Не такий страшний той виборчий
реванш,

Запис Гіркіна послухає
міжнародний суд

Наша кухня в мережі: своє
— українською!

як імовірні
запрограмовані
протистояння

Можуть з’явитися нові
документальні свідчення
злочинів росіян на
Донбасі

«Лісова пісня»
й апельсинові смаколики
від кулінарної зірки
Лілії Цвіт

» стор. 6

» стор. 11

» стор. 4
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Третина зерна
— «чорне»
» стор.

❙ Зерно вирощують на сонці, а прибуток виводять у «тінь».
❙ Фото з сайта agroprofi.com.ua.
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,600 грн
1 € = 30,147 грн
1 рос. руб. = 0,387 грн

Майже 30%
сільськогосподарських земель
в Україні обробляють у «тіні»,
обсяг вирощеного — на суму
до 70 млрд гривень
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УКРАЇНА МОЛОДА
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ІнФорУМ

«10 червня відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію
розмежування в контрольних пунктах в’їзду-виїзду для автомобільного і пішого
сполучення в районі проведення ООС: щоденно з 11.00 до 14.00».
Пресслужба операції Об’єднаних сил

■ РЕКОНСТРУКЦІЯ

■ НА ФРОНТІ

Повернення
сталевих
птахів

Знищивши спостереження, нищать Україну

Ентузіасти перетворять
на музей аеродром iз
раритетними літаками
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
У Вовчанську група активістів вирішила створити тематичний туристичнорозважальний комплекс у полі, що досі
більше скидалося на кладовище понівеченої авіатехніки. Колись три десятки гелікоптерів і реактивних літаків належали Харківському училищу цивільних льотчиків. Їх зберігали на спеціальному тренувальному аеродромі, що мав
просторий ангар і власну ремонтну базу.
Щодня тут здійснювали до 400 тренувальних польотів не лише курсанти, а й
спортсмени та спортивні інструктори.
Після розформування училища основні фонди навчального закладу перевезли до Запоріжжя, а техніка так і лишилися на летовищі, ставши надбанням
мародерів. Наразі тут можна побачити
тільки випотрошені корпуси крилатих
машин. Але навіть у такому непрезентабельному стані вони привертають увагу
численних мандрівників.
Як повідомив місцевий активіст Максим Тележний, сюди у теплу пору року
у вихідні приїжджають тисячі туристів,
тому є сенс перетворити це місце на впорядкований парк-музей розваг. Проєкт
не надто дорогий, але спроможний поповнювати міський бюджет Вовчанська
чималими коштами. «Тут можна побудувати воркаут-зону, баскетбольний майданчик. Аж до того, що навіть баскетбольні кільця вішати на літаки, а такого у світі немає, — каже він. — Підійде
і мотузковий парк, концертний майданчик. Або чому б не зробити скейт-парк
iз літаками, через які стрибатимуть усі
охочі».
Відродити аеродром варто і тому, що
він свого часу був особливою гордістю
міста. За словами Максима, навіть сьогодні, через 30 років, на всіх застіллях
вовчанці згадують летовище з особливим
пієтетом, бо в радянські часи майже половина жителів райцентру була випускниками знаменитого льотного училища.
Більше того: існував навіть авіарейс Вовчанськ—Харків, який обслуговували все
ті ж крилаті машини.
Сьогодні тутешня авіатехніка нагадує
кладовище «кукурудзяників» і гелікоптерів після нищівної аварії. У колишніх
льотчиків-інструкторів такий стан авіапарку викликає глибокий сум. Скажімо,
харків’янин Володимир Мозговий налітав тут понад 2 тисячі годин, знає кожну
машину до останнього гвинтика. Попри
те, що багатьох комплектуючих тут уже
давно немає, чоловік і досі може розповісти про кожну носову стійку, акумулятор
чи ліхтар. Залишився у його пам’яті і наступний факт: коли училище перевозили до Запоріжжя, вся авіатехніка залишалася не просто в хорошому стані, а ще
й із заправленими баками.
Чиновники мерії погодилися допомогти зі створенням музею, але поки що
не знають як вирішити проблему власності. Після ліквідації навчального закладу, тут виник авіаційно-технічний
клуб, який згодом теж збанкрутів. Усі
споруди тоді перейшли у власність компанії-ліквідатора, а ось літаки залишилися без офіційного господаря. Наразі
триває пошук останнього під наглядом
поліцейських патрулів. ■

Окупанти розраховують уникнути відповідальності, подбавши про відсутність
відеофіксації обстрілів цивільних об’єктів
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
За минулі чотири доби збройні формування
Російської Федерації, їхні посіпаки та найманці
більш як півсотні разів порушили режим припинення вогню. Противник уже не соромлячись гатить по наших позиціях із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм i
82 мм, протитанкових ракетних комплексів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї.
На донецькому напрямку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання
«Схід» противник здійснив обстріл наших позицій неподалік Новотроїцького, Опитного, Старогнатівки, Широкиного, Павлополя, Мар’їнки, Водяного, Гнутового, Авдіївки, Богданівки.
На луганському напрямку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання
«Північ» російські найманці відкривали вогонь
по опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу Оріхового, Луганського, Новолуганського, Новоолександрівки, Кримського, Травневого, Хутора
Вільного, Шумів.
Унаслідок обстрілів з боку агресора 12 військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.
Наші захисники вчасно давали окупаційним
підрозділам гідну відсіч. За даними розвідки, в
цей період українські оборонці знищили п’ятьох
окупантів, як мінімум одного поранили.
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню
та стабілізації лінії розмежування сторін минулого тижня зафіксувала обстріл населеного пункту Красногорівка: пошкоджено два житловi будинки. В одному з них після розриву міни 120-го
калібру зруйнований дах, в іншому — пошкоджено фасад. На щастя, жертв i поранених серед
цивільного населення немає. Попередньо російсько-окупаційні війська вивели з ладу відеокамери спостереження СММ ОБСЄ в районі ділянки
розведення сил i засобів №3 «Петрівське». При
ґрунтовному вивчені українською стороною СЦКК
відстані, профілю висот місцевості, тактико-технічних характеристик застосованого озброєння,
напрямку, з якого вівся обстріл, а також порядку
розміщення позицій підрозділів Об’єднаних сил

i незаконних збройних формувань РФ, стає очевидною причетність окупантів до цього обстрілу.
До всього, у вказаний період безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території, поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області, зафіксував розміщення трьох одиниць реактивної системи залпового вогню, а також помічено розміщення за
межами відповідних ліній відведення на тимчасово окупованій території двадцять одного танку,
двадцяти семи буксируваних артилерійських установок, шістнадцяти самохідних гаубиць i вісьмох самохідних артилерійських установок. Аби
приховати від патрулів СММ розміщення військової техніки з порушенням Мінських домовленостей на непідконтрольній урядові України території, російські окупанти систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ посилаючись
на розповсюдження COVID-19 або на необґрунтовані накази їхніх командирів.
Тим часом, за інформацією відомого військового блогера Анатолiя Штiрліца, в
багатьох окупованих містах Донбасу невідомі
розклеїли листівки. Вони i назвалися «Комітетом звільнення Донбасу» і нагадали, що «Наша
країна — це Україна». «Підрозділи окупаційної
мИгИбИ та нарядної міліції розриває в хламіну
від цього», написав Штирліц.
Узагалі, на окупованих територіях відбуваються складні процеси. Блогер Венедикт Венедиктов, колишній луганчанин, пише, що «В
еленерії назріває революційна ситуація, ну, або
щось типу того. В місті Антрацит та його околицях, що на тимчасово окупованій Росією території Луганської області, кілька останніх днів
щось відбувається». За його словами, з 7 червня в антрацитівському районі та місті повторно
введено карантинні обмеження і в рамках цього
знову припинено рух пасажирського транспорту. Зокрема, не ходить транспорт і в сам Антрацит. Це відбувається на тлі підземного страйку гірняків шахти «Комсомольська», які вимагають виплатити заборгованості iз зарплати.
Місцеві мешканці пишуть, що в місто «нагнали військових... щоб інші шахтарі не приїхали
їм на допомогу, закрили міста Антрацит та Ровеньки. Станом на вчора (9 червня) за інформацією «Східної правозахисної групи», кілька

