читачiв. Певне зрос-
тання вартостi за 2019-2020 роки — 
це збiльшення частки вiдрахувань 
Укрпоштi при тому, що до її робо-
ти з доставки видання безлiч пре-
тензiй.
 І сьогоднi редакцiя перебуває в 
непростому фiнансовому станови-
щi. Тому звертаємось до всiх при-
хильникiв «України молодої» пiд-
тримати улюблену газету в силу 
своїх можливостей. Надто ми сподi-
ваємося на український бiзнес.
 Банкiвськi реквiзити для пере-
рахування коштiв:
 ПП «Україна молода»
 ЄДРПОУ 25593633
 р/р UA 13351005000002600555
7338100
 АТ «УкрСиббанк», МФО 
351005
 Призначення платежу: благо-
дiйний внесок на розвиток газети.

Вдячнi за пiдтримку.

Тетяна ПАРХОМЧУК

Ну,  що новенького в  нас  у  парла-
мент і?  Поки що н ічого,  окр ім того, 
що в  депутат ів  зак інчився каран-
тин.  А  в  уряді?  Знову — суєта 
суєт .
У Кабінеті Міністрів чується запах 
смаженого. І  все б то нічого, ніхто 
ж відкрито не заявляє, що не за-
доволений роботою уряду. Більше 
того, як запевнив голова Комітету 
Верховної Ради з питань фінансів, 
податкової та митної політики Да-
нило Гетманцев (фракція «Слуга 
народу»), питання щодо відставки 
прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 
та уряду наразі не розглядається, 
а давати оцінку Кабміну доцільніше 
було б у червні. 
«У нас, безперечно, є запитання до 
роботи уряду. Безперечно, ми задо-
волені не всім. Але я не вважаю, що 
це проблема комунікації  уряду та 
парламенту, а проблема нової ко-
манди, яка прийшла тільки що і яка 
намагається щось робити і ,  мож-
ливо, десь робить помилки. Щось 
конкретне про уряд ми зможемо го-
ворити хоча б у червні,  а поки що 
— зарано. Щодо скорої відставки, 
то питання відставки уряду сьогод-
ні не розглядається взагалі», — за-
значив Гетманцев.

Танці на граблях
 Водночас у карантинових обме-
женнях пройшла майже не поміче-
ною суспільством інформація про 
невдоволення згаданого коміте-
ту Програмою, що її розробив для 
себе уряд. Коментуючи одностай-
ність парламентських комітетів 
щодо направлення на доопрацю-
вання Програми діяльності уряду, 
Данило Гетманцев акцентував ува-
гу на її низькій якості: «Ви бачи-
ли цей документ? Вибачте, але це 
не програма уряду, і тому така од-
ностайність комітету, тому ми не 
хочемо займатися профанацією, а 
хочемо відповідально ставитися до 
своїх обов’язків і того ж чекаємо 
від уряду».
 Передісторія така. Уряд 13 
квітня зареєстрував у Верхов-
ній Раді проєкт постанови №3330 
«Про Програму діяльності Кабі-
нету Міністрів України». Сам Ка-
бмін затвердив свою Програму на 
позачерговому засіданні 2 квітня. 
За словами прем’єр-міністра Дени-
са Шмигаля, вона реалістична і пе-
редбачає відновлення економічно-
го зростання.
 Однак Комітет ВР із питань фі-
нансів, податкової та митної політи-
ки, а також ще декілька парламент-
ських комітетів ухвалили рішення 
направити на доопрацювання згада-
ну Програму.
 Більш критично відвертою є по-
зиція народного депутата, співголо-
ви фракції «Європейська Солідар-
ність» Ірини Геращенко. Як уже за-
значала «УМ», вона не скупилась на 
«компліменти» після першої за два 
місяці парламентської години запи-
тань до уряду. 
 Нагадаємо, Ірина Геращенко 
сказала: «На жаль, ми бачимо абсо-
лютно непрофесійний уряд, який, 
здається, живе в іншій країні, бо 
не має відповіді на жодне запитан-
ня. Наша фракція цікавилася тим, 
що турбує щодня українців. Коли 

запрацює публічно громадський 
транспорт? Коли лікарі отрима-
ють 300% до зарплати, обіцяних 
владою, до своїх абсолютно зли-
денних зарплат? Коли вони отри-
мають у нормальній кількості за-
хисні засоби? Де ділись тести, за-
куплені за державні гроші? Чому 
виявилось, що ці тести неякісні 
і  їх не можна взагалі використо-
вувати для будь-якого тестуван-
ня? Що це таке, що влада виріши-
ла, що вони пани і мають тут крі-
паків, яких не можна випускати за 
кордон? Дивина. Ми не почули від 
прем’єр-міністра жодної відповіді 
на жодне запитання».
 Вона зауважила: прем’єр-міністр 
сказав, що утримування українців 
від виїзду за кордон і офіційний 
лист від британського посольства 
— це фейк. «Так само заява Служ-
би здоров’я — це теж фейк. Тільки 
не зрозуміло: неякісні тести — це 
фейк чи заява — це фейк. Він не від-
повів на дуже просте запитання сто-
совно цифр — скільки вже Україна 
отримала допомоги від наших між-
народних партнерів на боротьбу з 
пандемією коронавірусу і куди саме 
пішли ці кошти? Немає відповіді 
на питання, скільки ж закуплено 
тестів і засобів захисту за держав-
ні кошти», — обурилась Ірина Гера-
щенко.

Вічна бентега на ім’я Саакашвілі 
 Тобто «удари в штангу» в роботі 
Кабінету Міністрів легко прогля-
дались уже на вході. І поки що в 
нього є імунітет у вигляді корот-
кого терміну діяльності — всього 
два місяці. Однак звідки ж у полі-
тичному просторі України взялась 
така неминуча інтригуюча бентега, 
що пропрацює він недовго? Прав-
да в тому, що цей стан з’явився, 
коли стало відомо, що експрези-
денту Грузії та колишньому очіль-
нику Одеської ОДА Міхеїлу Саака-
швілі президент України Володи-
мир Зеленський запропонував по-
саду віцепрем’єра з реформ. Міхеїл 
Саакашвілі погодився на пропози-
цію президента підсилити уряд і 
опікуватися реформами у складі 
Кабінету Міністрів.
 Як відомо, задумка не вда-
лась — Верховна Рада це питан-
ня, здавалося, надійно обтяжив-
ши його каменем протиріч, втопи-
ла, а потім Кабмін узагалі відкли-
кав своє подання. Президентська 
фракція «Слуги народу» залиши-
лась вірною своєму новому імід-
жу «розкольників», адже рішен-
ня щодо голосування за потрібне 
питання приймається, коли є 70% 
підтримки фракції «Слуга наро-
ду». Такої підтримки від СН Саа-
кашвілі не отримав. 
  А дехто відверто заявив про своє 
небажання бачити Саакашвілі в 
складі уряду. Більше того, «Ук-
раїні молодій» із власних джерел 
стало відомо, що міністри уклали 
між собою негласну угоду нічого не 
робити, що пропонуватиме Міхо з 
посади голови Виконавчого коміте-
ту з реформ.
 «Наразі чуємо лише набір гасел, 
що все катастрофа, і ми маємо щось 
робити. Міхеїл Ніколозович відчу-
ває себе мінімум прем’єр-мініст-
ром, це не віцепрем’єр у команді 
Шмигаля», — сказала народна де-

путатка від «Слуги народу» Ірина 
Верещук. 
 Вона також зазначила, що, мо-
вляв, не потрібно обдурювати на-
род, Міхеїл Саакашвілі йде, щоб 
згодом зайняти посаду прем’єр-
міністра. Прибічники ж Саака-
швілі заявляють просто: «Швидше 
б уже він став прем’єром».

Не помилка президентського 
«Резидента» 
 А тим часом розмовам про ймовір-
ну відставку Кабінету Мі ністрів пе-
редують чутки про від ставку окре-
мих міністрів, які не справляють-
ся зі своїми обов’язками, а декотрі 
замішані в корупційних схемах. 
Про те, що уряд Шмигаля неза-
баром чекають втрати, повідомив 
анонімний телеграм-канал «Рези-
дент», посилаючись на своє дже-
рело в офісі  президента. З огляду 
на те,  що Державне бюро розслі-
дувань відкрило два кримінальні 
провадження щодо міністра інф-
раструктури Владислава Криклія, 
відставка певних міністрів схожа 
на правду. У повідомленні «Рези-
дента» йдеться, що ОП отримав 
вказівку від президента Зеленсь-
кого зробити аудит міністерств, 
глав ОДА та начальників облас-
них управлінь. То що, митниця 
і  податкова лише перші ластів-
ки великої трансформації  влади? 
Побачимо, наскільки буде велич-
ним і  дієвим результат.  Тим часом 
уже відомо, що в Україні звільни-
ли половину керівництва Держав-
ної митної служби. 

 Однак ці кроки народом сприй-
нялись без особливого ентузіазму. 
Може, погано роздмухана компанія 
президентськими піарниками? А 
ймовірніше, тема нібито нова, але 
все про те ж саме. Хвалити й пла-
кати. Особливо якщо зважати, як 
усі зачекались хоча б пару-трійку 
гучних процесів над корупціонера-
ми при владі. 
 В а р т о  з г а д а т и ,  щ о  п о с а д у 
п р е м ’ є р - м і н і с т р а  У к р а ї н и  Д е -
н и с  Ш м и г а л ь  о т р и м а в  з а в д я к и 
р е к о м е н д а ц і ї  п е р ш о г о  з а с т у п н и -
к а  г л а в и  О П  С е р г і я  Т р о ф и м о в а . 
Д о  ц ь о г о  Ш м и г а л ь  с п р а в н о  в и к о -
н у в а в  с в о ї  о б о в ’ я з к и  г о л о в и  І в а -
н о - Ф р а н к і в с ь к о ї  О Д А . 
 «Проявив себе,  як системна, 
грамотна та досвідчена людина. 
Він перебував у вертикалі Володи-
мира Зеленського і  був для нього 
«зрозумілою людиною», — зазна-
чив Трофимов. Проте злі  язики чо-
мусь пов’язують чинного прем’єра 
з  ім’ям одного з  українських олі-
гархів Ріната Ахметова. 
 Чим далі  політикум Украї-
ни досягає нечуваної  розкутості 
в  публічності.  Привселюдно ав-
торитети фінансово-політичних 
угруповань вимагають допусти-
ти їх  до  бюджетного корита під 
різними пристойними привода-
ми.  Так само публічно один за  од-
ним прем’єри нібито відмовляють 
їм у  задоволенні  апетитів.  На ос-
нові  чого ж тоді  базуються справи 
проти декотрих урядовців  про пі-
дозри в  корупції?  Чи нові  облич-
чя самі  по собі  такі  сміливі?  ■

ЧАС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Привид бродить по Кабміну,
привид відставки... 
На горизонті — гучні процеси 
над корупціонерами при нинішній владі

■

Денис Шмигаль: «Економіку потрібно запускати! Так, Рінате Леонідовичу?»❙

До наших читачiв
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Бачиш садибу? А її 
немає!
 Інформацію про 
розкішний маєток з 
озером в елітному селі 
Ходосівка під Киє-
вом чинного голови 
СБУ Івана Баканова 
з’ясували журналісти 
програми «Watchdogs.
Розслідування» на те-
леканалі «Прямий».
 Цікаво, що, згідно 
з офіційними реєст-
рами, пан Баканов во-
лодіє двома квартира-
ми — однією в Криво-
му Розі, і ще однією — 
на Печерську в Києві. 
Також його дружині 
Оксані Лазаренко на-
лежить ще одна квар-
тира в столиці — су-
дячи з номерів, роз-
ташована одразу над 
першою. Але, за дани-
ми журналістів, ще є 
таємний маєток у селі 
Ходосівка, що на око-
лиці Києва.
 «Формально, за 
реєстром майнових 
прав, Івану Баканову 
належить тільки ма-
ленький клаптик — 
чотири «сотки», ще 
дев’ять — на його дру-
жині, за них вони і ма-
ють платити податки. 
А в реальності — тут 
і власне озеро, і неве-
личкий парк, і двопо-
верховий котедж — 
приблизно на пів гек-
тара. Ринкова вартість 
такого маєтку може 
становити від 7 до 8 
млн грн», — ідеться 
у розслідуванні жур-
налістів.
 Не варто вважати, 
що пан Баканов при-
ховує це майно: фото 
будинку в Ходосівці 
можна помітити в со-
ціальних мережах ро-
дичів Баканова — на 
сторінці тестя Євгенія 
Лазаренка в російсь-
ких «Одноклассни-
ках» або в Instagram 
cина Артура.
 За даними жур-
налістів, власни-
ком маєтку очіль-
ник Служби безпеки 
став ще до державної 
служби — ті самі «чо-
тири сотки» він офор-
мив ще 2013 року. За-
фіксовано, що у січні 
2014 року на місці озе-
ра був лише незайма-
ний ліс. А вже в берез-
ні того ж року — лісу 
вже нема, екскаватор 
викопує водойму.
 «Кінець зими — по-
чаток весни 2014 року. 
Революція гідності, 
Майдан, сотні жертв, 

втеча Януковича. Зго-
дом розпочинається 
російська агресія — 
анексія Криму, на по-
чатку квітня бойови-
ки Гіркіна захоплюють 
Слов’янськ. Увесь цей 
час Іван Баканов копав 
собі озеро. Важко уяви-
ти людину, більш дале-
ку від питань державної 
безпеки, але саме він 
очолив СБУ за Зеленсь-
кого», — вказується в 
розслідуванні.
 У матеріалі наголо-
шується — з юридич-
ної точки зору, цього 
будинку взагалі не іс-
нує. Він не належить 
ані самому Івану Бака-
нову, ані будь-якому 
його родичу чи знайо-
мому. Взагалі нікому 
не належить — адже 
формально він не іс-
нує. Але реально — іс-
нує. Біля воріт припар-
кований джип, під бу-
динком — Volkswagen 
Passat дружини, Окса-
ни Лазаренко.
 Свій запит щодо 
маєтку-примари жур-
налісти надіслали до 
СБУ минулого тижня, 
коли прийде відповідь 
— обіцяють опубліку-
вати.
 «Якщо відповідь 
буде, звісно. Із со-
ціальних мереж роди-
ни Баканова ми точно 
знаємо, що вони цим 
будинком користують-
ся. А чому оформили 
лише нещасні чотири 
сотки?» — задаються 
питанням автори роз-
слідування. 

«ОК» і «колорадські» 
стрічки заборонені 
не для всіх 
 У ході збору ін-
формації про маєток 
з’ясувалися й інші ці-

каві деталі про життя 
голови СБУ. Звісно, 
пан Баканов відпові-
дає за національну 
безпеку і захист суве-
ренітету України і ні-
бито не відповідає за 
політичні або ідеоло-
гічні вподобання своїх 
родичів, тим більше, 
якщо йдеться про ро-
дичів дружини. Про-
те вражає, що тесть 
голови Служби безпе-
ки України Івана Ба-
канова — Євген Лаза-
ренко — досі веде свою 
сторінку в офіційно 
забороненій в Україні 
соцмережі «Одноклас-
сники». Йдеться не 
про те, що тесть не ви-
далив сторінку свого 
часу, а про те, яким 
саме контентом він на-
повнює сторінку, якою 
символікою тощо. 
 І це при тому, що 
президент Зеленський 
днями продовжив дію 
заборони на російсь-
кі медіаресурси (зок-
рема, й соцмережу 
«ОК»), а перед тим від-
повідне рішення ухва-
лила РНБО за пропози-
цією саме СБУ! Можли-
во, для пана Баканова 
то була лише формаль-
ність? 
 Хай там як, жур-
налісти телеканала 
«Прямий» наголошу-
ють: «Напевне, Штір-
ліц ніколи не був такий 
близький до провалу», 
адже в «Однокассни-
ках» Лазаренка-стар-
шого насправді є на 
що подивитися та до 
деталей роздивитися, 
як живе родина голо-
вного СБУшника краї-
ни».
 Що й казати, біль-
шість фотографій ака-
унта Євгена Лазаренка 

розповідають про жит-
тя великої родини та 
маєток, у якому вони 
дружно мешкають. Єв-
ген Лазаренко — у ми-
нулому військовий, 
судячи з інформації 
в його «Одноклассни-
ках», навчався у вій-
ськовому виші в Росії, 
служив під Іркутськом 
— і нині щиро сумує за 
товаришами.
 Далі цікавіше: до 9 
травня він розмістив 
як основну світлину 
свого акаунта спіль-
не фото з Іваном Ба-
кановим та нардепом 
від «Слуги народу» 
Юрієм Корявченко-
вим («Юзік» із «Квар-
талу 95»), ще й при-
красив привітанням із 
георгіївськими (коло-
радськими) стрічка-
ми, які в Україні пе-
ребувають під заборо-
ною!

 До речі, крім Євгена 
Лазаренка, соцмережу 
«Одноклассники» по-
любляють і його доч-
ки. Дружина Бакано-
ва — Оксана Лазарен-
ко та її сестра Світлана 
Бєляєва до сьогодні не 
видалили звідти своїх 
сторінок. І хоча сві-
жих фото, очевидно, 
вони не розміщують, 
проте сторінками ак-
тивно користуються.
 Родини Бєляєвих–
Баканових поєднують 
не лише родинні узи. 
Рідні сестри Світлана 
Беляєва та Оксана Ла-
заренко були директо-
рами та бухгалтерами в 
низці фірм. Вони були 
переплетені між собою 
зв’язками та працю-
вали в енергобізнесі. 
Переважно справами 
займалися Бєляєв та 
Баканов. Дві ТОВки, 
оформлені на жінок, — 

«Енерготек» та «Екоін-
вест» — у 2011 році фі-
гурували в криміналь-
ній справі СБУ щодо 
розтрати держмайна.
 Наостанок заува-
жимо, що голова СБУ 
Іван Баканов є одним 
із найнепублічніших 
політиків з «обойми» 
президента Володими-
ра Зеленського і сві-
домо уникає зайвої 
публічності чи участі 
в гучних політичних 
справах. Попри це 
до діяльності голови 
СБУ є багато запитань 
— від участі у невлас-
тивій для спецслужби 
діяльності — бороть-
бі з ухилянням від по-
датків на митниці, до 
відмови бачити ознаки 
злочинної діяльності 
у відвертих колабо-
рантських діях лідера 
«ОПЗЖ» Віктора Мед-
ведчука. ■

СКАНДАЛ

Маєток-примара 
Голова СБУ Іван Баканов живе у юридично неіснуючій садибі 
з озером в елітному селі Ходосівка під Києвом

■

Євген Лазаренко з «Юзіком» і зятем — головою СБУ: святкують День 
Перемоги з георгіївськими стрічками. 

❙
❙

Іван Баканов уславився своєю непублічністю. ❙

«Неіснуючий» маєток Івана Баканова та Оксани Лазаренко з озером у Ходосівці під Києвом. Вид із висоти 
пташиного лету.

❙
❙

Іван ПОВАЛЯЄВ

Якщо розкішної нерухомості не існує де-юре (тобто вона не оформлена документально), 
а ви — посадовець, на якого поширюється норма про обов’язкове декларування майна 
і  доходів, — радійте, бо декларувати нічого! І  байдуже, що чиїсь очі бачать, що нерухо-
мість таки є, бо «де-юре» і  «де-факто» — це, як кажуть в Одесі,  дві великі різниці.  Саме 
таким маєтком-примарою користується з родиною на невідомих підставах друг дитинства 
президента Зеленського, а нині — голова СБУ Іван Баканов.



6 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 19 ТРАВНЯ 2020 СВІТ

Уникнути Великої депресії
 Американська економіка зазнає значного ско-
рочення за результатами другого кварталу 2020 
року, але уникне повторення Великої депресії 1930-
х, заявив Джером Пауелл, голова Федеральної ре-
зервної системи (вона у Сполучених Штатах виконує 
функції центробанку). Заява зроблена на тлі побою-
вань можливого повторення кризи майже сторічної 
давнини, бо через коронавірусні обмеження рівень 
безробіття у США сягнув максимуму з тих часів. Па-
уелл сказав, що добрий шанс реабілітуватися еко-
номіка отримає пізніше цього року, але для віднов-
лення знадобиться певний час. Багато штатів США 
поступово скасовують пов’язані з поширенням ін-
фекції обмеження, оскільки число людей, які ста-
ли безробітними останнім часом, перевищило 36 
мільйонів. У Європі також триває поетапне від-
новлення економічної активності. В останні тиж-
ні число нових смертей, шпиталізацій та інфіку-
вань COVID-19 різко впало. Лідери Італії та Вели-
кої Британії, де зазнали значних людських втрат 
унаслідок епідемії, сказали своїм громадянам, що 
їм доведеться співіснувати з вірусом та приймати 
пов’язані з цим ризики.

Загадкова смерть посла
 Посла Китаю в Ізраїлі Ду Вея знайшли мертвим 
у неділю у його квартирі в передмісті Тель-Авіва. 
Раніше він був послом Китаю в Україні. Поліція від-
крила розслідування щодо смерті Ду Вея. Як пові-
домляє провідна ізраїльська газета «Джерусалем 
Пост», інформацію підтвердило міністерство закор-
донних справ країни. 58-річний дипломат мав дру-
жину та сина. Він приїхав зайняти посаду в лютому. 
Ізраїльський телеканал 12 з посиланням на анонім-
них медичних рятувальників повідомив, що попе-
редні ознаки свідчать про те, що дипломат помер 
уві сні з природних причин. Агенція «Ассошіейтед 
Пресс» зазначає, що Ізраїль має добрі стосунки з 
Китаєм. Смерть посла сталася через два дні після 
того, як той засудив коментарі державного секрета-
ря США Майка Помпео, який критикував китайські 
інвестиції в Ізраїль і звинувачував Пекін у прихову-
ванні інформації про епідемію коронавірусу, зазна-
чає агенція.

В Європі відкривають церкви
 Грецькі храми відкрили свої двері після двох мі-
сяців карантину. У перший день багато храмів про-
вели дві літургії: рано-вранці для віруючих похилого 
віку і через кілька годин — для сімей із дітьми, пові-
домляє «Євроньюс». Згідно зі спільним рішенням 
міністерства освіти і культів та міністерства охоро-
ни здоров’я Греції (воно діятиме до 5 червня), мак-
симально допустима кількість людей визначається 
співвідношенням: 1 людина на 10 квадратних мет-
рів. Відновилися богослужіння і в Румунії. Вони від-
булися на відкритому повітрі, присутні були в мас-
ках і дотримувалися дистанції. У Бухаресті бажаю-
чих помолитися було стільки, що вони не помісти-
лися на церковних дворах, довелося запрошувати 
дозвіл зайняти сусідні вулиці. Ну а у французько-
му місті Шалон-ан-Шампань пройшла автомеса. Її 
очолив місцевий єпископ Франсуа Тув. У ній узяли 
участь близько 500 парафіян в автомобілях. Облат-
ки роздавав священнослужитель у масці, простяга-
ючи їх через опущене скло.

Лукашенко затримує активістів
 Президентська кампанія в Білорусі формально 
стартувала лише тиждень тому, а по країні вже проко-
тилася хвиля затримань опозиційних активістів, бло-
герів, журналістів і пересічних громадян, повідомляє 
«Німецька хвиля». За даними правозахисного цент-
ру «Весна», з 6 травня затримано або викликано в 
міліцію близько 120 осіб, 50 із них засудили на різні 
строки адміністративного арешту — від 2 до 25 діб. 
А двадцятьох оштрафовано за участь у несанкціоно-
ваних масових заходах. 

Рівень перших осіб
 Польща наполягає, аби в саміті Східного парт-
нерства взяли участь керівники країн-членів ЄС, а 
не лише керівники євросоюзних установ. Після ві-
деоконференції, у якій взяли участь керівники дип-
ломатичних служб ЄС, міністр закордонних справ 
Польщі Яцек Чапутович розповів, що порушив це 
питання під час цієї події: «Це також результат моїх 
минулотижневих консультацій. Міністри закордон-
них справ країн Східного партнерства виступають 
за те, аби підкреслити значимість, ранг цієї зуст-
річі, а також підтримки Євросоюзом усього регіо-
ну, особливо проєвропейського шляху тих країн, 
котрі йдуть у цьому напрямку». Позицію Польщі 
підтримали Швеція, Литва та Угорщина. За слова-
ми міністра, верховний представник Європейсь-
кого Союзу з питань закордонних справ і політи-
ки безпеки Жозеп Боррель відповів, що формула, 
за якою відбудеться саміт Східного партнерства, 
залежить від рішення голови Європейської ради 
Шарля Мішеля. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 За даними Єврокомісії, поширен-
ню деяких теорій змови, що стосують-
ся коронавірусу нового типу SARS-CoV-
2, сприяють близькі до Кремля джере-
ла. Про це заявив офіційний представ-
ник зовнішньополітичної служби ЄС 
Петер Стано газеті «Біль дам Зонтаг», 
що вийшла друком 17 травня.
 «Наші спостереження показують, 
що різні офіційні джерела, і ті джерела, 
що підтримуються на державному рів-
ні — тобто близькі до Кремля джерела і 
російські державні ЗМІ, — продовжують 
поширювати теорії змови і дезінформа-
цію (що стосується теми коронавірусу. 
— Авт.) у ЄС і його країнах-сусідах», — 
цитує видання дипломата. За його сло-
вами, мета кампанії з дезінформації — 
підірвати авторитет Євросоюзу і держав, 
які входять до нього, а також постави-
ти під сумнів заходи, до яких вдаються 
в Європі для подолання кризи, виклика-

ної пандемією COVID-19.
 Ті, хто веде подібні кампанії, праг-
нуть «підірвати довіру громадськості до 
місцевої влади» та посіяти сум’яття, під-
креслив Стано. На його думку, в ниніш-
ній ситуації є ймовірність «серйозних 
наслідків для громадського здоров’я».
 Петер Стано не вперше звинува-
чує російські ЗМІ в розповсюдженні 
фейків, пов’язаних із пандемією коро-
навірусу в Європі. У середині березня, 
під час брифінгу в Брюсселі, він наголо-
сив, що Єврокомісія намагається відсте-
жувати подібну інформацію та бороти-
ся з нею. Тоді було заявлено, що РФ не 
визнає свою причетність до таких про-
єктів. 
 11 квітня Петер Стано дав інтерв’ю 
«Голосу Америки», в якому сказав, 
що російські джерела використовують 
«будь-які» історії в якості дезінформа-
ції. Наприклад, пов’язані з Кремлем 
медіа стверджували, що новини про по-
ширення коронавірусу є фейком, ос-

кільки його взагалі не існує. Але вже 
через кілька днів ті ж самі ЗМІ повідо-
мили, що насправді «це смертельна за-
гроза людству і може йтися про кінець 
світу», — наводить слова Стано «Голос 
Америки». ■

Ігор ВІТОВИЧ

 У понеділок, 18 травня, в Женеві роз-
почала роботу 73-я щорічна сесія Всес-
вітньої асамблеї охорони здоров’я, яка 
є вищим органом Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я. В роботі таких 
сесій беруть участь делегації всіх країн 
— членів ВООЗ, які зосереджуються на 
повістці денній, котру готує виконавчий 
комітет організації. З огляду на поточну 
специфіку, цьогорічна сесія відбуваєть-
ся в режимі відеоконференції, а голо-
вною темою є пандемія коронавірусу.
 Цього року десятки країн світу при-
єдналися до проєкту резолюції Всесвіт-
ньої організації здоров’я, яка вимагає 
провести незалежне розслідування по-
ходження коронавірусу, повідомля Бі_
Бі-Сі Ньюз Україна. Проєкт ініціюва-
ла Австралія. Як повідомляє австралій-
ська газета «Сідней Морнінг Геральд» 
із посиланням на джерела серед дипло-
матів, від самого початку документ під-
тримали 62 держави, зокрема, ЄС, Вели-
ка Британія, а також і Україна. А станом 
на вчора, тобто на початок роботи Всес-
вітньої асамблеї, вже 116 зі 194 держав-
членів асамблеї приєдналися до підтрим-
ки резолюції. Голосування мало відбу-
тися на онлайн-засіданні асамблеї вже 
у понеділок. Для ухвалення треба зібра-
ти голоси двох третин членів, тобто 129 
країн.
 Проєкт резолюції не називає місце, 
звідки почалася пандемія, але вимагає 
від ВООЗ визначити «зоонозне джерело 
(те, що походить від тварин. — Ред.) віру-
су і шляхи його поширення серед насе-
лення, зокрема, можливу роль носіїв-по-
середників». Така масштабна підтримка 
резолюції може ізолювати Китай, який 

раніше відхилив можливість проведен-
ня незалежного розслідування, назвав-
ши такі спроби «політичною маніпуля-
цією».
 А політика в такому, здавалося б, не-
політичному питанні таки присутня. 
Очільниця МЗС Австралії Меріс Пейн 
назвала зростаючу підтримку проєк-
ту «перемогою міжнародної спільноти 
та Австралії». Минулого тижня Китай 
запровадив нові мита на австралійську 
яловичину та ячмінь. Тобто резолюція є 
маленькою помстою Китаю в рамках тор-
говельної війни. У свою чергу, речниця 
Європейської служби зовнішньої дії Вір-
джинія Батту-Хенрікссон зазначила, що 
Євросоюз має намір домогтися консенсу-
су щодо такого розслідування: «Нам пот-
рібна підтримка всіх основних гравців, а 
Китай — один із них».
 Стосовно ж України та десятків ін-
ших країн, які підтримали резолюцію, 
то їхню роль можна описати влучним ук-
раїнським прислів’ям: «Коня підкову-
ють, а жаба й собі лапу простягає». Зап-
ропонована Австралією резолюція є час-
тиною так званої «нової холодної війни», 
породженої «торговельними війнами» з 
Китаєм. Якщо раніше роль головного ли-
ходія світу відводилася Росії, то тепер 
намагаються демонізувати Китай. ВООЗ 

запевняє, що коронавірус не створили в 
лабораторії китайського міста Ухань, а 
адміністрація президента США Дональ-
да Трампа натякає, що він «втік» саме 
звідти. Ніхто не говорить, що китайсь-
ка держава є невинним янголятком, але 
приписувати їй бездоказово новий зло-
чин також не варто. 
 Американські дипломати наполяга-
ють на жорсткішому формулюванні, що 
закликало б розслідувати походження 
вірусу, починаючи саме з Китаю, звідки 
він і розпочав свою «переможну ходу» 
планетою. Раніше президент США До-
нальд Трамп і держсекретар Майк Пом-
пео неодноразово звинувачували Китай 
у приховуванні інформації про вірус, 
що, на їхню думку, стало однією з при-
чин глобальної пандемії. У Пекіні такі 
заяви Вашингтона наражалися на різку 
критику. І тепер ініціатива провести роз-
слідування викликала різкий осуд Пекі-
на, який звинуватив Австралію, що пер-
шою озвучила цю ідею, в політичній ата-
ці на Китай.
 Якою б не була правда, але світ має 
її дізнатися для попередження подібних 
пандемій у майбутньому. І хоча б з цієї 
точки зору, ініціатива Австралії, неза-
лежно від її підтексту, заслуговує на під-
тримку. ■

ФЕЙКИ

Фабрика тролів регенерувалася
Росія поширює в ЄС теорії змови 
щодо коронавірусу

■

Петер Стано.❙

ХТО ВИНЕН?

Китай під прицілом слідства
Десятки країн світу вимагають розслідувати 
походження коронавірусу

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Бі-Бі-Сі Ньюс Україна пові-
домило про ініціативу меш-
канця Київської області, що 
зняв із дрона хроніку подій у 
гнізді лелек, які нещодавно 
повернулися із зимівлі у село 
Бишів неподалік Києва. За-
раз вони чекають поповнен-
ня: у гнізді можна побачи-
ти яйця, які птахи гріють та 
оберігають. Відео можна пе-
реглянути за адресою https://
www.bbc.com/ukrainian/news-
52651762#jump-linkhttps://
www.youtube.com/watch?v=v
VuHVDk6bFs&feature=youtu.
be.
 Раніше лелек українці 
вважали мало не священними 
птахами, яких варто мати на 

стовпі в кожному подвір’ї, бо 
вони приносять родині удачу. 
А батьки попереджали дітей, 
що лелека за знищене гніздо 
спалює хату, приносячи жа-
рину і кидаючи її на стріху. 
На жаль, таке багатовікове 
мирне співіснування зазнало 
змін. І через здичавіння лю-
дей, які вже не вважають цих 
величних птахів берегинями 
осель, і через осушення боліт, 
з яких птахи живилися, і че-

рез надмірне використання 
на полях отрутохімікатів, 
від яких ті гинуть. Ініціатива 
мешканця Київщини, який 
зняв із дрона життя лелек, за-
слуговує і схвалення, і ... осу-
ду. Бо дрон може потривожи-
ти, налякати птахів під час 
висиджування потомства. 
 Більше заслуговує на увагу 
загальнопольська ініціатива 
спостереження за приватним 
життям птахів із безшумних 

відеокамер, які встановлю-
ють над гніздом ще до повер-
нення господарів. Цей проєкт 
став захоплюючим, релаксую-
чим видовищем для тисяч лю-
дей. Лічильники відвідувань 
свідчать, що за життям птахів 
стежать люди з усього світу. 
Сайт http://bocianyonline.pl/ 
демонструє живі відео з десят-
ків камер у Польщі, які ведуть 
постійний репортаж безпосе-
редньо з лелечих гнізд. ■

СУСІДИ

З приватного життя лелек
Спостереження за птахами дає розраду в часи карантину

■



Ірина КИРИЧЕНКО

Дослідження Київського між-
народного інституту соціоло-
гії та російської недержавної 
дослідницької організації 
«Левада-Центр» із приводу 
українсько-російських від-
носин показало, що частина 
українців сприймає російсь-
ке населення безвідносно до 
російської влади та російсь-
кої армії ,  а отже, ставиться 
до росіян краще, ніж ті — до 
українців. Проте росіяни вже 
добре усвідомили українсь-
ку незалежність.
Говоримо про це з генераль-
ним директором КМІС, до-
ктором соціологічних наук, 
професором Володимиром 
Паніотто.

«Про Україну — або погано, 
або нічого»
 ■ Соціологи «Левада-Цент-
ру» зазначають, що після сут-
тєвого підвищення у вересні 
2019 року рівень позитивного 
ставлення жителів Росії до Ук-
раїни повернувся до значень, 
звичних для 2014—2018 років. 
Із чим пов’язаний такий спад? 
Зараз дуже добре та в основно-
му добре до України ставляться 
41% росіян. 
 — У вересні 2019 був пев-
ний сплеск позитивного став-
лення росіян до України, 54% 
росіян позитивно ставилися 
до України. Це був унікаль-
ний випадок за весь час спос-
тережень (тобто з 2008 року), 
коли росіяни краще ставили-
ся до України, ніж українці 
до Росії (утім, різниця незна-
чуща).
 На думку експертки «Ле-
вада-Центру» Карини Піпії, 
суттєву роль тут відіграв 
фактор перемоги Зеленсько-
го і надії росіян на те, що це 
приведе до покращення сто-
сунків. У мене була також 
гіпотеза, що тут могли бути 
і прямі вказівки керівниц-
тва Росії щодо інформацій-
ної політики ЗМІ, щоб по-
легшити перемовини з но-
вим керівництвом України. 
Наприклад, Путін заявляв, 
що ЗМІ не повинні давати 
негативну інформацію щодо 
України. Але мої московські 
колеги не підтвердили зміну 
політики російських ЗМІ, 
вони продовжували активно 
формувати негативне став-
лення до України. До того ж 
виступ Путіна відбувся піс-
ля проведення дослідження. 
Так чи інакше, але росіяни 
побачили, що зміна керів-
ництва України не привела 
до суттєвої зміни зовніш-
ньої політики України щодо 
Росії, і їх ставлення повер-
нулося до того рівня, який 
був до цього.
 ■ Чому Україна краще ста-
виться до Росії, ніж Росія до 
України, хоча її ставлення і 
повільно змінюється? Зараз 
дуже добре і в основному доб-
ре до Росії ставляться 49% ук-
раїнців. 
 — З чим це може бути 
пов’язано? Можу вислови-
ти лише гіпотези. Позитивне 
ставлення українців до Росії 
з 2008-го (а швидше за все, і 
раніше) до 2013 року можна 
пояснити природним ставлен-
ням до братнього (в хорошо-
му сенсі цього слова) народу, 
який в історичному життєво-
му досвіді більшості україн-
ців усе ще був народом тієї 
ж країни. У цей період 15-
20% населення України хоті-
ло об’єднання з Росією в одну 
державу, а інші підтримува-
ли незалежність України, але 

70% хотіло спеціальних від-
носин з Росією без віз і митни-
ць. У 2008 році різні політичні 
сили в Україні зайняли різну 
позицію щодо російсько-гру-
зинської війни, ЗМІ, які на-
лежать різним олігархам, да-
вали різну оцінку подіям, що 
відбуваються, тому населення 
України в цілому не стало мі-
няти своє позитивне ставлення 
до Росії.
 Гіпотези стосовно населен-
ня Росії мені сформулювати 
складніше, вони базуються на 
консультаціях із моїми мос-
ковськими і пітерськими ко-
легами і полягають ось у чому. 
На відміну від українців, для 

росіян через багато різних 
причин цінністю є приналеж-
ність до Великої країни, Ук-
раїна повинна бути частиною 
цієї країни, процес розпаду 
СРСР і утворення незалеж-
них держав не розглядається, 
зокрема, як створення неза-
лежних держав — України та 
Росії, а як відокремлення Ук-
раїни від Росії. Якщо українці 
відділилися від Росії, то вони 
у свідомості більшості росіян 
якоюсь мірою «зрадники», 
тому ставлення до них із 1991 
року гірше, ніж ставлення ук-
раїнців до росіян (а ставлен-
ня до громадян, як буде вид-
но нижче, домінує у ставлен-
ні до країни).
 Другою причиною «не-
розділеного кохання» може 
бути цілеспрямована робо-
та засобів масової інформа-
ції, перш за все, телебачен-
ня, яке для росіян (так само, 
як і для українців) є основ-

ним джерелом інформації. 
Наскільки мені відомо, опо-
зиційні телевізійні канали 
майже відсутні в щоденно-
му телеперегляді переваж-
ної більшості росіян, а інші 
канали з багатьох питань (в 
тому числі геополітичних) 
керуються з єдиного цент-
ру. Відомий російський жур-
наліст Євген Кисельов, який 
працював у Росії до 2009 
року (він був генеральним 
директором НТВ), говорив, 
що головний принцип пода-
чі новин про Україну нагаду-
вав принцип розмов про не-
біжчика, але тільки навпа-
ки — або погано, або нічого.