працівників шахти було затримано, їх повезли
на допит в Антрацит, і з того часу з ними немає
зв’язку. Окупанти допитують працівників підприємства, залякують їхнiх близьких, на «бесіду» викликали голову профспілок шахти.
До речі, 10 червня з 11.00 відновлюється
пропуск осіб і транспортних засобів через лінію
розмежування в контрольних пунктах в’їздувиїзду для автомобільного і пішого сполучення
в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Пропуск громадян і транспортних засобів
буде проводитися щоденно з 11.00 до 14.00 та
здійснюватися: для автомобільного сполучення через КПВВ «Мар’їнка» — дорожній коридор «Донецьк — Курахове»; для пішого сполучення через КПВВ «Станиця Луганська» — дорожній коридор «Станиця Луганська — Щастя
— Новоайдар».
Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію у громадян проводитимуть температурний скринінг. Обов’язковою умовою також
є перебування в захисній масці (респіраторі) та
дотримання соціальної дистанції з урахуванням
нанесеної розмітки.
Слід зауважити, що для пропуску через
КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції, з
використанням єдиного електронного сервісу
«Дій вдома», або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №392
від 20.05.2020.
Пріоритет на перетин лінії розмежування
надається громадянам:
— за наявності причин соціально-гуманітарного характеру (при наданні відповідних підтверджуючих документів);
— які слідують для участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні та особам, що їх супроводжують, (при пред’явленні сертифіката та
запрошення-перепустки).
Громадяни, які перетинатимуть лінію розмежування для участі у складанні тестування
із ЗНО та особи, які їх супроводжують, будуть
звільнені від заходів обов’язкової самоізоляції
або обсервації.
Пропуск решти осіб здійснюватиметься
після оформлення громадян пріоритетної категорії.■

■ ДОПОМОГА

У рукавичках і у всеозброєнні
Черкаським лікарням благодійно
передали обладнання на більш як
5 мільйонів гривень
Людмила НІКІТЕНКО
Дві лікарні Черкащини днями отримали
апарати штучної вентиляції легень високого
класу. В межах проєкту «Спільнодія Черкащини: здолати COVID19» їх доставили до обласної та інфекційної
лікарень.
Як розповіли «УМ»
організатори проєкту,
вартість одного апарата — більше 700 тисяч
гривень. Обладнання
передали представники МХП та Благодійна організація «Благодійний фонд «МХПГромаді». Тож загалом
в обласній лікарні є 6
апаратів ШВЛ.

За словами головного лікаря цього медичного закладу Олександра Дудника, медичним
працівникам, аби відчувати себе впевненіше, важливо знати, що
за спиною є помічники,
які допоможуть у найтяжчу хвилину.
«Особливо хочу подякувати за наданий
апарат штучної вентиляції легень високого класу, який, думаю, слугуватиме багато років не лише для
порятунку від коронавірусу», — наголосив пан Олександр.
До речі, водночас
у Черкаську обласну,
міську інфекційну,
обласну дитячу лікар-

❙ Допомогу від благодійників приймають лікарі Черкаської обласної лікарні.
ні та Черкаську центральну районну лікарню благодійники передали також додаткову
партію засобів індивідуального
захисту
на суму близько 3,8
мільйона гривень, зок-

рема 2 апарати ШВЛ,
10 пульсометрів, 70
літрів засобів для дезінфекції та 170 літрів
антисептика, 2 тисячі
медичних масок, 10
тисяч респіраторів, 4
тисячі захисних ком-

бінезонів, 400 захисних окулярів, 12 тисяч нітрилових рукавичок, 15 матраців,
інфрачервоні термометри, захисні щитки, марлеві комбінезони. ■
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■ ВНУТРІШНІЙ ВОРОГ

■ ЗДОРОВ’Я

Розправитися з волонтерами

Важка ти,
короно
легковажності...

Чиновник самовільно зруйнував пункт допомоги українським бійцям та вивіз чуже майно
Ірина КИРПА
Миколаїв
Понад двадцять волонтерів поставили свої підписи під заявою до поліції на
директора Миколаївського залізничного вокзалу, звинувативши його у перевищенні влади.
Під шумок коронавірусного карантину чиновник вигнав на вулицю всіх
активістів, а все їхнє майно десь сховав.
Миколаївські волонтери впевнені: на
таке директор пішов заради прибутків,
втрачених за період роботи доброчинного пункту, де всі послуги людям надавали безкоштовно.
— Ще 18 березня, коли ми закривали свій пост на карантин, там було все
для відпочинку українських військовослужбовців, включно з продуктами харчування, обігрівачами, меблями, побутовою технікою та засобами зв’язку, —
розповідає активістка Олена Івашиненко. — Найголовніше, що в невідомому
напрямку зникли всі прапори з підписами бійців, дехто з яких загинув на передовій... Вкрадено й колекцію шевронів.
Активістка обурена самоправством
чиновника, адже за час роботи з 2015
року пост устиг прийняти понад десять
тисяч солдатів, які виїжджають або повертаються із зони ООС на Донбасі. Вже
склалася спільнота добровольців, гото-

вих жертвувати не лише гроші, а й вкладати свою особисту працю до спільної
справи, тепер же все зруйновано розпорядженням однієї людини, що прикривається держпосадою.
— Крадіжку скоєно посадовими особами державного підприємства
«Укрзалізниця», а саме «Пасажирська
компанія АТ «Укрзалізниця», поліція
повинна відновити справедливість, —
впевнена волонтерка Ірина Абрамова.
— Ми поки що так i не знайшли наші телевізори, електроплити та інші речі, які
як пожертвування передали нам жителі
Миколаєва.
За словами активістки, у керівництва вокзалу є всі телефони волонтерів,
які майже 6 років працювали на вокзалі
з військовими, проте ніяких дзвінків iз
попередженнями їм не надходило.
Самі військовослужбовці шоковані
хамським поводженням із ними, адже
в так званій «кімнаті для відпочинку»
на вокзалі Миколаєва їм навіть чашку
кави не дають безкоштовно — гроші
вимагають буквально за кожен крок.
— Там ніде навіть голову прихилити й на кожну дію існує окремий
прайс, — обурюється учасник бойових
дій Геннадій Влачіга. — Зруйнований
волонтерський пункт — виразний сигнал про те, що ми там більше нікому не
потрібні.

Ті, хто встиг скористатися комфортом волонтерського пункту на Миколаївському залізничному вокзалі,
із сумом згадують можливість безкоштовно приготувати собі їжу в мікрохвильовці, отримати доступ до інтернету, а також випрати речі у пральній
машинці.
— Ми дезінфікували приміщення
після вашого гнидника, тому всі речі
вивезли до багажного відділення, — не
згоден із звинуваченнями волонтерів
директор Миколаївського залізничного вокзалу Леонід Пляченко. — Відновлювати пост я забороняю категорично, бо там суцільна антисанітарія!
Відзначимо, що волонтерський
пункт на Миколаївському вокзалі
працював майже із самого початку
військових дій на Донбасі, а в минулому році на його базі відкрили спеціальний зал очікування для військовослужбовців та учасників АТО/ООС
із сучасними меблями та побутовою
технікою.
Усі послуги, зокрема й допомогу
психологів, українські бійці отримували там безкоштовно, а ось обслуговування у так званій «зоні відпочинку» на Миколаївському залізничному вокзалі нині обійдеться військовослужбовцям як мінімум у 100 гривень
за пару годин перебування. ■

■ ПАМ’ЯТЬ

Муза майстра, декабристка сучасності
Дружина легендарного режисера Сергія Параджанова Світлана Щербатюк
померла на 82-му році життя
Інф «УМ»
Останні роки вона жила
разом із сином Суреном Параджановим у власній квартирі, на вулиці Пирогова, 2
в центрі столиці. Про смерть
пані Світлани стало відомо
зі сторінки у соцмережах кінотеатру «Ліра»: «На жаль,
змушені повідомити сумну
звістку. Сьогодні, 6 червня
2020 року, відійшла у вічність Світлана Щербатюк»,
— йдеться у дописі кінотеатру «Ліра».
Кінознавиця
Оксана Мусієнко у публікації
«Роздуми над книжкою
«Сповідь» згадує свою першу зустріч зі Світланою
Іванівною: «З нею я познайомилась, уже навчаючись в університеті. А потоваришували ми вже в

інші часи, коли Сергій опинився за ґратами. Мені
прикро, коли у примітках до
видань, присвячених майстру, читаєш: «С. Щербатюк, колишня дружина Параджанова». Світлана ніколи не була «колишньою».
Навіть коли вони офіційно розлучилися, вона залишилась для Сергія матір’ю
його коханого сина Сурена.
Та головне, її любов і підтримку він відчував усі роки
ув’язнення. Може, без них
він і не вижив би. Я про себе
називала Світлану «декабристкою». Так, їй було що
втрачати, коли вона відверто і неоднозначно заявила
про те, що не збирається рвати стосунки з батьком свого
сина. Вона втратила роботу
в університеті, де викладала російську для іноземців,

■ ВИРОБНИЦТВО

«Гадз» ґаздує
На Тернопільщині створюють сучасне
переробне підприємство
Світлана МИЧКО
Попри глобальну кризу,
яка насувається у зв’язку
з пандемією коронавірусу, позитивні економічні новини в регіонах додають оптимізму. Так, у Бучацькому районі, за повідомленням
пресслужби

облдержадміністрації, розпочалося створення підприємства з виробництва
фруктових соків, джемів,
пюре та дитячого харчування. Запустити такий завод уже в квітні наступного
року має фермерське господарство «Гадз», відоме далеко за межами області як

❙ Світлана Щербатюк і Сергій Параджанов.
стала «невиїзною». Але вона
не припинила листування з
ув’язненим, не перестала передавати до зони посилки і,
головне, стукати в усі двері,
щоб хоч якось полегшити
долю Сергія».
Світлана Щербатюк-Параджанова народилася 5 ве-

ресня 1938 року. Донька
працівників дипломатичних місій (зокрема, у Канаді). Заміж вийшла у 16
років, за фахом — перекладач, працювала, зокрема,
викладачем російської мови
для іноземців.
Світла пам’ять... ■

одне з найбільших підприємств в Україні, що спеціалізується на садівництві, зокрема, вирощуванні
яблук, груш та слив.
Наразі представники
господарства
підписали
угоду на поставку з Італії
сучасного обладнання для
переробки фруктів. Планова потужність майбутнього
підприємства — 3 тонни на
годину, і працюватиме воно
майже цілодобово, забезпечуючи роботою як мінімум
пів сотні людей. Виробничий комплекс включатиме цехи з прийому сировини та переробки фруктів,
власну лабораторію, камери зберігання готової про-

дукції. Продукцію там виготовлятимуть як для роздрібної торгівлі, так і для
постачання на інші підприємства, в тому числі кондитерські фабрики, для подальшої переробки.
До речі, в радянські часи консервні заводи (так їх тоді називали), що займалися переробкою місцевих фруктів
та овочів, були фактично в кожному районі Тернопільської області. Однак із переформатуванням економічної системи
вони чомусь закрилися,
а ринок заполонила привозна, здебільшого імпортна, готова продукція. ■

В Україні зростає кількість
хворих: три області посилили
карантинні обмеження
Катерина БАЧИНСЬКИЙ
Кiлькiсть iнфікованих COVID-19 таки
зростає. Київ і ще сім областей не можуть
послаблювати карантинні обмеження, бо
новi зараження перевищують допустиму
норму. Зокрема, суттєво збільшилися ці
показники на вихідних. У МОЗ занепокоєні такою статистикою і попереджають: якщо обставини погіршуватимуться, то необхідно буде посилювати обмеження на місцях. «Для таких ситуацій
ми спеціально ввели адаптивний карантин, щоб влада на місцях вирішувала,
які послаблення або ж посилення варто
вводити. Але, зважаючи на статистику
регіонів, де кількість хворих зростає, закликаємо людей не нехтувати масковим
режемом та використовувати рукавички», — заявив міністр охорони здоров’я
Максим Степанов.
Знімати обмеження досі не можна у
Волинській, Житомирській, Львівській,
Рівненській, Чернівецькій, Донецькій,
Луганській областях та в місті Києві. Усе
через велику кількість щоденних нових
випадків виявлення серед тестованих коронавірусу. Загалом в Україні кількість
хворих перевищила 27 тисяч осіб, з них
більше 12 тисяч одужали. Незважаючи
на загрози, останніми днями таки запровадили нові послаблення. Мають право
працювати ресторани і кафе всередині
приміщення, відновлюється внутрішнє авіасполучення. Людям віком від 60
років не обов’язково дотримуватися самоізоляції. Однак усе це — лише з дозволу місцевої влади.
Але поки дехто послаблює, у трьох
областях — Донецькій, Житомирській
та Волинській — вирішили посилити
карантин. У цих регіонах закрили дитячі садки, готелі, заклади громадського харчування, також під забороною
проведення спортивних і релігійних заходів. Крім того, у Донецькій області зупинили міжміське автобусне сполучення. Людям старшим за 60 років у
цих областях рекомендовано лишатися
на самоізоляції. Ідентично і на Житомирщині. Там запевнили: якщо громадяни не дотримуватимуться карантинних вимог, знову закриють ринки та ярмарки. Критичною ситуація лишається
і на Львівщині. Там облдержадміністрація вирішила продовжити карантинні заходи до 12 червня і не запроваджувати послаблень. Висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих стали причиною такого
рішення. Кількість нових випадків там
уже наближається до позначки 100 нових інфікованих на добу. «Враховуючи, що показники щодо нових інфікованих постійно зростають, про послаблення карантинних заходів не йдеться.
Останнім часом спостерігається масове
недотримання львів’янами карантину, а
саме це і стає причиною погіршення епідеміологічної ситуації», — заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
У МОЗ переконані, кількість інфікованих після свят може зрости ще більше,
якщо громадяни не дотримуватимуться
маскового режиму та протиепідемічних
правил. Проте, зважаючи на два з половиною місяці обмежень, важко уявити,
що країна знову повернеться до жорстково карантину. Адже літня погода та послаблення у більшості регіонів збільшують кількість людей на вулицях, парках
i місцях відпочинку. Тому про два місяці самоізоляції та карантин нагадують
лише маски на обличчях людей. ■
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■ ТЕНДЕНЦІЇ

Не такий страшний той
виборчий
реванш,
як імовірні запрограмовані протистояння
Тетяна ПАРХОМЧУК

Шахи — класична метафора влади. Однак у шахах зруйнувались, а в декотрих випадках зовсім щезли бар’єри, що раніше обмежували крихітний, тісний стабільний
світ чемпіонства.
Перешкоди, що заважали зрозуміти тактику і досконало опанувати мистецтво гри,
так само як й інші перепони, що обмежували доступ на вершину, стали менш серйозними. Те, що трапилось у світі шахів, відбувається і з владою в цілому. Руйнування
бар’єрів змінює як внутрішню політику окремих держав, так і геополітику, битву за
клієнтів і паству між релігіями, змагальність між неурядовими організаціями, інтелектуальними інститутами, ідеологіями, філософськими й науковими школами.
Кругом, де поважна влада, видніється її занепад.
І якщо раніше незначні прикмети цього занепаду були помітні неозброєним оком;
інші, більш глибинні — ставали зрозумілими завдяки експертному аналізу й науковим дослідженням. То сьогодні майже все — на поверхні.