 Крах позитивного ставлен-
ня українців до Росії почався 
після анексії Криму і продов-
жився після початку війни 
на Донбасі, до березня 2015 
роки тільки 30% українців 
мали позитивне ставлення до 
Росії. Однак після закінчен-
ня активних військових дій 
позитивне ставлення україн-
ців до Росії поступово віднов-
лювалося, і до вересня 2018 
року 48% українців позитив-
но ставилися до Росії. Водно-
час ставлення росіян до Ук-
раїни після анексії Криму 
також погіршилося (мінімум 
становив 24%). Однак навіть 
після закінчення активних 
бойових дій ставлення росіян 
до України істотно не поліп-
шилося. Можливо, це теж по-
яснюється цілеспрямованою 
роботою ЗМІ, перш за все, 
телебачення. Таким чином, 
протягом усього періоду спос-
тереження українці ставили-

ся до Росії краще, ніж росія-
ни до України.
 Час від часу ми запитує-
мо не тільки про ставлен-
ня до Росії, а також окремо 
про ставлення до росіян і до 
керівництва Росії. Останнє 
таке дослідження було у лю-
тому 2019-го.  У цілому до 
Росії тоді позитивно ставили-
ся 57%  українців. При цьо-
му до росіян позитивно ста-
вилося 77% українців, тоді 
як до керівництва Росії став-
лення було різко негативне, 
лише 13% українців стави-
лося позитивно. Таким чи-
ном, позитивне ставлення ук-
раїнців до Росії, в основному, 
пов’язане з позитивним став-
ленням до росіян (так само і 
позитивне ставлення росіян 
до України пов’язане з по-
зитивним ставленням до ук-
раїнців).

«Усе залежить від того, чи 
буде продовжуватися війна» 
 ■ Серед російського на-
селення збільшується під-
тримка думки про безвізові 
відносини з Україною. Дум-
ка жителів України щодо 
цього питання є більш ста-
лою. Так, за відкриті кордо-
ни, без віз та митниць, висту-
пають 56% росіян та 48% ук-
раїнців. Що, на вашу думку, 
сприяє такому прагненню 
росіян до вільних кордонів із 
нашою державою? При тому, 
що закриті кордони між де-
ржавами як норму вбачають 
26% росіян та 40% україн-
ців. А ідею об’єднання країн 
позитивно сприймають 15% 
росіян та 5% українців. 
 — Добре вже те, що лише 
15% росіян підтримують ідею 
об’єднання з Росією, можна 
сказати, що Україна виборо-
ла свою незалежність у свідо-
мості росіян. Вони змирилися 

з незалежністю України (на 
відміну від їхнього керівниц-
тва). А от що стосується кор-
донів і митниці з незалежною 
Україною, то більшості лю-
дей у Росії це не подобається. 
Люди взагалі не люблять кор-
дони та митниці. Це незруч-
но, займає час, іноді приниз-
ливо. 
 І в Україні теж полови-
на населення не хоче віз та 
митниць з Росією. Із чим це 
пов’язано? По-перше, багато 
українців мають родичів та 
друзів у Росії, по-друге, пев-
на частина українців їздять 
у Росію (точніше, їздили до 
карантину) на заробітки. І 
по-третє, у багатьох україн-
ців є бізнес-зв’язки і торго-
вельні зв’язки з Росією. Не 
бачив статистику за цей рік, 
а от на початок 2019 року 
Росія займала перше міс-
це серед торгових партнерів 
України. 
 ■ Яким є ваш прогноз щодо 
російсько-українських відно-
син під час війни на найбли-
жче майбутнє? І чи взагалі є 
майбутнє у цих відносин? 
 — Усе залежить від того, 
чи буде продовжуватися вій-
на. Російські соціологи ка-
жуть, що в Росії громадсь-
ка думка керована і тому, 
якщо треба, то можна швид-
ко сформувати позитивне 
ставлення до України. Що 
ж до України, то мене, чес-
но кажучи, здивувало пок-
ращення ставлення до Росії 
в останні роки. Більшість 
населення України ставить-
ся позитивно до росіян (не-
зважаючи на їхню підтрим-
ку путінської політики) і 
негативно — до керівниц-
тва Росії. Припинення вій-
ни і зміна керівництва Росії 
може привести до покращен-
ня стосунків. ■
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«Україна виборола 
свою незалежність 
у свідомості росіян»
Соціолог Володимир Паніотто — про тенденції у відносинах між обома народами

■

«Протягом усього періоду спостереження українці 
ставилися до Росії краще, ніж росіяни до України».

Динаміка доброго ставлення населення України до Росії 
та Росії до України

❙
❙

Володимир Паніотто.
Фото з сайта glavcom.ua.

❙
❙
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Карантинний 2020 рік вносить певну 
турбулентність в український сільсь-
косподарський бізнес: аграріям хочуть 
обмежити експорт, аби утримати від 
підвищення внутрішні ціни на збіжжя. І, 
відповідно, не допустити подорожчання 
хліба, що має велике соціальне значення 
на етапі виходу України з карантину. З 
іншого боку, експерти наразі не можуть 
остаточно зрозуміти, яким буде світовий 
попит на зерно. Особливо, враховую-
чи, що традиційні покупці українського 
збіжжя — країни з нестабільною еконо-
мікою, яка може додатково постраждати 
від пандемії. Тим часом аналітики заяв-
ляють: в АПК України є шанс додатково 
заробити під час пандемії.

Мірошники: хліба на всіх не вистачить!
 Українські мірошники і пекарі вже 
другий місяць просять уряд обмежити 
експорт зерна, щоб не допустити зрос-
тання цін на хліб, посилаючись при цьо-
му на іноземний досвід: зокрема, Казах-
стан уже запровадив обмеження на екс-
порт круп і борошна, на черзі Росія, яка 
хоче встановити експортні квоти. Від-
повідні звернення галузеві асоціації ске-
рували на ім’я президента України Во-
лодимира Зеленського, прем’єр-мініст-
ра Дениса Шмигаля, міністра розвитку 
економіки, торгівлі й сільського госпо-
дарства.
 Головний аргумент — на внутріш-
ньому ринку зерна складається кри-
тична ситуація, тільки за останні де-
сять днів на початку карантину середня 
ціна на пшеницю другого і третього кла-
су зросла на 400-500 гривень за тонну. 
Як прогнозується, таке подорожчання 
призведе до подорожчання борошна всіх 
сортів на 500-600 гривень за тонну. А ос-
кільки борошно в собівартості хліба ста-
новить понад 40%, то...
 Іншими словами, українців на ви-
ході з карантину може очікувати суттє-
во дорожчий хліб. Відсотків на 20–25. 
Що може вдарити по кишенях соціаль-
но незахищених верств населення, які 
кілька місяців сидітимуть без заробіт-
ків. Тим паче що попит на хліб і хлібо-
булочні вироби в роздрібних мережах, 
особливо на першому етапі карантину, 
зріс на 30-40%. Існує ще й додатковий 
фактор ризику — через аномально теп-
лу зиму Україна отримає суттєво ниж-
чий урожай зернових, ніж планували. 
Так, Міністерство економічного розвит-
ку прогнозує: цьогоріч селяни зберуть 
збіжжя на 20% менше, ніж очікувало-
ся раніше. Усе через дефіцит вологи та 
економічні фактори, спричинені пан-
демією коронавірусу. Отже, аграрії змо-
жуть зібрати 60 млн тонн зернових і зер-
нобобових культур. 
 Українські мірошники навіть заяви-
ли: вони готові надати детальні пропо-
зиції щодо механізму регулювання пи-
тання вітчизняного зернового експор-
ту до національного антикризового шта-
бу з протидії пандемії. Чи доповісти про 
власні ідеї на будь-якій іншій оператив-
ній платформі діалогу виробників і вла-
ди. Вони б’ють на сполох: мовляв, пере-
робники готові купити зерно, але ніхто не 
хоче продавати, адже всі чекають більшої 
ціни... Тим паче, зазвичай, коли почи-
наються весняні польові роботи, на рин-
ку зерна суттєво зростає пропозиція, що 
штовхає ціни донизу. Але навесні 2020 
року ми мали зовсім іншу ситуацію. 

Аграрії: треба продавати, 
поки ще купують!
 Виробники зерна згадують, що 
вони є одними з найбільших джерел 
надходження до України валюти, та 

справедливо зазначають: будь-яка за-
борона експорту може завдати суттє-
вої шкоди цій галузі. Що є небезпечно 
вже тим, що ця галузь, по суті, годує 
цілу країну: аграрний експорт прино-
сить щорічно близько 40% усіх валют-
них надходжень в країну. Торік, на-
приклад, виробники зерна принесли 
економіці України близько 9,6 млрд 
доларів. В Українській зерновій асо-
ціації навіть заявили: заборона екс-
порту зернових позбавить країну вели-
чезних доходів і викличе колосально 
руйнівне «цунамі» для всієї економі-
ки держави. Що, знову ж таки, може 
мати руйнівні наслідки для держави, 
знекровленої пандемією. Виробники 
збіжжя при цьому заявляють: плану-
ючи обсяги експорту, вони не збира-
ються повністю спустошити комори і 
створити у країні дефіцит продоволь-
ства. Адже вони уважно стежать за си-
туацією і готові зробити свій внесок у 
відстеження загроз для продовольчої 
безпеки країни. 
 У своїй офіційній заяві Українська 
зернова асоціація заявляє: вона не ба-
чить передумов для визначення, зокре-
ма, граничного обсягу експорту куку-
рудзи врожаю 2019-2020 маркетинго-
вого року та підписання відповідного 
додатку до Меморандуму між Мініс-
терством економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України та бізнес-
асоціаціями про узгодження позицій на 
ринку зерна. Адже, за їхніми словами, 
жодних передумов для дефіциту куку-
рудзи на внутрішньому ринку немає. 
Торік, як стверджують в УЗА, Украї-
на отримала рекордний урожай куку-
рудзи — 35,2 млн тонн, а в нинішньо-
му році врожай кукурудзи може сягну-
ти нового рекорду.
 Експорт же кукурудзи не переви-
щує 26 млн тонн, при цьому темпи екс-
порту скорочуються. До того ж ситуація 
на ринку склалася така, що українська 
кукурудза дорожча за продукцію кон-
курентів з Аргентини та Сполучених 
Штатів майже на 25-30 доларів на тонні, 
відтак аналітики очікують подальшого 
спаду темпів експорту. А тому замість 
обмеження експорту аграрії пропонують 
прискорити його, щоби встигнути про-
дати залишки врожаю, поки міжнарод-
ні ціни перебувають на досить пристой-
ному рівні. Тим паче, що ціни на врожай 
нинішнього року будуть значно нижчи-
ми, та й зберігати кукурудзу значно ва-
жче й дорожче, ніж інші зернові куль-
тури. Для України ж додаткові валют-
ні надходження дадуть додаткові мож-

ливості тримати «монетарну оборону» в 
кризовий час.

Не повторити сумний досвід 2003 року
 Експерти ж намагаються примири-
ти виробників і переробників, зазнача-
ючи: влада, перед тим як ухвалити рі-
шення, має правильно прорахувати ба-
ланс. За даними генерального дирек-
тора Центру аграрних реформ Любові 
Молдаван, примхливий, із точки зору 
погодних умов, 2020 рік ставить перед 
аграріями серйозні виклики. «За моїми 
даними, південь України засіяли яро-
вими, але на озимі культури погляда-
ють з тривогою. Тому дуже важливо, 
щоб на полях з’явилася волога, відсут-
ність весняних дощів створює напру-
гу для аграріїв. Тому сьогодні при про-
дажу хліба урядовим структурам вар-
то згадати, як робили старі господарі. 
Якщо рік починався не дуже, то щоб не 
шукати за кордоном запаси і не плати-
ти втридорога, варто порахувати, як це 
було в 2003 році, коли Україна експор-
тувала зерно попереднього врожаю, а 
сама імпортувала за значно вищою ці-
ною», — сказала вона.
 Виробникам експерт радить присто-
суватися до умов: якщо одна культу-
ра приносить низький урожай, то вар-
то думати, чим зайняти землю до кін-
ця осені, щоб мати ще якусь виручку. 
Адже, за її словами, якщо навесні не 
засіяти, то виробник матиме гірші на-
слідки цього кроку. Щоправда, пізні-
ше, адже і світовий товарообіг сьогодні 
уповільнений: менший запит на енер-
гетику, на інші культури, на трудові 
ресурси, сповільняться міграційні по-
токи. «Так спокійно, як ми вели себе 
багато років, вже поводитися не мож-
на», — резюмувала експерт.
 У Мінекономіки ж після підписан-
ня Меморадуму з зернотрейдерами про 
незнижувальні запаси, запевняють: для 
внутрішнього споживання зерна виста-
чить! Хоча б тому, що вказані у докумен-
ті обсяги запасів — 8,2 млн тонн пшени-
ці — це вдвічі більше, ніж рік тому.
 Тим часом, на думку влади, попит 
на зернові та олійні культури в Україні 
за період карантину через пандемію не 
змінився.  «Зокрема, на зернові та олій-
ні попит не зменшився ні на внутрішнь-
ому, ні на зовнішньому ринках», — ска-
зав заступник міністра розвитку еконо-
міки, торгівлі і сільського господарства 
України Тарас Висоцький, зазначив-
ши, що назагал карантин не вплинув на 
діяльність аграріїв, хоча виникали певні 
незручності в логістиці, засобах захис-

ту та стабільності каналів реалізації про-
дукції.
 Не зменшується наразі й обсяг екс-
порту. За даними Державної фіскальної 
служби, обсяг експорту зернових куль-
тур з України на перші числа травня ста-
новив майже 50,9 мільйона тонн, що на 
8 мільйонів тонн вище від показника ми-
нулого року. За цей час експортовано по-
над 19 мільйонів тонн пшениці вищого 
класу, що на 4,74 мільйона тонн вище 
торішнього обсягу.
 А от ціни на світових ринках і справ-
ді падають. Такі дані, зокрема, наводить 
ФАО — продовольча і сільськогоспо-
дарська організація ООН. Головна при-
чина — зниження попиту, оскільки че-
рез карантин закриті підприємства гро-
мадського харчування. Саме вони були 
головними споживачами непереробле-
ного продовольства: це зерно, м’ясні 
туші, сирі овочі. Але при цьому люди у 
світі менше їсти не стали. А це значить, 
що вже в найближчі місяці процес піде 
назад. Тобто їжа подорожчає, як тільки 
почнуть закінчуватися її запаси. 
 Що ж стосується фінансового стану 
експортерів, то їхній прибуток наразі 
зростає, хоча й середня ціна на товар па-
дає: відбувається це завдяки зростанню 
обсягів. Адже чимало країн, що імпор-
тують продовольство, почали купувати 
його більше, створюючи запаси. 
 Погоджується із таким твердженням 
і аналітик Олександр Охріменко. «На 
відміну від інших країн, експорт яких 
постраждав від епідемії, Україна вже за-
робила: за три місяці експорт зріс за ра-
хунок аграрного сектору, на який у гро-
шах припало більше 50% обсягів, — ска-
зав він. — Більше у нас купували за кор-
доном не тільки зерна, а й соняшникової 
олії. А це значні доходи від податків до 
держбюджету».
 А от надалі ми зможемо навіть зароби-
ти. Міжнародні аналітики очікують зрос-
тання цін на основні продукти харчуван-
ня та їх дефіцит. Така тенденція насам-
перед може виникнути в африканських 
країнах: Кенії, Сомалі, Танзанії, Уган-
ді, Ефіопії і Південному Судані, де на до-
дачу до коронавірусу почалося нашестя 
сарани. Відтак у державах-експортерах 
продовольства можуть виникнути додат-
кові можливості заробити. При цьому, як 
вважають експерти, у найбільш вигідній 
ситуації опиняться ті продавці, які пра-
цюють у нижньому ціновому сегменті. 
І продають не готову продукцію, з висо-
ким ступенем переробки, а сировину. І це 
— чи не вперше у нашій історії — дає до-
даткові шанси для України, враховуючи 
недостатній розвиток нашого переробно-
го сектору. Адже від ситуації на світових 
ринках, як передбачається, можуть виг-
рати виробники і експортери сировини, а 
галузі з високим ступенем переробки — 
м’ясна, молочна, плодоовочева та конди-
терська — можуть постраждати. ■

ТІЛЬКИ ЦИФРИ 

Скільки і чого вирощують українці?
 У 2014 році посівна площа зернових і зер-
нобобових культур в Україні становила 14,8 
млн гектарів. Упродовж наступних двох років 
вона трохи скоротилася: у 2015 році було посія-
но значно менше вівса, жита і кукурудзи. Рису й 
пшениці, навпаки, посіяли більше. У 2016 році 
площі посіву пшениці й проса зменшилися, а 
гречки — зросли.
 У 2017-2019 роках посівні площі в Україні сут-
тєво розширилися: аграрії стали більше вирощу-
вати пшениці, проса та кукурудзи. Значно скоро-
тилися площі, виділені під гречку: у 2018 році — 
на 42,6%, торік — на 40,1%. Рису та жита в мину-
лому році теж засіяли менше. Торік було зібрано 
69,1 млн тонн зернових і зернобобових. Це на 
14,4% більше, ніж за рік до того. У 2018 році рі-
вень врожайності основних культур зріс. 
 Торік зросла врожайність практично всіх видів 
сільськогосподарських культур, крім жита, греч-
ки й рису. Найбільше постраждала гречка, аграрії 
зібрали 0,09 млн тонн, це на 38,5% менше, ніж у 
2018 році. Хоча і раніше врожайність цієї культу-
ри в Україні була невисокою. Зросла врожайність 
проса.
 Цьогоріч, за попередніми прогнозами експер-
тів, врожайність пшениці може скласти 25,5 млн 
тонн, кукурудзи — 35,7 млн тонн, ячменю — 
7,5 млн тонн, жита — 0,4 млн тонн, вівса, проса і 
гречки — по 0,1 млн тонн, рису — 0,06 млн тонн.

■

ДИЛЕМА ЕКСПОРТУ

Заборонити чи заробити?
В Україні хочуть додатково зменшити обсяги експорту зернових, аби захистити 
внутрішній ринок. Тим часом нестача їжі на світових ринках може зіграти на руку 
нашим аграріям

■

Золоте наше зерно.❙
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Ганна ВОЛКОВА
Полтава

Зранку на лавочці біля будинку, на со-
нечку неспішно п’ємо каву. Мій спів-
розмовник — 49-річний Олександр Ан-
друсенко — власник однієї з перших у 
Полтаві домашніх сонячних електростан-
цій, який почав продавати надлишки 
енергії державі. І я ловлю себе на думці, 
що, поки ми з ним насолоджуємося пре-
красною весняною погодою, йому капа-
ють гроші на банківський рахунок. Що 
називається, з повітря. А вся його до-
машня техніка «живиться» сонцем...