Український характер у світовому
сценарії протестів
Світ почав більше, ніж зазвичай, розхитуватись у період карантину. Розмови про діяльність міжнародного тіньового уряду втрачають зверхню насмішкуватість. Усе більше людей починають
ставитись до цієї «організації» не як до
уявної. Політична й суспільна дестабілізація, жорсткі протести з претензіями на
революції, хвилею прокотились й у тих
країнах, де зазвичай цього не очікувалось. Наприклад, Британія, США. У фокусі цих мітингів у різних країнах проглядається схожий сценарій — у більшості випадків використовується расове
протистояння. Це спроби вивести суспільство на рівень сильних емоцій. Але,
скажімо, в таких країнах, як Білорусь,
чи Україна, расове протистояння не актуальне й не можливе в принципі.
Тож в Україні наразі розгойдується
човен довкола постаті міністра МВС Арсена Авакова. І особливо притягувати «за
вуха» нічого не потрібно. Він сам давно
все зробив, щоб у потрібний час полегшити задачу опонентам. Однак чи матимуть ці пікети очікуваний результат —
питання. Бо, переживши дві революції
поспіль — 2004-го та 2013—2014 років,
українці навчились глибоко аналізувати.
Тому необхідної емоційної складової для
серйозного протистояння саме на цьому
тлі не вистачає. І тут у «поміч» — коронавірус. Зараз ми не про декілька лабораторій, що є у світі, де його могли розробити та, ймовірно, штучно «заразити» планету, ми про інше — економічну складову, котра може підштовхнути українців
на непередбачувані вчинки. Місяці карантинів, зупинка підприємств, втрата роботи, необхідного життєзабезпечувального доходу, в багатьох — не лише
повністю здулась фінансова киснева запасна подушка, а знищені перспективи
на виживання — от де справжній емоційний поштовх та розгойдування.
І, вочевидь, не даремно на осінь припадають вибори в Америках — Європах
та в нас. І тут не має значення, якого рівня: чи президента, як от у США, чи до
місцевих органів влади, як в Україні.

Місію провалено?
А з іншого боку, і криза нинішньої української влади поглиблюється тим, що в
неї немає глибокого розуміння економічних процесів. Як заявив ексміністр фінансів Олександр Данилюк, президент
України Володимир Зеленський «провалить свою місію», мовляв, у нього немає
розуміння економічних питань.
У цьому контексті він нагадав про
скандал із «плівками» експрем’єра Олек-

сія Гончарука.
«Проблема була тоді — коли ми посилаємося на плівки, записані в кабінеті
прем’єра, — що і прем’єр не мав економічного розуміння. Мало того — він не
мав економічної освіти, він не мав розуміння, як економіка працює», — зауважив Данилюк.
На його думку, президент Зеленський вирішив, що він один відповідає за
все в країні, в тому числі за призначення
членів уряду. Кандидатури міністрів вибираються за багатьма параметрами, але,
«на жаль, професіоналізму серед цих параметрів немає», — заявив він.
«Якщо все сконцентрувати на собі з
такою слабкою кадровою політикою — це
рецепт катастрофи», — резюмував він.
До загальних зовнішніх процесів,
що посилюють кризу влади, в Україні
професійно додаються внутрішньополітичні. Не врахував нинішній політичний владний істеблішмент, що, маючи
таку демократичну опозицію, як «ЄС»,
«Батьківщина», «Голос», треба рости й
розвиватись якщо не швидко, то хоча б
якось...
І не за горами час, коли зухвале гасло «Зробимо їх разом», під яким Володимир Зеленський зумів не тільки сам стати
президентом, а й провести свою монобільшість у парламент, тепер може повернутись проти нього, коли вони разом зроблять його. Гуртом, як ми знаємо, і тата
добре бити.
У владній команді Зеленського не на
жарт стривожені ймовірними результатами осінніх виборів.
«Місцеві вибори будуть Сталінградом
Зеленського. І якщо Зе програє місцеві
вибори, то регіональні князі і мери ще
більше посилять позиції», — вважає народна депутатка від «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар.

Парламентські опозиційні сили —
коктейль Молотова для влади
Як відомо, лідер «ЄС» Порошенко цілий рік активно працював над концентрацією свого ядерного електорату, який
не сприймає Зеленського як президента.
І саме на цих виборців буде спрямована
його виборча кампанія на місцевих виборах.
Оскільки в партії Порошенка наразі
немає затвердженої стратегії до місцевих
виборів, то перемагати в «Європейській
Солідарності» мають намір там, де сильніші позиції. У п’ятого президента і так
достатньо драйву для політичних ігор, а
тут ще й події з картинами та ДБР підняли його бойовий тонус.
Наразі стратегія в тому, що за кожною з областей закріплені депутати від

❙ Зробимо його разом.
ЄС, котрі й відповідатимуть за партійні
результати. Надія на успіх є. Тим більше
що наразі до лав ЄС знову повертаються
ті, хто відійшов до минулорічних «зелених» переможців, i підтягуються нові обличчя.
Хоч і стратегії партії Порошенка ще немає, однак, імовірно, координатором «польової» роботи партії
залишатиметься Сергій Березенко, який
на президентських виборах був заступником керівника виборчого штабу п’ятого
президента.
Однак об’єднання вчорашніх заклятих «сателітів», хоч і близьких ідеологічно, втiм iз претензіями на один і той самий владний шмат, проглядається сьогодні в реанімованому спілкуванні Петра
Порошенка зі своєю «заклятою» партійною подругою Юлією Тимошенко.
«У них iз Порошенком просто зараз
немає за що воювати. На місцевих виборах у них особливих перетоків немає, а
ворог спільний — Зеленський. Юля Володимирівна хоче реваншу», — запевняє
джерело з фракції «Батьківщина».
Вочевидь, Юлія Тимошенко горить
бажанням показати Зеленському, «що
таке справжні вибори».
Кажуть, зараз Тимошенко активно
зайнята оглядинами потенційних кандидатів. Серед них і майбутні висуванці
в мери, і представники партійних осередків.
Паралельно вона комунікує з топовими бізнесменами і політиками.
Чіткої стратегії у «Батьківщини»
також ще немає. Але є козир, який хоче
використати партія Юлії Тимошенко.
Це — повна та всебічна критика соціальної політики нинішньої влади.
Чого варті лише наміри вводити накопичувальну пенсійну систему. От тільки ніхто у владі не каже, з яких прибутків за нинішнього тотального зубожіння
українці мають поповнювати накопичувальний фонд. Як би красиво не малювали, що ця «паралельна» пенсія може
передаватись у спадок, було б не зайвим
розповісти, кому належатиме фонд накопичення пенсій. А ще варто прогорнути досвід небідних країн, котрi, ввівши такий вид пенсій, змушені були відмовитись від нього, надавши перевагу
«старій» солідарній системі. Якщо українське суспільство ще два роки тому
було не готовим переходити до такого
виду забезпечення свого майбутнього в
солідному віці, то як воно може бути готовим у нинішній кризовій ситуації?

«Голос» у пошуку свого діапазону
Добряче треба буде попрацювати
ще одній парламентській партії — «Голос». Менш ніж за рік політсила втратила третину свого електорату. Якщо
на виборах до ВРУ партію Вакарчука
підтримали 5,82% українців, то зараз
за неї готові голосувати 3,6%.
Головна проблема «Голосу» така ж
сама, як і була влітку минулого року,
— певна невизначеність своєї унікальної ролі. Крім того, «Голос» не чітко

окреслює, хто є їхнім суперником, а
хто партнером.
І тепер на місцевих виборах партії Вакарчука стратегічно важливо перервати тенденцію падіння рейтингу, адже якщо раптом президент оголосить про розпуск Ради, то за нинішніх розкладів у наступному парламенті
фракції «Голос», iмовірно, не буде.
Тож на місцевих виборах партія
хоче показати власну спроможність і
завести свої фракції у базових містах та
областях — це захід і центр країни. Наразі важливо демонструвати вже не новизну, а фахівців, котрі знають, що і
як їм робити.
Щодо кандидатів від «Голосу» в
мери міст тривають дискусії. А найбільшою інтригою є кандидатура мера
Києва. Багатьом цікаво, чи наважиться шоумен Сергій Притула, який балотувався у Раду від «Голосу», піти в
мери столиці. Раніше у квітні соцопитування у Києві давали Притулі другий після Кличка результат.

У проросійської платформи все
стабільно
Стосовно ОПЗЖ, то на місцевих виборах вона не змінює меседжі і стратегію. Їхнє завдання — відібрати у «Слуги народу» на сході та півдні, які вони
втратили на виборах президента.
Як відомо, Опоплатформа сформована з двох крил: одне орієнтується на
Віктора Медведчука і Вадима Рабіновича, інше — на Бойка—Льовочкіна—
Фірташа.
Через це в партії фактично одразу два керівники штабу: Рабінович та
Бойко. Хоча головним стратегом кампанії, очевидно, буде, як і на парламентських виборах, колишній голова
адміністрації Януковича Сергій Льовочкін.

Осінні вибори — театр
непередбачуваних дій
Отже, політсила Петра Порошенка, як і «Батьківщина», як і «Голос»
та «Опозиційна платформа — За життя», готуються до осіннього реваншу.
Кожна партія очікує шанс, аби відвоювати назад свій шматочок електорального поля у партії Володимира Зеленського. А «Голос» — зцементувати свій електорат.
Усе ж, попри реваншистські настрої всіх відомих партій, головна
інтрига осінньої кампанії — це протистояння «слабкого центру» і «сильних регіонів», яке може перерости у
плацдарм для тотального системного спротиву. Тим більше з огляду на
тенденції серйозних протистоянь, що
відбуваються у світі. От де може розгорнутись арена справжніх трагікомедій.
Адже як би не було відносно комфортно в регіонах, основні силові, фіскальні та інші важелі впливу перебувають у руках центральної влади. ■
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Третина зерна — «чорне»
Майже 30% сільськогосподарських земель в Україні
обробляють у «тіні», обсяг вирощеного — на суму до
70 млрд гривень
Олег ГАНСЬКИЙ

Україна готується до старту земельної
реформи, намагаючись при цьому обійти найбільші гострі кути — старт рейдерських захоплень, які прогнозують
майже всі аналітики ринку, та заповнює
прогалини у вітчизняному законодавстві, що мають вивести ринок із «тіні».

«Двоконтурні» нотаріуси і захист
інвесторів
Днями свій проєкт антирейдерського
закону оприлюднив міністр юстиції Денис Малюська. Головним чинником, за
його словами, у протидії незаконним захопленням чужого майна в Україні має
стати обов’язкова двофакторна ідентифікація, яку змушені будуть проходити нотаріуси та державні реєстратори. Як пояснив міністр, свої Mobile-ID
нотаріуси і реєстратори отримають уже
впродовж наступних двох місяців. Таким чином, після того як система запрацює, кожну свою дію вони підтверджуватимуть подвійною ідентифікацією.
Також Малюська планує провести
чергове «очищення лав»: виявлятимуть
серед держреєстраторів найбільш одіозних персонажів. Для поліпшення ефективності у нас ще до початку скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення запрацює
механізм санкцій, який дозволить відключати від реєстрів недобросовісних
нотаріусів та державних реєстраторів.
Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про готовність захищати договори тривалої оренди сільськогосподарських земель аграрних компаній, у тому числі іноземних.
«Ми не могли відкрити купівлю землі
для всіх, включаючи іноземні компанії,
тому що іноземні компанії мають зовсім інші кредитні умови. Наша стратегія
дуже проста. Ми зробимо спочатку правильні кредитні умови, щоб наші аграрії
могли брати кредити під 2%, і тоді ми
зможемо відкрити ринок для всіх. При
цьому ми готові захищати угоди тривалої оренди та іноземні компанії, які давно на нашому ринку, — коли ринок землі запрацює, кадастри будуть повністю
заповнені», — сказав Зеленський.

Реєстрація у «турборежимі»
Тим часом уже в ці дні в нашій державі починають діяти нові правила
реєстрації земельних ділянок. Для цього Кабінет Міністрів ухвалив спеціальну постанову, яка запроваджує принцип
екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок. Відповідно до
пояснення Міністерства розвитку економіки, нововведення означають, що відтепер рішення про реєстрацію земельної ділянки може ухвалити будь-який
державний кадастровий реєстратор, обраний за принципом випадковості системою Державного земельного кадастру.
Старт пілотного проєкту з упровад-

ження принципу екстериторіальності
в державній реєстрації земельних ділянок починається 10 червня й триватиме два роки. Він, зокрема, вдосконалює
низку процедур. Наприклад, реєстрація земельної ділянки, яка раніше тривала 14 днів, тепер має бути завершена
за сім. Також влада обіцяє усунути причини, через які заявники приходять зі
своїми заявами та документами не один
раз, а багато. Причому в разі відмови в
державній реєстрації процедура відбуватиметься через центр надання адміністративних послуг. Також здійснити замовлення, пройти та отримати
результати державної експертизи землевпорядної документації тепер можна буде в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Держгеокадастру.
Вдосконалять і механізм виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру. Для цього
нададуть повноваження сертифікованим інженерам-землевпорядникам у
системі координат земельних ділянок,
у тому числі помилок, що виникли при
перерахунку з однієї системи координат в іншу. Норми стосуватимуться документів, які були сформовані до 1 січня 2013 року і відомості про які були перенесені до Державного земельного кадастру.
Нововведення можуть торкнутися
і державних земель. Нещодавно депутати Верховної Ради України Микола
Сольський, Олег Тарасов та Іван Чайківський зареєстрували проєкт закону
про забезпечення прав державних сільськогосподарських підприємств на земельну частку (пай). Документ передбачає, що приватизації підлягають сільськогосподарські, несільськогосподарські
угіддя, що перебувають у постійному
користуванні сільськогосподарського
підприємства, землі якого приватизуються і на яких розташовані споруди.

Мільярди ховаються в темряві
Тим часом влада та аналітики намагаються звести баланс української
сільськогосподарської землі. Державна служба статистики планує вже найближчим часом провести перепис сільськогосподарських домогосподарств. «В
Україні ще жодного разу не було сільськогосподарського перепису, — заявив
голова Держкомстату Ігор Вернер. — У
2001 році в нас був Всеукраїнський перепис, у ході якого ми встановили точну
кількість населення і його характеристики. На жаль, у сільському господарстві ми не маємо такої інформації».
Як стверджує чиновник, мета такого перепису — отримання інформації для ухвалення якісних управлінських рішень. «Нам потрібно знати, яких
тварин мають люди, які культури вирощують. Як дізнатися про весь цей потенціал у сільському господарстві?

❙ Значну частину своїх наділів трудолюбиві українські землероби обробляють, не інформуючи
❙ про це державу.
❙ Фото з сайта photographers.ua.
Цей перепис робиться для ухвалення
обґрунтованих рішень, щоб було зрозуміло, куди потрібно вкладати гроші, що потрібно дотувати. Для побудови грамотної державної політики у визначених областях», — резюмував Вернер.
Друга проблема, яку намагається
розв’язати влада, — боротьба з тіньовим землеобробітком. Як нещодавно
встановили експерти, площа «неформально» оброблюваних сільськогосподарських земель в Україні становить
28-29%. За висновками експертних досліджень аналітичних центрів ІСЕТ та
CASE, 2019 року обсяг тіньової оренди сільськогосподарських земель в Україні становив від 19 до 69 млрд. При
цьому втрати бюджету досягали від 6 до
22 млрд грн на рік від недонадходжень
ПДФО, ЄСВ, єдиного податку 4-ї групи
або податку на прибуток підприємств.
За словами агроекспертів, легальні сільгоспвиробники втрачають свою
конкурентоспроможність порівняно з
особами, які працюють нелегально, за
рахунок нерівних умов ведення бізнесу.
Це призводить до посилення корупції,
збільшення втрат надходжень податків
до бюджетів усіх рівнів і до подальшого
зростання частки землі, що перебуває в
тіньовому обробітку.
У Держгеокадастрі навіть визначили регіони України, де найбільше земель перебувають у тіньовому обробітку. Виявилося, що це Хмельницька,
Вінницька та Волинська області. «За
ними йдуть Миколаївська та Херсонська області. «Яскравого» лідера тут немає, але перша трійка регулярно фігурує серед порушників», — зазначив
керівник цього відомства Денис Башлик, нагадавши, що торік було презентовано інтернет–портал, який показав, де і скільки землі обробляється в
Україні. Тому, за його словами, якщо
порівняти дані порталу з кадастровими
даними, то можна помітити, що близько двох мільйонів гектарів не внесено в
кадастр.
«Це не означає, що вона не оформлена або самозахоплена, — сказав Башлик. — Може, її оформили за старим

актом, технічну документацію не створили і не внесли в кадастр. Тому дуже
складно відразу сказати, скільки землі обробляється в тіні, без перевірки даних». За даними Міністерства розвитку економіки, на той момент державний земельний кадастр було наповнено
на 73%.