«Якщо з’явиться більше «зеленої» 
енергії, то теплові станції, що працюють 
на вугіллі, змушені будуть зменшити свої 
потужності»
 Останній раз ми зустрічалися з Олек-
сандром майже чотири роки тому. До пе-
реселенця з Сімферополя, який збудував 
у Полтаві домашню електростанцію на со-
нячних батареях, тоді багато журналістів 
приїжджало. Він розповідав, що першої 
зими у придбаному будинку доводилося 
мерзнути, оскільки опалювальна система 
була несправна.
 Дублянщина, де живе Олександр із дру-
жиною і двома синами, — сектор при-
ватних забудов. Його сім’я, виїжджаючи 
в 2014 році з окупованого Криму, вибрала 
цей район невипадково. По-перше, він був 
порівняно недорогий, а по-друге, чоловік 
мріяв про власний клаптик землі, щоб роз-
вивати альтернативну енергетику. Цим 
він почав займатися давно. Перші соняч-
ні панелі робив самостійно. «Недарма ж 
у гуртку юних техніків навчався, — пояс-
нює. — Навіть чемпіоном Криму з радіос-
порту («полювання на лисиць») був». Ос-
кільки їхня квартира була на остан-
ньому, п’ятому, поверсі «сталінки», 
Олександр використовував дах для розта-
шування на ньому кустарних сонячних 
батарей. Він іще тоді зрозумів, що хотів би 
далі розвиватися в цьому напрямі. Тому 
вимушене переселення стало для нього 
можливістю втілити давню мрію.
 З тих пір, як ми бачилися востан-
нє, його «сонячне господарство» значно 
розширилося. До панелей, установлених 
на наземній металевій фермі, додалися су-
часніші, що розмістилися на дахах госпо-
дарських споруд.
 — Свою енергетичну незалежність 
я почав із того, що продав автомобіль 
і позичив грошей у друзів, — каже Олек-
сандр. — Вартість обладнання, необхід-
ного для виробництва 10 кВт, обійшла-
ся мені тоді в 10 тисяч доларів (сьогод-
ні ціни на нього істотно впали). Нині по-
тужність моєї станції становить вже 15 
кВт.
 Отримувати енергію сонця — задо-
волення не з дешевих. Скажу лише, що 
з боргами я досі розраховуюся. Почасти 
і тому, що прибуток від продажу державі 
електроенергії вкладав у нарощування по-
тужності своєї станції. Хоча для «домаш-
ників» гроші й окупність часто далеко 
не на першому місці. До того ж не в усіх 
є кошти, тому багато хто запускається 
по мінімуму, як мій сусід. У нього стан-
ція на шість кіловат. Однак має добавку 
до сімейного бюджету 3-4 тисячі гривень 
щомісяця.
 ■ Скільки сьогодні в Україні приватни-
ків, які подають у загальну мережу аль-
тернативну енергію? 
 — Близько дев’яти тисяч. Вони роз-
кидані по всій країні, тому не переванта-
жують електромережу, тобто не вкидають 
одразу велику кількість енергії в мережу, 
бо в різних місцях в один і той самий час 
сонячне освітлення буває різним. Енер-
гії потрібно рівно стільки, скільки 
її споживають. Якщо з’явиться більше «зе-
леної» енергії, то теплові станції, що пра-
цюють на вугіллі, змушені будуть зменши-
ти свої потужності. Ось це найважливіше 
в розвитку альтернативної енергетики.
 ■ Згадайте, який галас зчинився на-
весні минулого року, коли парламен-
тарії заговорили про скасування існу-
ючих доти норм з установки домашніх 
електростанцій. Найбільше народ обу-
рювався забороною встановлювати со-
нячні панелі на земельних ділянках.
 — Якби були внесені зміни в Закон 
«Про альтернативні джерела енергії» 
у тому вигляді, в якому вони пропонува-

лися спочатку, то зелена енергетика в Ук-
раїні отримала б колосальний удар. До 
речі, тільки завдяки «сонячникам» і при-
хильникам вітрових станцій вдалося від-
стояти право громадян України викорис-
товувати землю для розміщення на ній со-
нячних і вітрових станцій. Законопроєкт 
писався людьми, далекими від розумін-
ня цих проблем. Припустимо, положення 
про те, що сонячні електростанції повинні 
бути капітальними спорудами або ж бути 
встановленими на них, не ґрунтувалося 
на юридичних нормах. Тому що в жодно-
му архітектурному класифікаторі не про-
писано, що таке капітальна споруда. 
 Народ справедливо побоювався, що 
доведеться переоформлювати докумен-
ти і шукати якісь рішення проблеми, 
що виникла. Відкрився б прямий шлях 
до корупції. Питання залагоджували б че-
рез обленерго і БТІ, куди заносили б гроші, 
або просто через махінації. Тож альтерна-
тивники об’єдналися через соціальні ме-
режі, створили громадську організацію, 
вийшли на Міністерство палива та енер-
гетики, запропонували свої правки. Ну, 
якщо тверезо розсудити, це вибір господа-
ря землі: картоплю на землі вирощувати 
чи встановлювати електростанцію (що, до 
речі, можна робити паралельно). Ми від-
стояли цей вибір. У новій редакції закону, 
який президент підписав 6 серпня минуло-
го року, скасовані обмеження для домаш-
ніх сонячних і вітрових електростанцій.
 ■ І що тепер?
 — Документом визначено порядок 
розрахунку рівня зеленого тарифу для всіх 
приватних домогосподарств, у тому числі 
енергетичних кооперативів, без конкрети-
зації вимог щодо місця їх розташування. 
Це дуже важлива норма. Адже зелену 
енергію виробляють і вітряки, які встанов-
люють на землі. На їх установку теж тепер 
не треба брати дозвіл. Крім того, збільшено 
норму вироблення електроенергії для при-
ватних станцій від 30 до 50 кВт.

 «Власникам домашніх електростанцій 
в Україні без кінця намагаються ставити 
палиці в колеса» 
 ■ Однак останнім часом основною про-
блемою на ринку електроенергії назива-
ють високий зелений тариф. Він і справді 
у нас найвищий серед країн Європи?
 — Міф! У європейських країнах ціна 
зеленої енергії сягала спочатку 0,34 євро 
за 1 кВт. В Україні у виробників ку-
пують її за 16 євроцентів (у нас оплата 
прив’язана до євровалюти), що на сьо-
годні складає трохи більше чотирьох гри-
вень. Але ж мало хто говорить про те, 
що з цієї суми знімається 19,5 відсотка 
податків. А в ціні, яку населення і про-
мислові підприємства віддають за спожи-
ту електроенергію, частка «домашників» 
в одному кіловаті становить усього 0,8 
(!) копійки. Насправді власники домаш-
ніх електростанцій в Україні (зауважте, 
це не вважається бізнесом) виробляють 
не так багато, оскільки їм без кінця нама-
гаються ставити палиці в колеса.
 До речі, високі тарифи за зелену енер-
гетику держава платить як компенса-
цію, а не як заробіток. Дай бог, скоро до-
тягнемо до рівня середнього енергобло-
ку однієї вугільної станції. Якщо хоча б 
один із них буде закритий, повітря стане 
чистішим. Між іншим, у Франції в 2022 
році закриють останні чотири вугіль-
ні станції. Нам іще дуже далеко до Євро-
пи в цьому плані. У нас, на жаль, у кож-
ному обласному центрі є ТЕЦ, що працю-
ють на вугіллі.
 Тим часом у світі намітилася тенден-
ція до здешевлення енергії природи. Най-
дешевша вона наразі в Об’єднаних Арабсь-
ких Еміратах і Китаї. А Домініканська 
Республіка й Данія повністю перейшли 
на використання чистої енергії, отриманої 
від сонця, вітру, води і землі.

 ■Чи впали ваші доходи під час вимуше-
ного карантину?
 — Малі виробники чистої енергетики 
Полтавщини і ще двох областей не отриму-
ють грошей із лютого. Так що поки мене го-
дує дружина.
 ■ Чому так?
 — Ми стали заручниками госпо-
дарських розборок між місцевими енер-
гозбутами й оператором системи передачі 
«Укренерго», які у визначених пропорціях 
купують зелену енергію. Після введення в 
експлуатацію значної кількості виробни-
чих потужностей сонячних електростан-
цій (за минулий рік вона подвоїлась) на 
них збільшилося навантаження, і тепер у 
Києві говорять, що «Полтаваенергозбут» 
заборгував їм кошти й він має сам розрахо-
вуватися з виробниками, а в Полтаві кива-
ють на столицю й кажуть, що звідти не да-
ють грошей. Тому будемо подавати позови 
в суди.

А ви думали, виробники зеленої енергії 
грабують народ і гроші лопатою 
гребуть?
 ■ Скільки в середньому ви маєте?
 — Тисяч десять гривень на місяць, 
із квітня по жовтень, що мене цілком 
влаштовує. Решту часу, коли вироблення 
менше за споживання, доводиться еконо-
мити на електроенергії.
 ■ Як узагалі вибудовуються відносини 
між виробниками зеленої енергії і держа-
вою?  
 — Зазвичай за кордоном держава ку-
пує у споживачів усю енергію, а потім 
продає їм же. Тобто, приватник про-
дає її за вищою ціною, а купує за ни-
жчою. У нас же держава оплачує тіль-
ки сальдо: із загальної кількості вироб-
леної енергії автоматично віднімається 
спожита. Різниця між цими цифрами і є 
мій «профіт». Але це не заробіток, а ком-
пенсація витрачених коштів на будівниц-
тво станції. За моїми підрахунками, моя 
невелика домашня станція окупиться 
лише через сім років. Чекати залишило-
ся ще три з лишком роки.
 ■ У ситуації, яка склалася сьогодні 
на ринку електроенергії, коли зупини-
лися підприємства — її основні спожи-
вачі, винними в Україні чомусь назива-
ють «сонячників». Мовляв, через них 
зростає ціна енергії, а дешеві виробники 
(атомні електростанції) змушені змен-
шувати потужність своїх енергоблоків, 
а то й зупиняти їх. Експерти заговори-
ли про наймасштабнішу за часів неза-
лежності енергетичну кризу.
 — Насправді проблему слід шукати в 
монополізації ринку олігархами і в пере-

хресному субсидіюванні промисловості й 
населення. Якби у квітні, як передбачало-
ся, відкрилися аукціони з продажу зеле-
ної енергії, то це поставило б усіх виробни-
ків в однакові прозорі умови і розмов про 
несправедливі тарифи не виникало б.
 А загалом ціни на електроенергію для 
населення мають бути такими ж, як і для 
промисловості. У перспективі вони мають 
стати ринковими і формуватися без участі 
держави.
 Поки що уряд заявив, що до кінця 
року тарифи для населення залишаться 
незмінними.
 ■ Олександре, як ви гадаєте, чи може 
статися ретроспективний перегляд зеле-
них тарифів? Тобто, зниження ціни за-
купівлі.
 — Не думаю, що це можливо. Адже 
нові промислові станції і так продавати-
муть зелену енергію на аукціонах за ни-
жчою ціною. А для побудованих рані-
ше встановлені тарифи заморожені 
до 2030 року. Закон, як відомо, зворот-
ної сили не має. Колись в Іспанії спробу-
вали урізати виплати власникам, знизив-
ши заднім числом тарифи. Іспанці пішли 
в суди й виграли їх. Державі з урахуван-
ням штрафів ця ініціатива коштувала 
в два-три рази дорожче. Ніякої економії 
не вийшло, а імідж країни постраждав.

«Житло обігріваємо теплим повітрям, 
узятим із... повітря»
 Будинок Олександра Андрусенка — 
радіомеханіка, звукооператора, акто-
ра і музиканта — вже давно енергетично 
майже незалежний.
 — Моя сім’я мало залежить від купів-
лі енергії на стороні, і це дуже зруч-
но, — проводить екскурсію по своє-
му господарству Олександр. — Скажі-
мо, коли у всіх в окрузі пропадає світ-
ло, у нас воно є. Але якщо немає сонця 
й енергія не виробляється в потрібній 
кількості, ми її споживаємо із загальної 
мережі. За квітень, наприклад, спожили 
90 кіловат. При цьому, звичайно, лампоч-
ки в нашому будинку економні. Найбіль-
ше наша сім’я потребує енергії в грудні, 
коли мало сонячних днів, — доводиться 
докуповувати її в енергозбуту. Електрику 
із загальної мережі беремо тільки в разі од-
ночасної роботи кількох потужних елект-
роприладів.
 ■ Чим узимку топите?
 — Ось цей газовий котел, — пока-
зує Олександр, — стоїть тут, швидше, 
для меблів. Я його не вмикаю. Не хо-
чу платити зайве за газ, та ще й де-
ржаві-агресору. Це моя принципо-
ва позиція. Вважаю, що кожен украї-
нець повинен прагнути бути незалежним 
від власної держави, а тим паче — від де-
ржави-агресора. Пам’ятаєте, кілька років 
тому наш уряд пропонував усім знизити 
температуру в житлових приміщеннях 
на один градус, щоб заощадити газ у мас-
штабах держави? Це підштовхнуло мене 
і багатьох людей з мого оточення вирі-
шити згадане питання кардинально. Що 
я зробив? Відмовився від споживання 
газу, купивши два теплові насоси (кон-
диціонери) за 15 тисяч гривень кожен, 
які відбирають низькопотенційне тепло 
з... повітря. Вони живляться від соняч-
ної енергії і працюють як кондиціонери, 
але на обігрів. І поки температура взим-
ку не опускається нижче 15 градусів, газ 
можна не використовувати. Це був такий 
внутрішній протест проти путінської аг-
ресії й патріотичний порив. Мій особис-
тий внесок у незалежність України.                      
 А взагалі, каже Олександр, краще 
мати вдома два незалежні джерела енер-
гії — для зручності. Він планує встано-
вити сучасніші, інверторні, кондиціоне-
ри, які дають як холод, так і тепло і пра-
цюють при температурі до 25-35 градусів 
морозу. Звісно, частково енергію прилади 
братимуть від сонячних панелей.
 — Не потрібен нам був би російський 
або норвезький газ, якби держава не суб-
сидії виділяла населенню на дорогі ко-
мунальні послуги, а більше бюджетних 
коштів вкладала в розвиток енергозбері-
гаючих технологій, — розмірковує мій 
співрозмовник. — А також усіляко сти-
мулювала б застосування цих технологій, 
як практикується в інших країнах. Народ 
зробить вкладення у власну економічну 
незалежність, і чим більше таких людей 
буде в країні, тим вона буде багатшою. ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Гроші з неба
Переселенець із Криму принципово відмовився від 
споживання газу, щоб не фінансувати країну-агресора

■

Та сама домашня електростанція. 
Фото автора.

❙
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ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Наш феномен
Українські добровольці — 
стовпи нашої державності
Степан ТРОХИМЧУК
Львів

«Навіть жінки з рогачами 
пішли в гайдамаки...»

Тарас Шевченко
 Добровольці — це свідома й активна елі-
та нації, яка без примусу, за велінням серця і 
совісті, бере на себе відповідальність за вирі-
шення злободенних проблем громади, нації, де-
ржави. Заради свого народу, своєї країни доб-
роволець готовий пожертвувати своїм часом, 
статками, здоров’ям і навіть власним життям. 
Так було раніше, так є й сьогодні. Українське 
суспільство в минулому було організоване в са-
модостатні громади, в яких кожен її член вірно 
виконував свої суспільні обов’язки, брав участь 
у її житті та захисті від диких кочових зайд. Ще 
у княжі часи, як це добре висвітлив Іван Фран-
ко у повісті «Захар Беркут», громадське опол-
чення змогло збройно протистояти татаро-мон-
гольській навалі.
 Світовим феноменом було українське ко-
зацтво, яке в похмуре середньовіччя ста-
ло справжнім вогнищем демократії, самоор-
ганізації, самопожертви і явищем, яке інші 
народи старалися наслідувати. Козаки впро-
довж трьох століть охороняли не тільки свої 
оселі, міста і села від непроханих гостей, а й 
усю країну в цілому. Крім того, в мирний час 
вони займалися сільським господарством, ре-
меслами, будували житло й укріплення, ви-
готовляли неперевершену зброю. У козаць-
кі лави йшли найдостойніші, найхоробріші 
юнаки й чоловіки, які ставали сміливими й 
відчайдушними воїнами. Українці прослави-
ли їх у своїх піснях і думах, народних пере-
казах і в мистецьких творах. Нашою славою 
є Байда Вишневецький, Іван Кривоніс, Іван 
Богун та сотні інших героїв.
 Коли на початку ХХ століття назріла ре-
волюційна ситуація, постало питання від-
новлення української державності, тисячі 
добровольців, юнаків та дівчат Галичини й 
усієї підросійської України створили війсь-
кові формування під назвою Українські січові 
стрільці (УСС), які покрили себе невмиру-
щою славою не тільки як воїни, а й як твор-
ці стрілецької культури, особливо пісенної. 
Як нам не згадати славних Дмитра Вітовсько-
го, Олену Степанів, Михайла Гаврилка та ба-
гатьох інших героїв! Коли на наших землях 
палахкотіла війна двох хижих загарбників, 
добровольці та члени сільської самооборони 
створили легендарну УПА, армію без держави, 
яка стала на захист незахищеного народу. Ця 
армія не зазнала поразки, чинила гідний опір 
усім окупантам, особливо московським, стала 
легендарною. Ми повинні віддати шану Тарасу 
Бульбі-Боровцю, Роману Шухевичу, які з доб-
ровольців створили дієздатну і дисциплінова-
ну армію, що стала справжнім дивом і заздріс-
тю для всього цивілізованого світу.
 Коли Революція гідності змела злочин-
ний режим Януковича і над зруйнованою 
ним Україною нависла смертельна загроза 
вторгнення путінських головорізів, перши-
ми на захист рідної землі стали доброволь-
ці. На базі майданних сотень були органі-
зовані боєздатні добровольчі батальйони. 
Власне, вони визволяли окуповані росіяна-
ми українські міста й села, прийняли на себе 
підступні удари регулярних російських час-
тин під Іловайськом, проливши на рідну зем-
лю свою святу кров. Добровольці билися як 
леви, стали пострахом для окупантів. По-
ряд із такими видатними командирами, як 
генерал С. Кульчицький, М. Забродський, І. 
Гордійчук, героїзм і відвагу показали добро-
вольці В. Сліпак, Є. Тальков, О. Міхнюк, С. 
Табала, Р. Аметов, які удостоїлися звання 
Героя України!
 Опираючись на славну тисячолітню іс-
торію всенародного опору українців, маючи 
потужну армію пасіонаріїв, добровольців, 
волонтерів, ми дійсно стаємо нацією непе-
реможених. Нехай же під їхніми ударами 
зникнуть із нашої священної землі путінські 
смертоносні привиди, запанує нарешті мир, 
злагода, суспільний спокій і добробут! ■

■ О. ТКАЧЕНКО
Городище, Черкаська область

 Я, дитина війни, маю вже похи-
лий вік, пережив багатьох керівни-
ків нашої країни — спочатку СРСР, 
а потім, з 1991 р., незалежної Украї-
ни, і хочу звернути увагу читачів на 
одну особливість: нам не щастило і не 
щастить на керівників держави, які 
б думали і дбали про простий народ, 
як це є у багатьох розвинених держа-
вах, особливо західних, де працюють 
закони, а хто їх порушує — несе від-
повідальність, де рівень життя знач-
но вищий, ніж в Україні, бо працює 
промисловість, є сприятливі умови 
для розвитку сільського господарс-
тва, особливо фермерів. А не так, як 
у нас, де з приходом нових керівни-
ків держави знищувалися фабрики 
й заводи, а зараз добралися вже й до 
села…
 Я народився у 1938 р. при тодіш-
ньому керівнику держави Йосипу 
Сталіну. До цього старше поколін-
ня пам’ятає штучний голод 1932-
33 рр., який виник із його вини, 
коли активісти для виконання пла-
ну поставок у селян відбирали ос-
таннє, а держава забирала в колгос-
пах навіть посівний матеріал. Через 
таку сталінську політику вимирали 
мільйони людей, навіть траплялося 
людоїдство, а в цей час зерно вивози-
ли за кордон, щоб продати за валюту. 
Моє ж покоління пам’ятає повоєнний 
голод 1947 р., коли нам, дітям, не доз-
воляли збирати на полі колоски, які 
потім догнивали на нивах від дощів.
 У цей же період радянська влада 
руйнувала церкви, робила з них ко-
мори та інші господарські будівлі, а 