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Вони вже завершили реформу!
У ЗМІ з’явилася інформація про земельні ділянки нинішніх депутатів Верховної Ради України, які вони вказали у своїх електронних деклараціях. На першому місці — депутат від «Слуги народу» Микола Кириченко, який задекларував 437 (!) ділянок загальною площею 1,3 тисячі
гектарів у Харківській області. У топ парламентських латифундистів увійшли Олег Тарасов, у якого
налічується 38 виборчих дільниць у Кіровоградській області, Олександр Трухін, який має 116 ділянок площею 105 гектарів у Полтавській області. До цього переліку також входить Максим Гузенко, який володіє 39 ділянками площею 90 гектарів у Сумській області.

■ ТЕНДЕНЦІЇ
Вирощене — на продаж!
Станом на 5 червня з початку 2019/20 маркетингового року з України експортовано 54,8 млн
тонн зернових культур, що на 7,5 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.
Зокрема, на зовнішні ринки українські аграрії
поставили 20,1 млн тонн пшениці, 4,9 млн тонн
ячменю, 8,2 тис. тонн жита і 29 млн тонн кукурудзи. Крім того, експортовано 318,3 тис. тонн борошна пшеничного та інших культур, що на 47,3
тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого маркетингового року.
Тим часом цьогоріч наші аграрії готуються отримати рекордний врожай картоплі. «Підстав для
росту цін на картоплю немає. Замість двох великих професійних картоплярів, які пішли з ринку,
прийшли інші й площі під культурою розширилися на 5%», — цитують Миколу Гордійчука, директора насіннєвої компанії «Агріко Україна».

■ НОВИНИ ПЛЮС
Ставка — на збіжжя!
Україна, яка експортує величезну частину своєї аграрної продукції, водночас нарощує імпорт низки продовольчих товарів.
Аграрний експорт, незважаючи на карантинні обмеження, запроваджені через поширення коронавірусу, і глобальна економічна криза, поки не тільки не скоротився,
але навіть зріс. Водночас українські аграрії
вже вичерпали квоти на експорт до Європейського Союзу за цілим рядом товарних
позицій — натуральний мед, фруктова та
овочева продукція, виноградний і яблучний
соки.
«Ми бачимо, що щось явно не спра-

цьовує і щось потрібно переглядати», —
сказав експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Єгор Киян,
констатувавши, що нині відбувається зростання імпорту на певну продукцію. Найбільший приріст, за словами експерта, — молоко та молочна продукція, яйця, а також
борошно, крупи. «Тут дуже великі показники росту імпорту. Значить, щось у нас
тут не так. Або ринок не захищається, або
інші країни ведуть агресивнішу торговельну політику», — сказав він.
Сьогодні понад 80% усіх сільськогосподарських земель в Україні використовують для вирощування зернових, а для ін-

ших напрямів аграрної сфери залишається, відповідно, менше 20% площ. А тому
експерти, в тому числі й Єгор Киян, зазначають: можливо, невдовзі, окрім зернових,
які переважно йдуть на експорт, розвиватимуться й інші напрями аграрної галузі, наприклад плодово-ягідний. При цьому аналітик зазначив: «Чомусь наші люди їдуть
збирати ягоди в Польщу, замість того, щоб
розвивати таке виробництво в Україні?».

Одещина сигналізує SOS
В Одеській області прогнозують загибель понад половини всіх посівів озимих — переважно через несприятливі по-

годні умови, тобто сильну весняну посуху.
Як констатують в Одеській ОДА, загинути
може майже 40% озимої пшениці, 80% ячменю, 75% ріпаку. Всього може загинути
врожай на 540 тис. гектарів.
Причина — взимку минулого і навесні нинішнього року в регіоні випала найменша за 20 років кількість опадів: усього 331 мм, що в три-шість разів менше
середньорічних показників. Ситуацію ускладнили пилові бурі, які здувають верхній
родючий шар ґрунту, суховійні вітри, а також заморозки в 9-11 градусів у період відновлення вегетації озимих посівів.
У Болградському, Ізмаїльському, Та-

тарбунарському, Кілійському і Ренійському районах «згоріли» понад 70% посівів.
Така ж ситуація на половині полів у Білгород-Дністровському, Біляївському,
Арцизькому, Саратському та Тарутинському районах. Причому площа загибелі
посівів зростає. Прогнозований валовий
збір зернових озимих у нинішньому році
в області становить 1-1,2 млн. тонн, тоді
як у минулому році було зібрано врожай
у 3,7 млн. тонн зерна. За прогнозами, очікується зменшення валу збору зернових
у 3,5 раза. Відтак втрати аграріїв перевищать 15 млрд грн, а місцеві бюджети не
отримають понад 570 млн грн.
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■ СУД ТА ДІЛО

■ ПРОТЕСТИ

Запис Гіркіна
послухає
міжнародний суд

Життя має значення

Можуть з’явитися нові
документальні свідчення
злочинів росіян на Донбасі

Як і в попередні вихідні 30-31
травня, минулi червневі також
позначилися багатотисячними демонстраціями протесту проти расизму та поліцейського свавілля.
Причиною масових акцій у
США, які надалі поширилися
на увесь світ, стала загибель 46річного темношкірого Джорджа
Флойда після жорсткого затримання поліцією 25 травня в Міннеаполісі, штат Міннесота, за підозрою у використанні фальшивої
банкноти. Протестувальники вимагають розслідувати цю подію і
припинити поліцейське насильство в країні. У низці міст протести переросли в заворушення, грабунки і сутички. Щонайменше 11
людей загинуло через сутички з
поліцією, дії мародерів та інших
агресивних осіб. Десятки учасників зазнали поранень, тисячі заарештовані.
Протести та заворушення охопили сотні американських міст,
а потім люди почали виходити на
вулиці під антирасистськими гаслами і в багатьох інших країнах
світу. Акція стала міжнародною.
Минулої неділі, 7 червня, багатотисячні демонстрації відбулися,
зокрема, у Великій Британії, Іспанії, Бельгії, Італії, Швейцарії,
Угорщині, Нідерландах, Німеччині та інших країнах.
Люди протестували не лише
проти брутального свавілля американської поліції, а й критично згадували ганебні сторінки
власної історії, бо ж кожна країна «тримає скелети» у потаємній
шафі. Так, на вулиці Бельгії минулої неділі вийшли десятки тисяч
людей. У Брюсселі, зокрема, антирасистська демонстрація зібрала близько 10 тисяч осіб. Її учасники в основному висловлювали солідарність з американським
рухом «Життя чорних важливі»,
але приладнали це гасло і до власної історії. Між частиною демонстрантів та поліцією сталися сутички, коли молоді люди залізли на кінну статую короля Бельгії
Леопольда ІІ та намагалися скинути її чи пошкодити. На короля, який правив iз 1831 до 1865
року, покладають провину за експлуатацію та вбивства мешканців
бельгійської колонії в Африці (тепер це Демократична Республіка
Конго). Маніфестанти стверджують, що теперішнє благополуччя
Бельгії значною мірою базується
на вкраденому в конголезців. Леопольд ІІ узагалі не вважав чорношкірих людьми, бо виставляв їх на
огляд разом iз тваринами у Брюссельському звіринці. Активісти збирають підписи за знесення
пам’ятника королю та перейменування проспектів i вулиць, названих на його честь, у столиці та інших містах країни. Але центральна влада відповідає, що ніколи не
піде на такий крок.
Незважаючи на заборону влади, тисячі британців вийшли на
маніфестації протесту в різних
містах країни. Найбільші заходи відбулися в Лондоні та Брістолі. Бі-Бі-Сі нагадує, що в XVIII
столітті Брістоль був одним iз
найбільших портів работоргівлі. Маніфестанти знесли статую
Едварда Кольстона, який більше
200 років тому був одним iз найбільших работоргівців i членом
англійського парламенту. Тепер
його шанують як велику історич-