нам, учням, постійно говорили, пи-
сали в підручниках, що Бога немає. І 
ми вірили, хоча в цьому була не наша 
вина.
 Після смерті Сталіна у 1953 р. я 
особисто чув виступ Микити Хру-
щова, у якому він розвінчував культ 
Сталіна, і для нас це був справж-
ній шок, настільки ми були заду-
рені його владою. За ним усі плака-
ли, мов за рідним батьком… А потім 
прийшов «застій», коли за Брежнє-
ва країна не розвивалася. Після його 
смерті були ще пенсіонери-керівни-
ки, які не проводили ніяких змін в 
економіці та політичному житті, а 
лиш доживали свій вік при партій-
ній годівниці. Запам’ятався мені й 
виступ Горбачова як нового керів-
ника держави — всі з надією чекали 
якихось зрушень. Та єдине, чим ми 
йому маємо завдячувати, — це те, що 
Україна в 1991 р. нарешті здобула 
незалежність. До влади знову прий-
шов комуніст, хоч і український, — 
Леонід Кравчук. Українці вперто не 
хотіли змін і на чергових виборах об-
рали не В’ячеслава Чорновола (яко-
го невдовзі вбили в автокатастрофі), 
а Леоніда Кучму — також комуніс-
та. Його правління мені особисто 
запам’яталося ліквідацією Городи-
щенського цукрового заводу, а зго-

дом і Вільшанського — все облад-
нання порізали й вивезли на брухт. 
Схожа доля чекала й на більшість 
цукрозаводів по всій Україні.
 Але далі було ще «цікавіше»: 
жодна країна в світі не обрала б собі 
за президента двічі засуджену люди-
ну, іншими словами «зека», а ми об-
рали! Чим це закінчилося — бачив 
увесь світ: кров на Майдані, Небесна 
сотня, втеча президента з країни.
 З великою надією на краще ми об-
рали президентом Петра Порошен-
ка, але й цього разу наші надії не 
справдилися: корупція процвітала, 
склади зі снарядами вибухали, роз-
слідування як слід не проводилися.
 Рік тому з такою ж надією на кра-
ще обрали президентом Володимира 
Зеленського. Але що вже насторо-
жує нас, пересічних українців, так 
це недоліки в кадровій політиці, а 
також те, що за його мовчазної зго-
ди парламент та уряд хочуть зруй-
нувати клас середніх фермерів, доз-
воливши скуповувати в одні руки 
тисячі гектарів землі, в той час як в 
усіх країнах світу ця норма складає 
від 300 до 500 га. І це незважаючи 
на протести фермерів по всій країні, 
зокрема і в нашому Городищенсько-
му районі. Бездарний уряд нищить 
сільське господарство в країні. ■

ПОЛІТПАРНАС

Світобудова
Федір ТИШКО 

Люди добрі, обійміться!
На землі є місце всім.
Збережіть себе, здружіться,
Щоб людський світ був живим.

Спередвіку знову й знову
Десь спалахує війна.

■ Нівечить світобудову,
А вона нас ще трима.

Не стріляйте, не вбивайте,
Не беріть на себе гріх.
Бог все бачить, пам’ятайте:
Землю дав він нам на всіх.

Не руйнуйте святу землю,
Під собою не паліть,
Щоб не стати й людям нею.
Нам за краще на ній жить.

Будьте добрі, зупиніться,
Стримуйте свій апетит.
Людська кров — то ж не водиця,

Нею варто дорожить.

У вогні схід України,
До цих пір іде війна.
Гинуть люди вкрай потрібні.
Горе міри геть не зна.

Ну навіщо? Ну для чого
Руйнувать сусідський дім?
Було б краще, ради Бога,
Більш дивитись за своїм.

Не втихають в світі війни,
А пора б заборонить,
Бо для кожної людини
Більш властивий гуманізм.

Шість років тому шахтарі Донбасу вийшли на мітинги з гаслами «Досить годувати всю Україну» і вимогами відділитися від держави, яка 
виплачувала дотації й субвенції на утримання збиткових вугледобувних підприємств, матеріальну допомогу сім’ям загиблих шахтарів. 
Намагання показати, до чого призвели такі вчинки шахтарів Абхазії і їхнє бажання відділитися від Грузії, зажити «своїм розумом», 
викликали лише озлоблення та агресивний спротив. Сьогодні шахтарське містечко Ткварчелі в Абхазії виглядає ось так, як на фото: 
закинуті штольні, вибиті вікна, будівлі, що заросли ліанами й деревами, — мертве місто. Щось подібне відбувається і в українському 
шахтарському краї, який тимчасово окупували задурманені російською пропагандою сепаратисти, які не хотіли вчити уроки історії...

ЧИ НАМ ПОРОБЛЕНО?

Не на тих ставимо
Українці так і не навчилися обирати собі керманичів

■
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Юлія ГАСІЙ 

Міжнародний курорт Трускавець 
може стати епіцентром міжнародно-
го скандалу. Таким є один із прогно-
зованих варіантів розвитку карстоут-
ворення на Стебницькому родовищі 
калійної солі. Внаслідок розмивання 
підземними водами соляних плас-
тів, у 2017 та 2020 роках тут стались 
два великі обвали землі по 1,0 млн 
тонн. 

Мінералізована вода — у басейн 
Дністра?
 Спрогнозувати вірогідність, місце 
та масштаб наступних обвалів мож-
ливо лише при наявності достовірних 
геофізичних даних, яких немає. Ук-
раїнські науковці не мають ні достат-
ніх технічних можливостей, ні досві-
ду розв’язання подібних проблем: 
так буває, коли при розподілі бюдже-
ту депутати розглядають науку як тя-
гар, а не як вигідну інвестицію. 
 А німецьку дослідницьку ком-
панію K-UTEC, яка достатньо знайо-
ма зі Стебницьким родовищем (про-
водила власним коштом тут у 2010-
2013 рр. серйозні дослідження в 
рамках Європейського проєкту 
МABUWU ) і передбачила точне міс-
це першого провалля, до вирішен-
ня проблеми не допускають. І зовс-
ім не з міркувань економії: німецькі 
геологи пропонують дослідити тери-
торію родовища за свої ж кошти.
 Зеновій Варивода, кандидат тех-
нічних наук, член-кореспондент 
Академії гірничих наук України, ди-
ректор Стебницького ДГХП « Полімі-
нерал» з 1989 до 2001 рр. комен-
тує: «Ми можемо припустити мож-
ливі сценарії розвитку цього явища. 
За найгіршими прогнозами, некон-
трольований великооб’ємний обвал 
може спричинити потрапляння мі-
нералізованої води у басейн річки 
Дністер, яка є майже єдиним джере-
лом прісної води для Молдови. Неп-
ридатними до пиття стануть і крини-
ці місцевих мешканців. Обвали землі 
супроводжуються техногенним зем-
летрусом. Землетрус в 6 балів і вище 
може спричинити деформацію водо-
носних горизонтів у регіоні Трускав-
ця. В тому числі — до втрати курор-
том лікувальних джерел».
 Надто тривожна перспектива, 
щоб вимовляти її вголос. Тож уся 
увага львівських екологів прикута 
до тріщин шляхового покриття  до-
роги Дрогобич — Трускавець. Вирі-
шують переносити інфраструктуру: 
водогін, ЛЕП, а це — мінус 23 млн 

грн із держбюджету. Далі — дорога.
 Уряд обіцяв виділити на будів-
ництво 250 млн грн. Розробленням і 
втіленням проєкту займається Служ-
ба автомобільних доріг України. Пе-
реносити дорогу вирішують попри 
с. Модричі — 100-200 метрів на за-
хід від існуючої дороги. Проєктно-
кошторисну документацію складає 
недавно створена Київська проєктна 
організація ТОВ «Сінк плюс міжна-
родна інжинірингова і консалтинго-
ва компанія», засновник якої працю-
вав раніше у САД у Львівській обл. 
Геотехнічне обґрунтування на будів-
ництво дороги на закарстованій тери-
торії надав Івано-Франківський інс-
титут нафти і газу.

Про Укравтодор та Гірхімпром
 Не всі науковці висновок франків-
ців вважають адекватним: викорис-
товуваний в експертизі метод зонду-
вання не показує глибинних пустот, 
а єдиний доступний у нас метод екс-
периментального буріння на глибину 
200 м при проєктуванні не викорис-
товували. Новозбудована траса може 
бути більш небезпечною, ніж існую-
ча. Або ж значно дорожчою від за-
декларованої суми. 
 Цю інформацію стурбовані на-
уковці озвучують на екологічних 
«круглих столах», засіданнях еко-
логічних комісій, форумах, шляхом 
листування — як об стіну горохом. 
Лише Укравтодор із деяким розумін-
ням поставився до схвильованості на-
уковців та ніби не заперечує внесен-
ня коректив до проєкту. Проте неза-
баром зареєстрував проєкт на порталі 
державних закупівель. Ціна на ко-
рективи та додаткове буріння в кош-
торис не закладена — 240 млн грн. 
Торги заплановано на 21 червня.
 Задля емоційної рівноваги до-
цільно озвучити і найбільш оп-
тимістичний сценарій Зеновія Ва-
риводи: «Схоже на те, ще провалля 
2017 р. утворилось внаслідок схід-
них водопритоків. 2020 р. — захід-
них. В обох випадках обвали пере-
крили собою водопритоки до рудни-
ка. Вода могла вже заповнити всі 
порожнини, але карстоутворення 
тільки призупинилось. Вода зі сто-
рони Модрич до Рудника №2 текла 
двома підземними руслами. Звідси 
— дві тріщини дорожнього покрит-
тя. Інша ж товща землі під дорогою 
може бути й цілісною. Якщо це так, 
то відпадає необхідність перене-
сення дороги. Якщо є можливість, 
то можна перенаправити водяний 
потік із Модрич. Після цього вода 

перестане текти і утворювати карс-
ти». 
 О т ж е ,  г е о л о г і ч н і  в и ш у к у -
в а н н я  д о з в о л я т ь  п е р е д б а ч и т и 
й м о в і р н і  к а т а с т р о ф и  т а ,  м о ж л и -
в о ,  з е к о н о м и т и  д е р ж а в н и й  б ю д -
ж е т .  Чому ж тоді не запросити ні-
мецьких дослідників? Може через 
побоювання, що причиною обвалів 

німці визначать мокру консерва-
цію соляної копальні. Тоді її  ав-
тори з ВАТ «Гірхімпром» будуть 
вимушені відповідати за свою не-
компетентність. Або ж побоюван-
ня, що безпечнішим і вигіднішим 
виявиться варіант укріплення те-
перішньої дороги, а проєкт на 240 
млн стане не актуальним. ■

ГЕОЛОГІЯ

Трускавецьке провалля
Чи можуть і за яких умов справдитися прогнози втрати курортом лікувальних джерел

■

КОРОТКО

 Цікаві факти з історії родовища
 1. Швидше за все, процес карстоутворення бере початок від землетрусу 1978 р. у Румунії, так званий 
«бухарестський».
 2. Підземні води потрапили до виробок рудника . В цей час закласти дірку пропонували італійці. При 
прем’єрі тодішньому, Кучмі, від пропозиції італійців відмовились: думали, шо проблема контрольована.
 3.  Італійські інвестори хотіли створити спільне підприємство разом із «Полімінералом», запровадив-
ши технологію переробки калійних добрив, що дозволяло б оптимізувати процес та зменшити негативний 
вплив на довкілля.
 4. «Полімінерал» було продано за 56 млн грн — у чотири рази дешевше за попередньо офіційно 
підраховану ціну. Власником стало ПАТ «Компанія Райз», що входить до агрохолдингу Ukrlandfarming Оле-
га Бахматюка. Подейкують, що «Полімінерал» був обміняний на соняшникове насіння. Його об’ємом мож-
на було заповнити обидва рудники. Насіння ніхто не бачив.
 5. Проєкт «Мокра консервація рудника №2» передбачав наповнення шахтних виробок солоною водою 
зі хвостосховища — сховище накопичених відходів переробки руд «Полімінералу». Проте помітили утво-
рення сірководню. Вочевидь, туди нелегально скидались відходи нафтопродуктів із сусіднього Борислава.
 6. Із обіцяних 162,4 млн грн на «мокру консервацію» коштів, уряд профінансував 70,9 млн грн.
 7. У 2018 році Дрогобицька міська рада мала намір збудувати на території «Полімінералу» сміттєспа-
лювальний завод, токсичні відходи від функціонування якого мали заховувати в рудник.
 8. Олег Бахматюк зобов’язався в договорі купівлі-продажу закінчити проєкт «мокрої консерваці». Але 
не закінчив. Після березневого провалля Львівська екологічна інспекція зобов’язала «Полімінерал» за-
вершити проєкт власним коштом.
 9. Припинення видобутку калійних руд у Стебнику (2003 рік) негативно позначилось на економіці Украї-
ни. Зараз монополістами на світовому ринку добрив є Білорусь та Росія. Калійна промисловість Білорусі 
утворює більше половини надходжень країни.
 10. Стебницькі калійні добрива є в рази ціннішими, ніж білоруські. Видобуток добрив на руднику №1 
ще можна відновити.

■

Уже були два великі обвали землі.
Фото надане автором.

❙
❙

Ірина КИРПА

 Під Одесою планують побудувати величезне готель-
не місто-курорт з екологічною філософією. На його об-
лаштування планують витратити понад 2,5 мільярда 
доларів інвестиційних грошей. Цей цілорічний центр 
туризму з гральною зоною під назвою «Дунайя» хочуть 
розмістити на піщаній косі, частина якої розташуєть-
ся на дамбі між озером Сасик та Чорним морем. У жит-
ловій зоні — 80 готелів, а 10-кілометрова набережна 
займе понад 500 га землі. Уявили масштаби?!
 Перші готелі візьмуть відвідувачів на початку 2022 

року, перший мільйон туристів очікується у 2025 році, 
а вже через п’ять років планується вийти на постійний 
рівень у 6 мільйонів відвідувачів на рік! Як тільки за-
вершиться карантин, в Одеській області планують пуб-
лічну презентацію проєкту для широкого загалу.
 «Перспективний інвестиційний проєкт забезпечить 
роботою 25 тисяч жителів Одеси та області, — впевне-
ний директор центру туризму «Південна ліга» Фазіль 
Аскеров. — Сучасні готелі побудують, як кажуть, на 
будь-який гаманець. Найменший готель буде розрахо-
ваний на 150 номерів, а найбільший — на 1,2 тисячі го-
тельних номерів. Одна з родзинок проєкту — облашту-
вання майданчика з метою проведення музичних фес-
тивалів світового рівня на 50 тисяч осіб».
 За словами Фазіля Аскерова, при будівництві го-
тельного містечка застосовуватимуть інноваційні тех-
нології, що дасть можливість зберегти чистоту Чор-
ного моря та всієї прибережної зони в Одеській облас-
ті. Цікаво, що саме це будівництво президент України 
анонсував у Києві ще восени 2019 року, на форумі Ял-
тинської європейської стратегії, закликаючи приват-
ний бізнес інвестувати в нього кошти під особисті га-
рантії.  Архітектором проєкту виступила команда Сер-
гія Гусєва, а одним з ідейних авторів є голова Комітету 
Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмит-

ро Наталуха.
 Не всі, щоправда, у захваті від будівництва міс-
течка в Одеській області. Навіть якщо його комплекс 
азартних ігор гарантує додатковий стабільний прибу-
ток, який наповнюватиме і бюджет. Так, директор на-
ціонального природного парку «Тузловські лимани» 
Ірина Вихристюк упевнена, що реалізація проєкту за-
вдасть непоправної шкоди природі. За її словами, поп-
ри те, що територія не входить до складу природного 
парку, це частина Смарагдової мережі Європи Emerald 
Network й охороняється Бернською конвенцією: «За-
будова Жебріянського пересипу (майданчик між ко-
лишнім лиманом Сасик та Чорним морем) — чергова 
афера, яку Саакашвілі почав лобіювати ще за часів сво-
го головування в Одеській ОДА, а потім її влили у вуха 
Зеленському. Я б цей проєкт так і назвала: «Бандитсь-
ка Затока-2». Зароблять на продажу рекреаційних зе-
мель одиниці, а втратять — мільйони, можна сказати, 
вся Україна! Але хіба це цікавить президента?».
 Нагадаємо, що раніше через брак коштів Одеська 
область втратила схожий проєкт під назвою «Морський 
Буковель», який планував реалізувати на території 
Овідіопольського району партнер Ігоря Коломойсько-
го Ігор Палиця. У 2016-му будівництво так і не почало-
ся через проблеми навколо ПриватБанку. ■

ОВВА!

Азартний бізнес
Чи забезпечить роботою 25 тисяч 
жителів Одеси та області новий 
готельний комплекс

■
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Юрій ПОТАШНІЙ

Письменника Володимира Ко-
роленка, народженого у Жито-
мирі, ще коли він належав до 
Волинської губернії  Російської 
імперії, називають правозахис-
ником і гуманістом. Проте став-
лення автора повістей «Сліпий 
музикант» та «Діти підземелля» 
до українців — неоднозначне. 
Читаючи найвідоміший твір ав-
тора, мимохіть доходиш вис-
новку, що він вважав українців... 
другосортними людьми — на 
відміну від «великоросів». 

Батько наказав дітям 
бути росіянами
 Володимир Короленко 
(1853—1921) вважав себе си-
ном трьох народів — українсь-
кого, польського і російського, 
але писав тільки російською. 
Хоча він виріс серед українців, 
мав «різноплемінну душу», од-
нак «національне самоусвідом-
лення Короленка відбулося у 
бік Росії», зазначають біогра-
фи письменника.
 Мати і бабуся Короленка — 
полячки, тому в дитинстві 
польська мова для Володимира 
була рідною. А ось по батьківсь-
кій лінії письменник є нащад-
ком миргородського козацько-
го полковника Івана Короля. 
Утім подекуди надибуємо на 
твердження, що Галактіон Ко-
роленко — батько Володимира, 
був росіянином. 
 Справді, важко віднайти до-
кази українськості Галактіона, 
адже з певного часу в родині він 
став культивувати російську 
культуру. Переповідають, що 
одного разу в будинку Королен-
ків у Житомирі все різко зміни-
лося. Галактіон, порадившись 
із дружиною, сказав своїм на-
щадкам: «Послухайте, діти! Ви 
росіяни й від цього дня мусите 
говорити російською мовою». 
 Відтоді польська в сім’ї зійш-
ла нанівець. Про українську не 
було й мови. У гімназійні роки 
Володимир вирішив присвяти-
ти себе російській літературі.
 Дворянин Короленко нав-
чався в Санкт-Петербурзі та 
Москві, однак вищої освіти 
так і не здобув. У студентські 
роки він долучився до револю-
ційного народницького руху. 
Загалом через свої політичні 
погляди Короленко провів у 
тюрмах та на засланні майже 
шість років.
 Не з власної волі відпра-
вився він у «краї далекі» — до 
В’ятської губернії. Жив у глу-
хому селі Березівські Починки, 
де місцевий люд опалював хати 
«по-чорному», як за первісного 
ладу. Значна частина літератур-
них творів письменника навіяна 
саме засланням до Сибіру.