Олег БОРОВСЬКИЙ
У понеділок, 8 червня, окружний суд Гааги
відновив слухання у справі про катастрофу пасажирського авіалайнера Boeing-777 «Малайзійських
авіаліній», який влітку 2014 року виконував рейс
МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур і був збитий
у небі над Донбасом. Засідання тривало сiм годин
і мало процедурний характер. Як повідомляє агенція «Рейтер» iз посиланням на судову пресслужбу,
в найближчі дні захист і адвокати родичів отримають можливість звернутися до суду. За даними присутнього на засіданні кореспондента агенції, адвокати планували запросити більше часу для підготовки матеріалів.
Передбачається, що весь перший тиждень слухань буде присвячений поданням суду, можливим зауваженням захисту і адвокатiв родичів, а також поданням прокуратури, яка ще має описати своє кримінальне розслідування. «Виглядає так, що слухання
після 12 червня перенесуть на 22 червня. Того дня захист отримає можливість подати будь-які запити про
можливі слідчі дії, після чого слухання відкладуть
на пізніші дати, коли буде отримана реакція. Наразі
суд вважає, що ця частина слухань може завершитися не пізніше 26 червня», — уточнили в суді. Після
цього оголосять перерву до 31 серпня.
Обвинуваченими у справі проходять троє громадян Росії: колишній міністр оборони самопроголошеної ДНР Ігор Гіркін, генерал-майор Сергій Дубинський, полковник Олег Пулатов, а також і громадянин України Леонід Харченко. Згідно з висновками
слідства, вони сприяли прибуттю військової техніки
з РФ і координували дії ЗРК, зігравши таким чином
ключову роль у вбивстві 298 осіб. Жоден iз чотирьох
обвинувачених на процесі не присутній.
Судовий розгляд справи про катастрофу MH17
почався 9 березня в юридичному комплексі поблизу
амстердамського аеропорту Схіпхол. У ньому передбачені підвищені заходи безпеки. Останнє слухання
пройшло 23 березня без публіки та преси через пандемію COVID-19. Через епідемію коронавірусу засідання проводяться з дотриманням заходів соціального дистанціювання: присутні розташовуються на
відстані 1,5 метра один від одного, крім суддів, секретарів і прокурорів, на засіданні дозволили бути
максимум двом адвокатам родичів і обмеженому
числу представників преси.
Міжнародна слідча група, в яку входять фахівці
з п’яти країн — Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, дійшла висновку, що цивільний
літак у небі над Донбасом 17 липня 2014 року збила
військова ракета серії 9М38, випущена з ракетнозенітного комплексу «Бук», а ЗРК був на території,
підконтрольній проросійським сепаратистам. Слідчі впевнені, що «Бук» потрапив на українську територію з 53-ї бригади ППО РФ під Курськом і незабаром після трагедії був вивезений через кордон на територію РФ.
Суд у справі МН17 попросив розсекретити супутникові знімки, на яких, можливо, видно момент
пуску ракети по «Боїнгу» в небі над Донбасом у липні 2014 року. Прокуратура повідомила, що такий запит направили в США ще у 2014 році. У відповідь
Вашингтон надіслав меморандум з описом знімків і
супутньою технічною інформацією. Потім головному прокурору Нідерландів у справах тероризму надали можливість перевірити, чи відповідає інформація дійсності.
Прокурор зміг особисто ознайомитися з секретними американськими знімками та звірити їх з описом. «Прокурор дійшов висновку, що інформація в
меморандумі підтверджується іншими джерелами,
з якими він ознайомився», — повідомив суддя, який
веде засідання. Меморандум, наданий США, та висновок прокурора Нідерландів у справах тероризму
долучили до матеріалів справи. Але самі супутникові знімки, наявні у США, так і не були розсекречені, отже, широка громадськість їх не побачить.
Слідство триває, і з моменту першого блоку слухань обсяг справи виріс і наразі перевищує 40 тисяч сторінок. Головуючий суддя Хендрік Стінхейс
сказав, що до матеріалів буде долучено і нещодавнє
гучне інтерв’ю Гіркіна. ■

Антирасистський рух поширився п’ятьма континентами
Ігор ВІТОВИЧ

❙ Масова акція протесту в Кельні.
ну фігуру.
У Мадриді учасники антирасистської акції перед посольством
США скандували останні слова
Джорджа Флойда: «Я не можу дихати», а також гасло «Без правосуддя немає миру». Подібні акції
тривали і в інших іспанських містах, повідомляє агенція «Франс
Пресс».
У Римі стихійна маніфестація
протесту пройшла на П’яцца-дельПополо («Народна площа»). В ході
акції тисячі її учасників упродовж
дев’яти хвилин стояли на колінах
iз піднятими догори кулаками.
Саме такий час, дев’ять хвилин,
американський поліцейський утримував своє коліно на шиї Джорджа Флойда, що й стало причиною
смерті. Після дев’ятихвилинного
мовчання учасники акції в Римі
скандували: «Я не можу дихати».
Із початку заворушень влада в 40 американських містах запровадила комендантську годину.
До Вашингтона на випадок загострення ситуації додатково спрямовано понад півтори тисячі військовослужбовців. Незадовго до цього
демонстранти зібралися біля Білого дому. Президенту США Дональдові Трампу довелося ховатися в
бункері. Він подякував Національній гвардії за розгін демонстрантів
і масові затримання.
Раніше контрольований республіканцями Сенат США заблокував резолюцію, де засуджувалися дії Трампа під час протестів iз застосуванням армії проти
власного народу. Демократи критикують президента за те, що він
дозволив використовувати проти активістів сльозогінний газ і
гумові кулі. І лише 7 червня Дональд Трамп доручив вивести військових iз Вашингтона. При цьому президент не посоромився зробити брудний випад проти частини американського суспільства,
назвавши роботу правоохоронних
органів «фантастичною», а акції
протесту проти свавілля поліції
«внутрішнім тероризмом». «Усе
перебуває під повним контролем.
Військові поїдуть додому, але можуть швидко повернутися, якщо
знадобиться», — написав президент у «Твіттері».
Дійсно, після масових демонстрацій у суботу, 6 червня, недільний день виявився спокійнішим,
оскільки протести починалися у
храмах або ж супроводжувались
молитвами. Окрім того, люди готувалися до похорону Джорджа
Флойда, який проведуть вівторок
у місті Х’юстон, де він спочине у
могилі поруч зі своєю матір’ю. Тисячі людей прийшли до церкви у
його рідному місті 8 червня. Дехто
з присутніх знав Флойда особисто,
дехто прибув з інших штатів, щоб