Дорогою до Полтави
 Письменнику дозволили осе-
литися в Нижньому Новгороді. 
Це десятиліття (1885—1895) 
було періодом найактивнішої 
літературної та громадської 
діяльності митця, котре сучас-
ники навіть називали «епохою 
Короленка». 
 Тут Володимир Галактіоно-
вич пише і видає свою першу 
книгу «Нариси й оповідання», 
куди увійшли його сибірські но-
вели. У ці роки Короленко пуб-
лікує «Павловські нариси», у 
яких описує важке життя кус-
тарів села Павлова Нижегород-
ської губернії. 
 У Нижньому Новгороді Во-
лодимир Галактіонович знахо-
дить своє сімейне щастя, одру-
жившись із росіянкою Євдо-
кією Івановською. Вона була 
революціонеркою, походила з 
Тульської губернії.

 Упродовж 1896—1900 років 
Короленки мешкали в Санкт-
Петербурзі. Чоловік, на той час 
уже відомий письменник і пуб-
ліцист, працював редактором 
журналу «Русское богатство».
 Більшу частину свого свідо-
мого життя письменник про-
жив поза межами України. 
Проте Короленко охоче й бага-
то подорожував імперією: побу-
вав у Криму, Поволжі, на Кав-
казі, Південному Уралі . 
 Українські літературознав-
ці, котрі досліджували життя і 
творчість Короленка, стверджу-
ють, що він завжди хотів повер-
нутися в Україну. І у 1900 році 
письменник оселився в Пол-
таві, де і прожив до своєї смерті 
(1921 рік).

Гуманіст
 Дослідники пишуть, що Ко-
роленко мав повагу до всього 
українського, підтримував ук-
раїнську мову, виступав на за-
хист її прав. Проте якихось 
фактів, на жаль, не наводять.
 Чого не можна заперечува-
ти, то це правозахисної діяль-
ності письменника. Він, зок-
рема, палко відстоював права 
вотяків — так у царській Росії 
називали удмуртів. Числен-
ні виступи Короленка на під-
тримку євреїв теж характеризу-
ють його як видатного гуманіс-
та свого часу. Єврейська рада 
України 1998 року навіть нада-
ла Короленку звання «Правед-
ник України»  за  №48. 
 Гнівні публікації Короленка 
та інших російських письмен-
ників змусили владу організу-
вати допомогу майже двом де-
сяткам губерній Чорнозем’я 
та Середнього Поволжя, де на 
початку 1892 року лютував го-
лод. Завдяки Короленку набу-
ла розголосу кривава розпра-
ва поліції над селянами у Ве-
ликих Сорочинцях на Полтав-
щині (1906 рік). 
 Загалом митець присвятив 
багато часу боротьбі з неспра-

ведливістю й насильством. Пуб-
ліцистика Короленка — різка й 
сильна, вона сповнена співчут-
тя до знедолених людей. Це 
принесло величезну популяр-
ність письменникові, а тому 
царський уряд рахувався з його 
публіцистичними виступами. 
Цілком заслужено за Володи-
миром Галактіоновичем закрі-
пився статус «совісті Росії». 
 Тож не дивно, що 1917 року 
прізвище Короленка назива-
ли серед кандидатів на посаду 
першого президента Російсь-
кої Республіки. А ось до спроб 
відродити українську держав-
ність письменник поставився 
доволі прохолодно. 
 Після жовтневого переворо-
ту гуманіст Короленко відкрито 

засудив більшовицьке свавілля 
та звірства громадянської війни. 
Тоді очільник нової влади Ленін 
написав про Короленка, що «та-
ким «талантам» не гріх посиді-
ти декілька тижнів у в’язниці».
 Коли більшовики залили 
кров’ю Москву й Петроград, 
тисячі людей рятувалися від 
голодної смерті втечею в Украї-
ну. Короленко завдяки своєму 
моральному авторитету зумів 
організувати харчування і по-
бут понад 10 тисяч хлопчиків і 
дівчаток віком від 7 до 14 років, 
привезених із Росії, — і це лише 
на Полтавщині.

«Хохлацкое сердце» 
 Справжнє визнання прихо-
дить до Короленка після пуб-
лікації повісті «Сліпий музи-
кант». 1886 року санкт-петер-
бурзькі «Русские ведомости» 
друкують на першій сторін-
ці початок ще незавершеного 
твору. Повість написано на ук-
раїнському матеріалі. За цим 
твором можна робити виснов-
ки, як насправді Короленко 
ставився до українців. 
 У першому рядку повісті ав-
тор повідомляє, що дія відбу-
вається в Південно-західному 

краї (мовою оригіналу «Юго-за-
падный край»). А йдеться про 
Україну, яка на мапі Російсь-
кої імперії була розташована на 
Південному Заході. 
 Скажімо правду: зневажли-
вий тон до своєї батьківщини Ко-
роленко зберігає упродовж усієї 
повісті, яку він чомусь називає 
етюдом. З подальшого читання 
складається враження, що цей 
письменник «українсько-поль-
ського походження» хоче сподо-
батися тільки росіянам, орієн-
тується саме на них.
 Заради справедливості слід 
зауважити, що у творі зустрі-
чається і слово «Украина». Ви-
ходить, що царська цензура 
пропускала його в літературі. 
Однак, очевидно, через влас-
ні переконання Короленко на-
зиває наші землі здебільшого 
«Юго-западный край» і «Мало-
россия».
 На українське село автор 
накладає російську кальку, 
пише про волинську «дерев-
ню» і «избу», про «мужиков» 
і «дворовых девок». В одному 
місці письменник в українсь-
кий контекст навіть уплітає 
«русскую тройку».
 Наша природа у Королен-
ка — «южная», пісня — «мало-
русская», а публіка в Києві — 
«юго-русская». Українські 
думи автор називає «думками». 
Місцевий селянин має у нього 
ім’я «Иохим». Про гуцула Ко-
роленко пише, що це «карпат-
ский горец», мабуть, за анало-
гією з «кавказским горцем» (аб-
реком). У повісті присутні і «ко-
заки», і «казаки», але чи є між 
ними різниця — невідомо. А ще 
у садку українського поміщи-
ка чомусь ростуть «буки». Таку 
кашу в голові автора можна по-
яснити хіба що відірваністю від 
рідного краю, тим, що він писав 
«Сліпого музиканта» у Нижньо-
му Новгороді, та й ще після три-
валого заслання у Сибіру.
 Короленко зверхньо нази-
ває українських селян «хлопа-
ми» — «конюх-хлоп», «против-
ный хлоп». Говорити українсь-
кою — це «по-хлопски», народ-
на пісня — це «хлопская» пісня. 
А ось такий пасаж українцям, 
очевидно, слід сприймати за 
комплімент: «Странно, сколько 
тонкого чувства в этом грубова-
том на вид «хлопе». Це польська 
пані розмірковує про селянина, 
який майстерно виграє на дуді. 
 У своїй повісті автор пише 
про «малороссов», що, утім, не 
дивно для російської літерату-
ри ХІХ століття. Але найчасті-
ше Короленко називає україн-
ців «хохлами». Буває, що на 
одній сторінці це принизливе 
слово та похідні від нього зуст-
річається чотири рази! «Хохол-
дударь», «усатая «пыка» хохла-
музыканта», «хохлацкая дуд-
ка», «хохлацкий юмор», «хох-
лацкое сердце», «глуповатый 
хохлацкий черт». 
 Годі перелічити всі образливі 
вислови. Гірко, що так думають 
і кажуть не тільки герої твору, 
а й сам автор. Здається, «росія-
нин» Короленко насолоджуєть-
ся своєю зверхністю над «хохла-
ми», не проминає нагоди ткнути 
їх лицем у болото. До речі, жод-
ного разу у «Сліпому музиканті» 
не вживається зневажлива наз-

ва до представника іншого наро-
ду, скажімо «кацап» чи «лях».
 Короленко змальовує ук-
раїнського поміщика Ставру-
ченка, вдаючись до традиційних 
для «великоросів» стереотипів: 
«С длинными казацкими усами 
и в широких казацких шарова-
рах. Говорил не иначе, как по-
малорусски». Його сини «одеты 
в белые свитки и расшитые ма-
лороссийские сорочки», хоча і 
вчилися в Санкт-Петербурзі.
 Лише один раз дворянин і 
«романтик» Максим Яценко, 
«когда-то мечтавший о новой 
сечи», наважився заперечити 
шовіністичну риторику: «Эх, 
малый! Это не хлопские песни».
 Повість завершується пара-
доксально, зважаючи на свою 
антиукраїнську спрямованість. 
Головний герой твору, сліпо-
народжений «Петрусь», у під-
сумку став гарним музикою, бо 
знав і глибоко відчував народні 
українські мелодії, котрі автор 
інакше, як «хохлацкие», не на-
зивав.

Що робить «Музикант» 
у школі?
 Цікаво, що повість Володи-
мира Короленка «Сліпий му-
зикант» входить до шкільного 
курсу із зарубіжної літерату-
ри. Щоправда, як нам повідо-
мили в Міносвіти, 2017 року 
відбулось оновлення навчаль-
ної програми й відтоді «Сліпо-
го музиканта» діти вивчають 
у 6-му класі факультативно. 
Мовляв, так вирішила робо-
ча група, до якої увійшли на-
уковці, вчителі-практики та 
психологи.
 «На вибір учителя подають-
ся твори «Хатина дядька Тома» 
Гаррієт Бічер-Стоу або «Сліпий 
музикант» Володимира Коро-
ленка. За програмою учні роз-
глядають у творі тему мистец-
тва, народні образи й традиції, 
українську природу, а також 
пошук героями свого місця у 
світі, твердість переконань, 
уваги та поваги до інших», — 
ідеться у відповіді міністерства 
на інформаційний запит.
 Однак, чи проводили названі 
вище «науковці, вчителі-прак-
тики та психологи» лінгвістич-
ну експертизу повісті, невідомо. 
Як і те, який світогляд, на думку 
МОН, має формувати твір Коро-
ленка у школярів. На запитан-
ня, чи містить «Сліпий музи-
кант» зневажливу для україн-
ців лексику, в Міністерстві ос-
віти не відповіли. 
 Книгу можна купити як мо-
вою оригіналу (російською), 
так і в українському перекладі. 
Українською «етюд» Королен-
ка надрукувало, зокрема, тер-
нопільське видавництво «Бог-
дан». Ми звернулися в Тер-
нопіль із запитом про мотиви 
видання антиукраїнської літе-
ратури — там, незважаючи на 
законодавство про пресу, протя-
гом місяця так і не спромоглися 
відповісти. 
 Утім, відповідь очевидна: 
якщо Міністерство освіти «ви-
ховує» школярів на таких тво-
рах, чому видавництво не має 
права заробляти на поширенні 
книжок сумнівного змісту. Тим 
паче, коли їх благословляє Ук-
раїнська держава. ■

СУМНІВНИЙ ВИБІР

Дивна любов до українців
Володимир Короленко жив у Житомирі і Полтаві, утім зневажливо 
описував місцевий люд

■

Володимир Короленко.
Фото з «Вікіпедії».

❙
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«Росіянин» Короленко насолоджується своєю 
зверхністю над «хохлами», не проминає нагоди 
ткнути їх лицем у болото. 
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Atlas Weekend перенесли на наступний рік.
Фото організаторів.

❙
❙

Леонід ПОЛІЩУК

 Через пандемію коронавіру-
су вся івент-індустрія в Ук-
раїні зупинилась. Літні музич-
ні фестивалі, концерти та інші 
події скасували або ж перенес-
ли. Цьогорічне літо обіцяє бути 
найнуднішим за останні роки?
 Скажімо, Atlas Weekend, 
один із найбільших фестивалів 
у Східній Європі, перенесли на 
2021 рік. Це найпопулярніша 
музична подія в Україні, яку 
минулого року відвідали 538 
тисяч людей за шість днів. У 
зв’язку з пандемією Covid-19 
організатори не могли наража-
ти на ризик гостей, команду та 
артистів фестивалю, проводячи 
його цього літа.
 Нові дати Atlas Weekend: 6—
11 липня 2021 року. Квитки, 
придбані на цьогорічний фести-
валь, є дійсними на AW 2021. 
Наразі керівництво перебуває в 
переговорах зі всіма артистами, 
щоб уже заявлений лайнап було 
повністю збережено. Проте буде 
оголошено ще й нових виконав-
ців, які приєднаються до фести-
валю наступного року.
 «Це найважче рішення, яке 
нам коли-небудь доводилося ух-
валювати. Останній місяць ми 
не втрачали надії та працювали 
над створенням AW 2020, роз-
глядали різні варіанти виходу з 
кризи та до останнього вірили, 
що в нас буде можливість зуст-
рітись із вами цього літа, — пові-
домили організатори на офіцій-
ному сайті фестивалю. — Про-
те, спостерігаючи за розвитком 
подій у світі та спілкуючись із 
нашими європейськими коле-
гами, ми дійшли висновку, що 
перенесення — єдине правиль-
не рішення в цій ситуації. Друзі, 
ми закликаємо вас укотре висло-
вити свою любов до фестивалю. 
Скористайтесь вашими квитка-
ми на Atlas Weekend 2020 на-
ступного року — так ви підтри-
маєте фестиваль і допоможете 
зробити його ще яскравішим та 
крутішим у 2021-му. Всі, хто не 
в змозі бути з нами наступного 
року, матимуть можливість по-
вернути кошти».

 Київський міжнародний 
UPark Festival також перенес-
ли. Команда обіцяє доклас-
ти максимум зусиль, аби пере-
містити і всіх анонсованих ар-
тистів на наступний рік. Точні 
дати виступів будуть повідом-
лені одразу після підтверджен-
ня. «Наразі з впевненістю мо-
жемо сказати — лайнап UPark 
2021 буде ще потужнішим і ми 
неодмінно здивуємо вас новими 
анонсами! Усі придбані квитки 
залишаються дійсними на 2021 
рік», — зазначено на офіційно-
му сайті фестивалю. 
 Наступного року місце про-
ведення фестивалю залишаєть-
ся незмінним — Київ, Sky 
Family Park. Також відомо, що 
в 2021 році виступить один із 
уже оголошених хедлайнерів 
— гурт My Chemical Romance.
 Найбільше вразили органі-
затори фестивалю Zaxidfest. 
Вони ризикнули та просто пе-
ренесли подію з червня на кі-
нець серпня або початок вере-
сня. Кажуть, що за відсутності 
авіасполучення акцент робити-
муть на українських артистів. 
Про скасування виступів уже 
оголошених іноземних гуртів 

(Sepultura, Being As An Ocean) 
інформація відсутня. 
 «Ми маємо намір перенес-
ти фестиваль на кінець серп-
ня або на початок вересня. Але 
всі наші дії будуть залежати від 
подальших рішень влади щодо 
карантину. Якщо Zaxidfest доз-
волять провести, ми будемо до-
тримуватися рекомендацій 
влади щодо заходів безпеки на 
фестивалі», — повідомив Яків 
Матвійчук, засновник та ор-
ганізатор Zaxidfest.
 Нагадаємо, фестиваль від-
будеться у Львівській області, 
село Родатичі, відпочинковий 
комплекс «Чарівна долина».
 Також вирішили не скасову-
вати  фестиваль ReSpublica. Цьо-
горіч організатори планують 
повернути фест у Кам’янець-
Подільський, бо у тамтешній 
фортеці його простіше присто-
сувати до нових вимог.
 «Ми принципово не скасо-
вуємо фестиваль ще й тому, що 
в цей складний час хочемо дати 
можливість заробити гравцям 
українського музичного ринку: 
артистам, прокатникам, техні-
кам і всім іншим», — повідомив 
Андрій Зоїн, засновник і органі-

затор фестивалю ReSpublica.
 Андрій Зоїн нині розглядає 
три варіанти проведення фес-
тивалю. Перший: ReSpublica 
відбувається в звичайному ре-
жимі. Другий: якщо влада об-
межить кількість людей на ма-
сових заходах, тоді фест частко-
во перейде в онлайн. Ну і третій: 
повний перехід в онлайн. Він 
найскладніший для реалізації, 
але організатори готові і до та-
кого розвитку подій.
 Крім того, за словами за-
сновника та організатора фес-
тивалю ReSpublica, вся коман-
да стежить за досвідом закор-
донних колег і планує запозичу-
вати в них лайфхаки. Цікавий 
приклад фесту в Литві, де гля-
дачі дивилися концерти з авто-
мобілів. Під самою сценою їх 
вмістилося близько сотні.
 Такі фестивалі, як «Фай-
не місто», Leopolis Jazz Fest, 
«Тарас Бульба 2020», також 
офіційно перенесли на 2021 
рік. Нагадуємо, що з 12 берез-
ня в Україні введено карантин. 
Наразі карантин продовжено 
до 22 травня, однак з 11 травня 
діють певні послаблення на ро-
боту підприємств. ■

Людмила КОХАН

 Чілдрен Кінофест, який 7 
років поспіль безкоштовно знайо-
мить українських дітей як із най-
новішими європейськими стріч-
ками, так і зі світовою кінокласи-
кою, у 2020-му вперше відбудеть-
ся онлайн — уже з 29 травня по 7 
червня. За традицією, до конкур-
сної програми увійшло сім філь-
мів для глядачів від чотирьох 
років, відібраних на найбільших 
європейських кінофорумах. І пе-
реможця фестивалю визначати-
муть глядачі після перегляду. 
 Україну в конкурсній програ-
мі фестивалю представляє фан-
тастичний пригодницький «Фок-
стер & Макс» Анатолія Матешка 
(виробництва Pronto film). Голо-
вний герой фільму дванадцяти-
річний школяр Макс знаходить 
балончик із нанофарбами і ма-
лює графіті собаки. Неочікувано 
зображення оживає та перетво-
рюється на пса-наноробота з су-
перможливостями. 
 Для старшої аудиторії Чіл-
дрен Кінофест пропонує шале-
ну подорож на рок-фестиваль у 
Норвегії — із підлітками-геро-

ями роуд-муві «Лос Бандо». Це 
кіно претендувало на здобут-
тя «Кришталевого ведмедя» за 
найкращий художній фільм для 
юнацтва на Берлінському кіно-
фестивалі. 
 У програмі київського кіно-
фесту покажуть два анімаційних 
фільми. Найменших глядачів че-
кає «Сіпсік — лялька-друг» — 
екранізація знаменитої серії роз-
повідей, яка стала символом ди-
тячої літератури Естонії. А «Гол!» 
— створена в найкращих тради-
ціях британської анімації стріч-
ка про маленького кротика, який 
мріє стати футболістом, а не шах-
тарем, як усі його родичі.  Також 
до програми увійшли німецьке 

фентезі «Тім Талер, або Проданий 
сміх», австралійський сімейний 
фільм «Мій друг містер Персі-
валь» та нідерландсько-німецька 
драма «Салон краси Ромі».
 Спеціальною подією до Дня 
захисту дітей 1 червня стане он-
лайн-прем’єра переможця Чілд-
рен Кінофесту минулого року — 
анімаційного фентезі «Викраде-
на принцеса» Олега Маламужа 
(виробництва студії Animagrad). 
Хітова українська стрічка роз-
повідає історію доньки київсько-
го князя, викраденої злим чаклу-
ном, та мандрівного музиканта, 
який намагається її врятувати. 
Ролі у фільмі озвучили Олексій 
Завгородній, Надя Дорофєєва, 

Сергій Притула, Юрій Горбунов 
та посол Чілдрен Кінофесту 2019 
року Олег («Фагот») Михайлюта. 
На сайті фестивалю фільм можна 
буде переглянути з 1 по 7 червня 
включно. 
 Нагадаємо, цьогорічний по-
сол Чілдрен Кінофесту — Анд-
рій Хливнюк із «Бумбокса».
 У рамках фесту вже вчетвер-
те відбудеться Конкурс дитячих 
фільмів. За традицією, перемож-
ців визначать журі українських 
кінематографістів — продюсер-
ка та директорка Одеського між-
народного кінофестивалю Юлія 

Сінькевич, зірка серіалу «Перші 
ластівки» актор Максим Самчик 
та аніматор Олег Маламуж. Гля-
дачам показу дитячих коротко-
метражних фільмів також запро-
понують проголосувати онлайн 
та обрати переможця в номінації 
«Приз глядацьких симпатій» — 
автори найкращого фільму в цій 
категорії отримають 10 тисяч 
гривень. Фіналістів буде оголо-
шено 19 травня.
 Тож VІІ Чілдрен Кінофест від-
будеться з 29 травня по 7 червня 
на сайті  www.childrenkinofest.
com. Усі покази — безплатні, за 
попередньою реєстрацією на сай-
ті. Фільми конкурсної програ-
ми можна буде дивитися протя-
гом тижня у будь-який зручний 
час. Фільм-ретроспектива (а це 
вже класика від Жоржа Мельєса 
— одного з засновників світового 
кінематографа, першого в історії 
автора спецефектів та монтажних 
фокусів) та роботи фіналістів кон-
курсу дитячих короткометраж-
них фільмів, які входять до скла-
ду позаконкурсної програми, бу-
дуть доступні для перегляду як 
спецподії за розкладом — упро-
довж одного дня. ■

ТАКЕ КІНО

Дітям вхід дозволено
Про салон краси, пса-наноробота, 
рок-фестиваль, принцесу і мрії кротика 
показуватимуть онлайн фільми кінофетивалю

■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Ризик лишитися без музики і драйву
Чи дивитимуться українські глядачі концерти з автомобілів і де?

■

Промені привертали увагу до колапсу 
в культурі у час карантину.
Фото організаторів акції.

❙
❙
❙

АКЦІЯ

 Сотні променів у небі — 
 за культуру

 У Києві 12 травня, о десятій вечора, відбу-
лась акція «Стоп культурний карантин», під час 
якої небо освітили сотні прожекторів. Ініціатором 
акції виступила організація Kyiv Music Days, яка 
відома проведенням музичних освітніх заходів.
 Що цією акцією хотіли сказали організатори? 
Головна мета — привернути увагу влади і сус-
пільства до креативних індустрій та видовищних 
заходів, галузей культури, мистецтва, розваг, ор-
ганізації масових подій, які за час двомісячного 
карантину зазнали великих фінансових втрат і які 
держава фактично ігнорує.
 До ініціативи доєдналося 20 міст: Харків, 
Львів, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Одеса, 
Чернігів, Ужгород, Тернопіль, Київ, Рівне, Пол-
тава, Умань, Маріуполь, Кам’янське, Кременчук, 
Дрогобич, Стрий, Вишгород.
 «Коли уряди інших країн рятують свої еко-
номіки шляхом підтримки населення та бізнесу, 
планують поетапні виходи з карантину та прогно-
зують ймовірні сценарії для індустрій, українсь-
кий уряд ще тільки розробляє програми подо-
лання кризи, — констатували організатори на 
офіційній сторінці «СтопКультурнийКарантин!» у 
Facebook. — При цьому сфера креативних індус-
трій та видовищних заходів перебуває у забутті. 
Нас ніби не існує».
 Понад 250 000 осіб залишились без роботи 
— артисти; актори; музиканти; балетмейстери; 
організатори заходів; технічний персонал світла, 
звуку та сцени; декоратори; працівники кінотеат-
рів, івент-агенцій, квиткових операторів. У цій га-
лузі — сотні спеціалізацій та професій, без яких 
годі уявити сучасне культурне життя країни.
 Акція #СтопКультурнийКарантин мала на меті 
привернути увагу уряду до факту існування куль-
турної індустрії в Україні і почати діалог з її пред-
ставниками щодо можливого сценарію виходу 
з карантину. Якихось конкретних дій у відповідь 
урядовці ще не зробили.

■
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«Тест» грибними котлетами
 Отже, грибні котлети Марії 
Пташнік. Я, звичайно, і тут 
«прославилася», бо замість 
опеньок, що в її рецепті, взяла 
печериці, але все одно котлети 
вдалися дуже смачними. 
 Згадався анекдот у тему: 
«Дорога редакціє, нам дуже 
сподобався ваш рецепт салату з 
крабами та ананасами. Правда, 
краби ми замінили смаженими 
шкварками, а ананаси — варе-
ною картопелькою. Але страва 
вдалася на славу!». 
 І мої котлети вдалися на сла-
ву! Кілька разів уже готувала, 
прочитавши, до всього, у діє-
тологів, що печериці (як і всі 
гриби) — дуже корисна штука, 
особливо для жінок. 
 «Котлети гарно тримають 
форму, не розсипаються. Дуже 
смачні та соковиті», — комен-
тує свій рецепт майстриня і 
диктує його в деталях. 
 Кілограм грибів (у рецепті 
опеньки) відварити, просуши-
ти на сковорідці і дрібно пере-
молоти. Окремо подрібнити се-
редню цибулину. Просмажи-
ти дві середні цибулини (дрібно 
покришені) та середню моркви-
ну (потерти на дрібній тертці). 
Посолити і поперчити. До під-
готовленої маси додати потер-
ту, як на деруни, картоплину і 
три столові ложки манки.
 Гарно вимішати і формувати 
котлети, обкачувати в сухарях 
і смажити на середньому вогні. 
Оскільки вже є петрушка, кріп-
чик, стебла зеленої цибулі — до-
давайте сюди і смакуйте!
 Ну от, пройшовши «тест кот-
летами» на приготування сма-
коликів пані Марійки, можна 
тепер братися і до випічки за її 
рецептами. 
 Наші читачі, до речі, ще не 
знайомі з відомою в кулінарних 
колах, «смачних» блогах майс-
тринею Марією Пташнік, тому 
трошки про неї. Бо рецептів, які 
заслуговують на увагу, в неї дуже 
багато, тому маємо знати, хто ж 
творить їх із таким натхненням, 
що передається іншим. 
 Марія, правда, дуже скром-
но розповідає про себе, незва-
жаючи на свої нескромно пиш-
ні та розкішні солодкі кулінар-
ні творіння. Творчі люди часто 

бувають от такими скромними, 
навзамін розповідаючи про себе 
своїми реальними роботами. 
Марія Пташнік за освітою еко-
номіст, мешкає з родиною — чо-
ловіком і чотирирічною донею 
Наталочкою та десятирічним 
синочком Сергійком на Тер-
нопільщині, в Залужжі Шум-
ського району. Напевне, особ-
ливими квітами тішить Марій-
ку рідне село, раз вони такими 
солодкими фантазіями відтво-
рюються у її випічці. 
 Марія каже, що спеціально 
кулінарії не вчилася, а здібності 
перейняла від мами, відомої міс-
цевої господині. Улюблене в кулі-
нарії майстрині — торти.

«Мережка» — патріотично, 
красиво та смачно!
 «Сьогодні хочу запропону-
вати вам рецепт, можна сказати 
справжнього українського пляц-
ка з відповідною назвою «Мереж-
ка». Рецепт знайшла в мережі, 
пекла його вперше і дуже задово-
лена результатом. Маковий про-
шарок, вишні, ваніль — це все 
так смачно!» — каже Марія. 
 Щиро кажучи, дивлячись на 
результат Маріїного дебютно-
го пляцка, не скажеш, що вона 
його пекла вперше: він — ніби 
з обкладинки кулінарного жур-
налу. Це й добре, бо означає, що 
всі, хто пектиме щось уперше, 
також мають шанси отримати 
чудовий результат. 
 Отож: форма 21 см
 Тісто: яйце, 0,5 ст. цукру, 10 
г ванільного цукру, 0,5 ст. сме-
тани, 2 ст. борошна, ч. л. порош-
ку до печива — замісити тісто, 
розділити на 6 частин і постави-
ти в холодильник на 2 години.
 Коли спечемо коржі — готує-
мо макову масу: ст. маку (змо-
лоти), ст. цукру, 2 яйця, ст. л. 
крохмалю кукурудзяного, ст. 
л. манки, 0,5 ст. молока — все 
з’єднати і зварити до загустіння, 
постійно помішуючи. Ще гаря-
чим 1/3 частину маси викласти 
на корж. Зверху на масу виклас-
ти ще один корж, притиснути. 
Таким же чином викласти інші 
коржі. Отримаємо 3 коржі з ма-
ковим прошарком.
 Додатково знадобиться 0,5 
л вишень у власному соку (від-
цідити).

 Крем: ст. цукру, пак. ваніль-
ного пудингу, 400 мл молока — 
зварити і охолодити. 200 г мас-
ла збити і поступово, збиваючи, 
додати заварну масу. 
 Як будете збирати пляцок — 
на крем викладіть вишні! 
 «Смакота — не передати сло-
вами!» — підсумовує господиня. 

 «Синиця» в руці
 «Запропоную вам смачнень-
кий, ніжний, з кокосово-горіхо-
вою ноткою пляцок «Синиця». 
Пляцок добре нарізається, має 
гарний вигляд у розрізі, буде 
чудовим доповненням на вашо-
му святковому столі!» — роз-
повідає про свій наступний ше-
девр Марія Пташнік.
 Форма — 21х31
 Жовті коржі: 6 жовт-
ків, яйце, 5 ст. л. цукру, пак. 
ванільного цукру , 90 г масла 
(м’якого), 3 ст. л. сметани, 200 г 
борошна, 2 ч. л. розпушувача.
 Відділити білки від жовт-
ків і поставити в холодильник. 
Жовтки і яйце збити з цукром 
і ванільним цукром до посвіт-
ління (збивати приблизно 10 
хв., поступово додавати цу-
кор), додати масло і сметану і 
ще раз збити. Просіяти борош-
но з розпушувачем, додати до 
збитої маси і вимішати лож-
кою. Тісто розділити на 2 час-
тини і спекти 2 коржі. Випіка-
ти один корж приблизно 15-20 
хвилин. 
 Середній корж-безе: 6 біл-

ків, 6-7 ст. л. цукру, 1/4 ч. л. ли-
монної кислоти, 100 г мелених 
горіхів, 100 г кокосової струж-
ки, 2 ч. л. какао.
 Білки збити з цукром в кру-
ту піну, додати лимону кислоту 
і ще збивати 2 хвилини. Готову 
масу розділити на 2 частини. До 
однієї додати кокосову струж-
ку, до іншої — горіхи. У форму, 
застелену пергаментом, викла-
даємо спочатку горіхову масу, 
посипаємо какао і викладаємо 
кокосову масу. Все випікаємо 
10 хвилин на найбільшому вог-
ні, затим зменшуємо вогонь до 
мінімуму і ще печемо годину.
 Крем: 2 жовтки, 250 мл моло-
ка, 100 г цукру, 30 г кукурудзя-
ного крохмалю (можна картопля-
ний), 20 г какао — всі інгредієн-
ти перемішати вінчиком і вари-
ти на малому вогні до загустіння, 
постійно помішуючи, охолодити. 
300 г масла збити із заварною ма-
сою додати 20 мл коньяку.
 Збираємо пляцок: жовтий 
корж, крем, корж-безе горіха-
ми донизу, крем, жовтий корж. 
Верх оформити за бажанням. 
Дати просочитися 15 годин 
(перші 5 годин при кімнатній 
температурі, а потім поставити 
в холодильник). І все — скли-
кайте рідних до столу!

Коли вечір казковий...
 «А ще хочу поділитися смач-
ним пляцком «Казковий вечір». 
Пляцок є моїм авторським, я 
думаю, багатьом такий буде до 

вподоби! Легке поєднання горі-
хових коржів із кавовою ноткою 
та шоколадних коржів із запа-
хом кориці створює просто ней-
мовірний смак! Пляцок гарний 
в розрізі, тому ідеально підійде 
як основа торта (так, як у мене), 
або для солодкого фуршетного 
столу! Отже, ловіть рецептик!» 
— ці слова Марії Пташнік нади-
хають і на власне подібне кулі-
нарне творіння.
 Форма — 21 см.
 Горіхові коржі: яйце, жов-
ток, 2 ст. л. цукру, ст. л. меду, 
ст. л. масла (розтопити), 2 ст. 
л. холодної води, ст. мелених 
горіхів, ч. л. соди (погасити), 
ст. л. оцту, 1,5 ст. борошна.
 Замісити тісто, поставити в 
холодильник на 2 години. Після 
цього розділити на 6 рівних час-
тин, розкачати і випікати при 
температурі 180 градусів до золо-
тистого кольору (до 10 хвилин).
 Готуємо крем: яйце, 125 мл 
молока, пак. ванільного пудин-
гу, 5 ст. л. цукру, ст. мелених 
горіхів, 1,5 ст. л. кави (розчин-
ної), ст. л. какао, ст. л. масла.
 Зварити до загустіння, 
відразу викласти порівну на 3 
коржі, розмастити і покласти 
на крем інші 3 коржі (склеїти 
по 2 коржі). Так ми отримаємо 
3 коржі, відкладемо їх охолоди-
тися, а тим часом готуємо тісто 
на шоколадні коржі.
 Шоколаді коржі: 3 яйця, 3 
ст. л. цукру, 3 ст. л. сметани, 
2 ст. л. масла (розтопити), ч. л. 
кориці, 3 ст. л. какао, ст. бо-
рошна, 2 ч. л. соди (погасити 
ст. л. оцту).
 Тісто збити міксером (усі ін-
гредієнти додавати у тій послі-
довності, як написано вище). 
Тісто, консистенції густої сме-
тани, гарно розмащується по 
формі. Пекти 2 коржі при тем-
пературі 180 градусів до 15 хви-
лин. Як охолонуть коржі — зрі-
зати верхи і висушити. 
 Крем: пак. вершкового пу-
дингу, ст. цукру, 400 мл моло-
ка — зварити і охолодити, дода-
ти 220 г масла (збити поступо-
во, додаючи заварну масу), ст. 
л. горілки.
 «Для вирівнювання вико-
ристала крихту з шоколадних 
коржів і 6 ст. л. крему, які за-
лишила після перемащування 
коржів», — уточнює кулінар-
на майстриня, але, як і раніше, 
пропонує прикрашати власні 
вироби так, як підказує душа. 
 Отож творіть смаки так, як 
підказує душа! Смачного! ■

МАЙСТЕР-КЛАС 

«Казковий вечір» із «Синичкою»:
усі кольори природи у рецептах 
Марії Пташнік

■

Марія Пташнік. ❙

«Мережка». ❙

«Синиця». ❙

«Казковий вечір». ❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

«Щось мене вже квіти на тортиках ваблять. Мабуть, скоро буде 
весна», — сказала якось напередодні весни майстриня дуже гар-
ної, креативної, надзвичайно смачної випічки з Тернопільщини 
Марія Пташнік. І я хоч-не-хоч почала прислуховуватися до влас-
них бажань, з точки зору смачної кулінарії: якщо ваблять квіти — 
значить, весна, якщо ваблять ягоди — значить, літо, а яблука чи 
груші, горіхи, приміром — осінь, банани, помаранчі — це зима? 
Можна думати і так, бо смаки диктують і сезонні продукти, і настрій, 
і бажання творити. Останнього у Марії Пташнік так багато, що вона 
невпинно ділиться ним із господинями, які бажають порадувати рід-
них чимось смачним і гарним. Марія вважає, що страви мають бути 
передовсім гарними, бо їжа має задовольняти не лише наші фізичні 
потреби, а й створювати настрій, приємну атмосферу, заряджати 
ідеями та мотивувати. 
Що вам сказати? Поглянувши на торти Марії Пташнік із численни-
ми схваленнями господинь, тисячами вдячних відгуків, звичайно, 
я себе замотивувала. Але там такі картинки: справжні шедеври, 
скажу я вам. Тому я вирішила почати опановувати її кулінарну 
науку з... котлет. Правда, Марія кожен свій рецепт супроводжує 
поясненням, що все готується просто й легко. З невеличкого влас-
ного досвіду , я підтверджую її слова, але все ж таки я починала з 
котлет, бо думала, що ті надзвичайно пишні кремові шедеври мені 
відразу не дадуться. 
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тоді візьмемо тих, хто проходив атестацію на участь в УПЛ, і серед них 
визначимо володарів трьох путівок. Це буде чесно і справедливо».

Олександр 
Поворознюк
президент ФК «Інгулець» (Петрове)

УКРАЇНА МОЛОДА

Віталій МОХНАЧ

 Якомога швидше поверну-
тися до змагального процесу, без 
сумніву, хочуть в усіх спортив-
них господарствах країни. Однак 
не виключено, що унікальне пра-
во поновити в найближчі тижні 
змагальний процес отримає лише 
елітна футбольна ліга. Однією з го-
ловних вимог вітчизняного Мініс-
терства охорони здоров’я до тур-
нірів, де хочуть якнайшвидше 
вийти на арену, є обов’язкове про-
ходження передстартового тес-
тування на коронавірус. А це, як 
виявляється, процедура не з де-
шевих. Зрозуміло, що клуби ук-
раїнської прем’єр-ліги мають 
значно міцніше фінансове підґрун-
тя, ніж представники нижчих ліг, 
не кажучи вже про інші спортивні 
господарства. Та навіть в еліти ви-
никають проблеми з організацією 
тестування на коронавірус.
 Виконавчий директор львівсь-
ких «Карпат» Ростислав Ящишин 
днями попереджав, що у клубі не 
готові проводити тестування, ос-
кільки не мають на те коштів. Од-
нак після робочої наради представ-
ників Прем’єр-ліги, клубів УПЛ 
та Української асоціації футбо-
лу, де перший віце-президент 
УАФ Олег Протасов наголосив 
на обов’язковості проведення тес-
тувань футболістів і представни-
ків команд перед змаганнями, на 

офіційному сайті ФК «Карпати» 
з’явилося повідомлення: «Фут-
болісти клубу пройшли необхідні 
для початку традиційних команд-
них тренувань тести».
 На даний момент «біло-зе-
лені» — остання команда ЧУ-
2019/2020, котру всерйоз роз-
глядають як основного претен-
дента на виліт із турніру, де, на-
гадаємо, з наступного сезону 
гратимуть 14 клубів. А остан-
ня команда поточного розігра-
шу УПЛ у протистоянні з треть-
ою командою Д-1 мусить, згідно з 
регламентом, відстояти своє пра-
во залишитися в прем’єрному 
дивізіоні на наступний сезон. 
 Тож, можливо, саме тому в 
«Карпатах» як резервний варіант 
пропонують відмовитися від пе-
рехідного «плей-оф» і до 12 чин-
них учасників УПЛ просто дода-

ти дві найкращі команди з пер-
шої ліги. В умовах, коли окремі 
клуби ПФЛ заявляють про від-
сутність можливості виконати 
необхідний для допуску до зма-
гань медичний протокол (а тер-
нопільська «Нива» та херсонсь-
кий «Кристал» із другої ліги вже 
відмовилися від продовження се-
зону), подібна пропозиція керів-
ництва львівського клубу не виг-
лядає вже настільки відірваною 
від реальності. Цілком імовірно, 
що чемпіонати в Д-1 та Д-2 будуть 
завершені достроково.
 Однак у першій лізі, де одра-
зу октет клубів реально претен-
дує на підвищення в класі (вось-
му від першої команди відділяє 
лише шість очок), окремі її учас-
ники про такий перебіг подій на-
віть і чути не хочуть. Віддавати 
без боротьби перепустки до елі-

ти львівському «Руху» й луць-
кій «Волині», котрі в проміжно-
му протоколі (після 19 зіграних 
турів) перебувають на лідерських 
позиціях, не хоче ніхто з конку-
рентів. «Минай», «Інгулець», 
«Оболонь-Бровар», «Агробізнес», 
«Металіст-1925» — усі вони точно 
не проти потрапити до найсиль-
нішого чемпіонату країни. Ціка-
во, що активніше за інших у цьо-
му питанні виступають повпреди 
провінційних клубів, які, схоже, 
не проти повторити в УПЛ успіх 
сенсаційного дебютанта ліги — 
«Колоса» з Ковалівки.
 «Я вважаю, що усе повинно ви-
рішуватися на футбольному полі. 
У якому форматі буде дограно чем-

піонат, це вже інше питання, але 
місця повинні визначатися не в ка-
бінетах чиновників, а безпосеред-
ньо під час матчів»,— наголошує 
Олександр Чижевський, головний 
тренер «Агробізнесу» з Волочись-
ка, що на Хмельниччині.
 А президент «Інгульця», який 
представляє смт Петрове з Кіро-
воградщини, Олександр Повороз-
нюк додає: «Якщо чемпіонат не мо-
жуть завершити всі 16 клубів пер-
шої ліги, давайте тоді візьмемо тих, 
хто проходив атестацію на участь в 
УПЛ, і серед них визначимо воло-
дарів трьох путівок. Це буде чесно 
і справедливо. В іншому випадку 
шукатимемо правди в Спортивно-
му арбітражі Лозанни». ■

Богдан КРАВЧЕНКО

«Коли я отримав запрошення на інтерв’ю, 
то був у шоці з того, що мені скоро випов-
нюється 75 років. Я не відчуваю себе на-
стільки старим і продовжую вести активний 
спосіб життя. Вік — це лише число», — так 
охарактеризував свій внутрішній стан ус-
пішний німецький спеціаліст Юпп Хайнкес.

Почерк бомбардира
 Уже довгі десятиріччя Німеччина вва-
жається однією з найкращих футболь-
них країн світу. «Бундестім» виграла ці-
лих чотири чемпіонати світу, три конти-
нентальні трофеї, а команди з чемпіона-
ту Німеччини неодноразово підіймали 
над головою кубок переможців Ліги чем-
піонів. Недивним стає й той факт, що се-
ред усіх гравців із німецьким громадянс-
твом можна виділити багатьох, що носять 
титул майстрів своєї справи. Легендарни-
ми ж є лише ті, хто зміг досягнути косміч-
ного рівня не тільки в кар’єрі гравця, а й 
у кар’єрі тренера. Одним із таких справж-
ніх героїв свого часу і є Юпп Хайнкес.
 Юпп народився в Німеччині, в місті 
Менхенгладбах, 9 травня 1945 року. Тут 
же, в лавах місцевої «Боруссії», він і розпо-
чав свій футбольний шлях. Але, незважа-
ючи на гарну результативність, на почат-
ку своєї історії юний форфард закріпитися 
в рідній команді не зміг. Він був вимуше-
ний перебратися на декілька років в оренду 
в Ганновер і доводити там свою профпри-
датність. Після повернення, вже до кінця 
своєї кар’єри гравця, Юпп не знімав чорно-
білу футболку, адже з гордістю захищав ко-
льори «жеребців». Що й казати, той зоря-
ний склад «Боруссії» нерідко в чемпіонсь-
ких гонках залишав позаду мюнхенську 
«Баварію», а сам Хайнкес був попереду 
всіх нападників Бундесліги. Він був голе-
вою машиною: 11 сезонів, 430 матчів, 300 
голів, Кубок ФРН, Кубок УЄФА, чотири 
«срібні салатниці» Бундесліги. Недивно, 
що наш герой і досі залишається першим 
бомбардиром своєї команди, і, враховую-
чи сучасну ситуацію чорно-білих, навряд 
чи хтось зможе його потіснити в найближ-
чий час. Зауважу, що його унікальний тре-
нерський погляд почав формуватися ще 
під час виступів за збірну. Йому пощасти-
ло грати під керівництвом легендарних ні-
мецьких наставників — Ганса Вайс Вайле-
ра та Удо Латека. Останній же взагалі взяв 
під своє крило Юппа після того, як той ви-
рішив розпочати працювати тренером. 

У пошуках своєї гри
 Його прогрес був надшвидким. Уже 
через рік він змінює свого вчителя на тре-
нерському містку «Боруссії» і розпочинає 
будувати власну команду. На момент при-
значення Хайнкес був дуже молодий, на-
віть порівнюючи з сучасними Нагельсма-
ном чи Тедеско, — лише 34 роки. Проте 
про його вік усі забули вже після першо-
го сезону, коли його команда сенсаційно 
дійшла до фіналу Кубка УЄФА, де посту-
пилася «Айнтрахту». Надалі тренерські 
навички Хайнкеса прогресують, він стає 
все кращим спеціалістом, а разом із ним 
прогресує і його команда. Якщо після 
призначення нового тренера «жеребці» 
щороку входили до топ-10 у Бундеслізі 
та боролися за зону єврокубків, то в се-
редині вісімдесятих вони почали давати 
бій грандам та претендувати на «салатни-
цю». І хоча ЗМІ називали Юппа «героєм 
без трофеїв», серед тренерів він мав гар-
ну репутацію, тому й отримав пропози-
цію від самої «Баварії». Відмовитись від 
неї неможливо, тому Хайнкес переїжд-
жає до Мюнхена і починає працювати. 
 У перші чотири роки він узяв чотири 
трофеї. Серед них і такий бажаний для 
нього чемпіонський титул, здобутий двічі 
поспіль. Однак за різким стартом послі-
дувало й різке падіння. Максимально не-
щасливі два роки в «Атлетико» з Більбао 
та рік в «Айнтрахті» майже коштували 
йому кар’єри. Останнім шансом виявив-
ся скромний клуб «Тенерифе», з яким ні-
мецький коуч знову здійснив сенсацію. 
В першому ж сезоні «остров’яни» посіли 
п’яте місце в чемпіонаті Іспанії, випере-
дивши мадридський «Реал», а наступно-
го року вони дісталися півфіналу Кубка 
УЄФА. Такий різкий підйом не міг бути 
проігнорований топ-клубами, тому на-
ступного року Юпп стояв уже біля кер-
ма «вершкових». «Реал» не був би са-
мим собою, якби не мав найвищих ам-
біцій. Виграного в першому ж сезоні Куб-
ка чемпіонів їм здалося замало, контракт 

був розірваний, і німець мусив знову шу-
кати собі новий клуб. 
 Наступні дев’ять років ознаменува-
ли період поневірянь для Юппа Хайн-
кеса. Він часто брав незаплановані пере-
рви та приймав неочікувані запрошення 
для тренерської роботи. Загалом за цей 
час німець очолював нові для себе ліса-
бонську «Бенфіку» й гельзенкірхенське 
«Шальке», повертався до знайомих йому 
«Атлетико» з Більбао та «Боруссії» Мен-
хенгладбах. Юпп не зміг знайти успіх 
ні з однією з цих команд, тому вирішив 
у 2007-му завершити свою тренерську 
кар’єру. Але, як ми знаємо, своє остан-
нє і найяскравіше слово йому ще належа-
ло сказати.

Особливий погляд
 Нова хвиля успіху чекала Хайнкеса 
біля керма леверкузенського «Байєра», 
з яким він став срібним призером Бун-
десліги, видаючи при цьому зі своїми пі-
допічними гру екстракласу. Проте в чо-

мусь іншому полягав його успіх — він на-
решті зміг дійти до свого власного бачення 
в футболі, створити свою гру. Це не були 
популярна у ті часи «тікі-така» або місце-
вий «гегенпресинг». Ні, це було щось уні-
кальне та особливе. Він вдало поєднав ви-
соку позиційну оборону, німецьку холод-
нокровність із контролем м’яча, атаку че-
рез середній пас та зміщення нападників 
ближче до середньої лінії. В хороші для 
команди матчі завдяки цим установкам 
він випускав на поле не просто 11 грав-
ців, а цілу «машину», яка не давала ство-
рювати супернику нічого, а сама забива-
ла, скільки бажала.
 Якщо в перший рік після другого по-
вернення до головного гранда Німеччи-
ни Юпп навчав своїх гравців цього сти-
лю гри, то в сезоні 2012/2013 світ поба-
чив неймовірно злагоджений механізм. 
«Баварія» в тому році виграла «требл» 
— Лігу чемпіонів, Бундеслігу та Кубок 
Німеччини. По ходу сезону, в чемпіо-
наті, «ротен» (одягнені в червоне — з ні-
мецької) пропустили усього 18 м’ячів, а 
в головному єврокубку, у півфіналі, поз-
нущалися над іменитою «Барселоною» 
Пепа Гвардіоли, здолавши каталонців 
за сумою двох матчів із рахунком 7:0. Це 
була феєрія від усієї команди в цілому та 
від тренера особисто.
 Після закінчення того сезону Юпп 
знову повідомив про завершення кар’єри, 
але, як відомо, це ще не був кінець його 
футбольного шляху. В сезоні 2017/2018, 
після поганого старту, команду покинув 
Карло Анчелотті, і виправляти ситуацію 
боси «Баварії» знову запросили відомого 
спеціаліста, котрий не підвів. За пів сезо-
ну Юпп не тільки зміг повернутися в чем-
піонську гонку, а й із минулою легкістю 
виграти турнір.
 Наразі Хансі Флік — новий тренер Ба-
варії — нерідко радиться з героєм нашої 
розповіді, постійно хвалить роботу Юппа 
Хайнкеса і дякує за настільки міцно по-
будовану команду.
 «Ми сміялись і плакали разом. Пере-
магали і програвали разом. Із вами я про-
вів найважливіші матчі в свої кар’єрі й 
виграв найважливіші титули. Але для 
мене ви завжди були набагато більше, 
ніж тренер», — таке повідомлення зали-
шив до ювілею свого наставника Франк 
Рібері — головна зірка «Баварії» Хайн-
кеса. І я у вас питаю, чи це не найкраща 
можлива похвала для тренера за усю його 
виконану роботу? ■

ПЕРСОНА

Унікум космічного рівня
На ювілей легендарного гравця та тренера німецької 
Бундесліги Юппа Хайнкеса

■

Найбільших висот у своїй тренерській 
кар’єрі Юпп Хайнкес досяг, перебуваючи на 
тренерському містку мюнхенської «Баварії».
Фото з сайта bayernstrikes.com.

❙
❙
❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Принциповий підхід
Перед рестартом футбольного сезону в 
Україні зав’язалися палкі дебати щодо 
процедури визначення майбутніх новачків 
елітного дивізіону

■

Фіналіст минулорічного Кубка України — першоліговий «Інгулець» — 
усіма силами намагається достукатися до елітного дивізіону.
Фото прес-служби ФК «Шахтар».

❙
❙
❙
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 +13…+18

Центр +7…+12

 +13…+18

Схід +7…+12

 +13…+18

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь  +9…+14

 +16…+21

 Пиши причину смерті: коро-
навірус.
 — Лікарю, це ж вогнестріл.
 — А це вже супутнє захворю-
вання.

* * *
 Пенсіонерка з подивом розгля-
дала допомогу від депутата: черво-
на ікра, лосось, сирокопчена ковба-
са, балик. А дружина депутата також 
із подивом розглядала пакет, який чо-
ловік приніс на вечерю: пачка пшона, 
пляшка олії і банка кільки в томаті. 
Кожен має право на помилку.

* * *
 Абрам встановлював на даху 
антену і раптом зірвався. Пролітаю-
чи повз своє вікно, він кричить: — 
Сара, мені на обід тарілку не став.

* * *
 Знайомий скаржиться Рабино-
вичу:
 — Ці лікарі рецепти пишуть як 
курка лапою, а потім розібрати не-
можливо.
 — А я за своїм рецептом рік їздив 
безкоштовно у транспорті, тричі ходив 
у театр, а вчора обміняв на акції.

«Холера» ясна
Війна вбиває не лише кулями. Жінку-лейтенанта вона скосила інсультом

По горизонталі:
 1. Роман Паоло Коельо. 5. Мо-
лодший брат мотоцикла. 8. Маргіна-
ли у Стародавній Греції, яких не до-
пускали до участі у виборах. 9. Пе-
реносний мольберт, з яким художни-
ки ходять на малюнки з натури. 10. 
Друг Герди з казки про Снігову Ко-
ролеву. 11. Драматичний жанр. 14. 
Пристрій для розминання чи розти-
рання тіла. 16. Творець усього ви-
димого і невидимого. 17. «В’ється, 
наче … неспокійна річка, тулиться 
близенько до підніжжя гір». (пісня). 
19. Татаро-турецька фортеця, від 
якої отримала назву піщана коса-пі-
вострів у західній частині Азовсько-
го моря. 22. Людина, що здійснює 
страту. 24. М’яка дорога тканина, з 
якою порівнюють революцію 1989 
року в Чехословаччині. 26. Підвісна 
сітка, призначена для спання чи від-
починку. 29. Тайський народ, який 
складає основне населення Лаосу. 
30. Ритуальний пісний хліб, який 
католики ламають на Великдень. 31. 
Антипод села. 32. Бурштин. 33. Най-
більше місто Канади.
По вертикалі:
 1. Гармонійне поєднання кіль-
кох музичних звуків або голосів. 
2. Східний десерт, від повторен-
ня назви якого в роті солодше не 
стає. 3. Головний атрибут, без яко-
го досі не вийдеш на вулицю. 4. Спе-
ціальний знак, який середньовічні 
майстри ставили на своїх виробах. 

5. Знак віднімання. 6. Індійський 
штат та провінція на сході Пакиста-
ну. 7. Пристрій для підтримки маши-
ни, щоб замінити колесо. 12. Одне 
з наймогутніших міст-держав Ста-
родавнього Світу. 13. Експрем’єрка 
Великобританії, яка очолила країну 
після результатів Брекзиту. 15. Са-
моцвіт. 16. Різновид бакенбардів, 
частина волосся перед вухами. 17. 
Те, що не купиш ні за які гроші. 18. 
Крововилив у мозок. 20. Шанобливе 
звертання до старших у мусульман. 
21. Циганка з драми Михайла Ста-
рицького. 23. Титан, брат Прометея, 
якого боги змусили тримати на пле-
чах небо. 25. «Серце» автомобіля. 
26. Легендарний автор «Іліади» та 
«Одіссеї». 27. Член духовно-етичної 
організації «вільних каменярів». 28. 
Японське місто.

Кросворд №42
від 12 травня

Дара ГАВАРРА

 Після тріумфального дебюту 
(хоча й до цього хлопчина знімався, 
але не з таким шаленим успіхом) у 
фільмі «Один удома», а потім і у про-
довженні цієї новорічної історії ма-
лого бешкетника, Маколей Калкін 
довший час перебував у затінку сво-
го кіношного героя, адже його пов-
ністю уособлювали з ним. Наступні 
ролі йому пропонували майже всу-
ціль, як кальку з героя новорічної 
саги. Проте актор був упевнений, що 
здатен на більше. Проте час ішов, а 
нових цікавих ролей не пропонува-
ли. Маколей впадав у депресію, яку 
«лікував» відомим усім невдахам 
методом — алкоголем.
 Та нещодавно удача підстерег-
ла й «усамітненого вдома» Калкіна, 
адже йому запропонували знятися в 
десятому (!) сезоні культового серіа-
лу «Американської історії жахів». 
Продюсер серіалу Райян Мерфі ска-
зав, що йому подобалось, як працює 
в кадрі Маколей, тож у нього виник-
ла шалена ідея зняти актора у пос-
тільній сцені з... 71-річною партнер-
кою. І що б ви думали? Калкін за-
явив, що просто народжений зіграти 
саме цю роль, тож продюсер і актор 
тут-таки підписали контракт. Слід 
зауважити, що партнеркою по «сек-
су» в пустуна Калкіна буде не хто-не-
буть, а оскароносна комедійна актри-
са Кеті Бейтс, тож успіх стовідсотко-
во гарантовано. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Через коронавірусну пандемію людству за-
грожує економічна криза, адже наразі просто-
ює виробництво, не працюють дрібні торговці 
та ремісники. Але, здається, одному з безробіт-
них може реально пощастити: шведські худож-
ники Сайсон Голдін та Якоб Сеннебі задумали 
проєкт, на який уже назбирали чималі кошти 
— 650 тисяч доларів. Суть його полягає у тому, 
щоб найняти на роботу людину, в якої... не буде 

службових обов’язків, від слова «ніяких». Тоб-
то щасливчику платитимуть щомісячну зарпла-
ту, а людина буде робити все, що їй заманеться 
(а якщо захоче — то й узагалі нічого не робити-
ме). «Творці» цього проєкту наразі ще дозбиру-
ють «фонд зарплати», щоб цієї суми вистачи-
ло на 120 років бездіяльності претендента. Хоча 
ні, все-таки один обов’язок у пошуковувача ва-
кансії таки буде:щоранку приходити на станцію 
Korsvagen, яку ще тільки будуть у Гетеборзі, і 
відмічатися там. Тож «совам», які звикли зран-

ку поніжитися у теплому ліжечку, така «робота» 
буде явно не до снаги.
 Щасливчик, який обійматиме вказану 
посаду, може повідомити всім про своє при-
вілейоване положення, а може й тримати все 
в таємниці, може «працювати» на цій посаді до 
самої смерті, а може й звільнитися, коли наб-
ридне. Планується, що конкурс на цю посаду 
оголосять через 5 років. Цікаво, ми дізнаємось 
від авторів цього проєкту, в чому прихований 
зміст подібної акції? ■

СВІТ МИСТЕЦТВА

Я художник — я так бачу
Шведські митці вигадали фантастичну посаду, на якій не потрібно... 
працювати

■

Маколей Калкін.❙

АЛЕЯ СЛАВИ

І один удома воїн
Маколей Калкін знову в строю

■

20 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мінлива хмарність, без опадів. Вiтер північно-за-
хідний, 7-12 м/с. Температура вночi близько +10, удень 
+15...+17.

Миргород: без опадів. Уночi +9...+11, удень +15...+17.
Вінниця: без опадів. Уночi +9...+11, удень +17...+19.
Одеса: помірний дощ. Уночi +11...+13, удень +17...+19.

18 травня температура води в Чорному та Азовсько-
му морях становила 14-19 градусів, у Дніпрі біля Киє-
ва — 13.

Курорти Карпат: мінлива хмарність, без опадів. Трус-
кавець: уночi +8...+10, удень +15...+17. Моршин: уночi 
+8...+10, удень +15...+17.
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