попрощатися. Схожі церемонії
проводилися також в інших великих містах, зокрема у Лос-Анджелесі й Мемфісі (штат Теннессі).
Тим часом представники Демократичної партії США з Палати
представників і Сенату 8 червня
оприлюднили законопроєкт про
перегляд поліцейської діяльності
в Сполучених Штатах Америки.
Зокрема, законом пропонується оптимізувати правовий захист
поліції, посилити нагляд за правоохоронцями, створити національну базу даних про інциденти із застосуванням надмірної сили, передбачити механізми притягнення
поліцейських до відповідальності
за умисні порушення.
Влада Міннесоти після проведення судово-медичної експертизи
визнала смерть Флойда вбивством.
Розтин, проведений на замовлення сім’ї загиблого, теж показав,
що він помер від асфіксії.
Федеральне бюро розслідувань США і правоохоронці штату почали розслідування. Поліцейського, який давив загиблого
коліном, узяли під варту і звинуватили в неумисному вбивстві, а
ще трьох поліцейських, які брали участь у затриманні, — у сприянні вбивству.
Суд у Міннеаполісі призначив
Шовіну заставу в мільйон доларів.
Троє інших поліцейських очікують під вартою засідань судів. 8
червня в Міннесоті відбулося перше слухання у справі експоліцейського Дерека Шовіна, обвинуваченого в убивстві Джорджа Флойда. За статтею «вбивство 2-го ступеня» йому загрожує ув’язнення
терміном до 40 років.
Протести у США можуть стати
«поворотним моментом» в американській расовій політиці, пише
британська газета «Гардіан».
Спроби применшити значення демонстрацій вживанням до протестувальників слів на кшталт «анархісти» та «бунтівники», викривляють ті події, що стали «масовим
вираженням відрази та люті». Видання пише, що Covid-19 пролив
світло на існування проблеми расизму в американському суспільстві задовго до смерті Джорджа Флойда. З початку пандемії у
США від хвороби померло понад
100 тисяч людей. Згідно з даними
офіційної статистики, афроамериканців серед них майже втричі більше, ніж білих американців.
Через економічну кризу, спричинену пандемією, рівень безробіття у країні зріс до 20% — і знову
більше від цього постраждали афроамериканці. «США дуже не пощастило, що в такі часи країною
керує президент, який культивує
розбрат як політичну стратегію»,
— пише «Гардіан». ■

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 10 ЧЕРВНЯ 2020

■ МЕДІА ДЛЯ МАС

«Ситуація в Україні дозволяє грати
з настроями мешканців»
Представник зовнішньополітичної служби ЄС
Петер Стано — про те, як змінилася тематика
російських фейків у зв’язку з коронавірусом,
та протидію їм
Наталія РІЧАРДСОН

Країни Східного партнерства є
дуже очевидною мішенню для
пропаганди та дезінформації Москви, й Україна — одна з головних
серед них, — вважає Петер Стано,
головний речник iз питань зовнішніх справ та політики безпеки
Європейської служби зовнішніх
справ. Медіаграмотність — один
iз найкращих способів протидіяти
таким атакам, переконаний він.

«Поширювачі фейків активно
використовували тему
коронавірусу»
■ Пане Петер, Росія і раніше
активно використовувала кампанії з дезінформації, але з пандемією COVID-19 Кремль став
ще активнішим на цьому фронті. Чи помітили ви збільшення
випадків дезінформації, ніж це
було до січня цього року?
— На мою думку, коронавірус
приніс багато можливостей для
всіх, хто бере участь у дезінформаційній діяльності. І це не один
гравець. Є державні, є недержавні гравці, а коли ми говоримо про
держави, то це не тільки Росія
чи Китай. Їх багато. Але, як ви
вже сказали, Росія традиційно
займається дезінформаційними
кампаніями і має найскладніші
та найпоширеніші інструменти
для неправильної інформації,
пропаганди чи відвертої дезінформації.
Отже, я б сказав, що є дві
тенденції. Після того, як коронавірус почав поширюватися,
ми помітили 22 січня першу дезінформацію з джерела, яке так
чи інакше могло бути пов’язане з
Росією. Потім, коли пандемія коронавірусу поширилася по всьому світу, так само було розповсюджено дезінформацію з джерел, які базуються в Росії або з
нею пов’язані. Але потім, починаючи з кінця березня-середини квітня, ми спостерігаємо тенденцію до зниження, це можна
пов’язати безпосередньо з ситуацією в Росії. Тому що на початку Росія, здавалося, не дуже або
взагалі не постраждала, а Євросоюз та його країни коронавірус
вразив дуже сильно.
Тож розповсюджувачі фейків і пропаганди використовували, звичайно, цю тему. Вони
пропагували безліч теорій змови, багато дезінформації про
те, як цей вірус було створено.
За їхніми версіями, COVID-19
було розроблено як біологічну
зброю
НАТО,
Сполучених
Штатів. Потім з’явилося багато
дезінформації про те, як боротися з коронавірусом, починаючи із
твердження, що, з одного боку,
це взагалі фейк і що цей вірус не
існує. З іншого боку, вони говорили, що миття рук вам не допоможе, і треба пити молоко або
приймати цинк разом з вітаміном С, і це зарадить зараженню
коронавірусом.
Ці дезінформаційні російські чи проросійські зусилля полягали в тому, щоб перекрутити,
показати перебільшеним дра-

матизм ситуації в європейських
країнах. Тож прокремлівські
ЗМІ говорили про те, що ЄС осьось розвалиться, що Євросоюз не
в змозі допомогти своїм країнамчленам. Вони просували наратив
про те, що ми не в змозі впоратися, і нам потрібні Росія та Китай,
які негайно підключаться й допоможуть. Але коли, як я казав,
у кінці березня-середині квітня,
Росія почала реєструвати випадки зараження на своїй території,
й у даний момент вона є однією
з найбільш постраждалих країн
світу, тоді тенденція пішла на
спад, зменшилася кількість випадків дезінформації, також змінилися агресивність та сам зміст
історій. Зараз у більшості випадків розповсюджувачі російської
чи проросійської дезінформації
обігрують теорії змови: мовляв,
це біологічна зброя, це інструмент Заходу для нападу та послаблення конкурентів, таких як
Китай чи Росія.
Також є багато дезінформації, пов’язаної з вакцинацією, додатків для відстеження, відпрацьовується теорія глобальних
еліт, які намагаються здобути
повний контроль над громадянами. Також дуже популярним зараз є пов’язувати телекомунікаційну інфраструктуру 5G з коронавірусом — називати її або джерелом вірусу, або причиною його
поширення, або засобом для стеження і шпигування за людьми.
Але очевидно, що наративи змінюються, адаптуються, залежно
від ситуації в Росії.
■ Гадаєте, що стратегії ЄС або
його країн-членів сприяли цим
змінам?
— Я б так не сказав про
нинішню ситуацію. Оскільки
наша діяльність з розвінчання
міфів не є новою, ми це робили й
раніше, також і дезінформація та
пропаганда мали місце й раніше,
і їх наше протистояння не стримувало. Ми хочемо сподіватися,
що завдяки тому, що ми виявляємо цю дезінформацію, публікуємо її на нашому веб-сайті https://

❙ Петер Стано.
не мають досвіду серйозної журналістики.
Але чи цього достатньо, аби
змінити поведінку учасників
кампаній iз дезінформації? Я б
так не сказав. Бо вони не припинять свою діяльність, вони пристосовуватимуть свою тактику,
але не зупиняться. Тому що це
один iз шляхів до того, щоб охопити аудиторію в Європейському Союзі, щоб і надалі поширювати розгубленість, послаблювати довіру громадян до інституцій
ЄС та моделі суспільства, в якому
ми живемо.
Їхньою мішенню залишатимуться найслабші ланки, тобто
країни, де ситуація найгірша,
країни, де громадськість не задоволена, де спалахують публічні протести. Вони підживлюватимуть цю невпевненість і намагатимуться роздмухати неприємності та проблеми лише для
того, щоб підірвати довіру людей до своїх держав. І зосереджуватимуться вони, звичайно,
на менших країнах, на країнах
сусідства ЄС. Я маю на увазі, що
Західні Балкани, країни Східного партнерства є дуже очевидною
і постійною мішенню.

«Найбільш ураженими є
найменш стабільні країни»
■ Які країни ЄС найбільше
постраждали від російської дезінформації? Чи маєте ці дані?
— Ми не відстежуємо 100%
всього, що відбувається, ми працюємо з відкритими джерелами,
і, звичайно, маємо ліміти. Ми зосереджуємось на території ЄС та
наших сусідах на сході, на Балканах і на півдні. Але я можу

«Найменшого впливу дезінформації зазнають
країни з дуже яскравими та професійними ЗМІ, з
хорошою системою освіти та активною роботою з
медіаграмотності».
euvsdisinfo.eu/, а також співпрацюємо з державами-членами, з
людьми в інших країнах, які перевіряють факти, ми таким чином підвищуємо обізнаність людей.
Аби люди усвідомлювали, що
навколо поширюють багато дезінформації, ми також сприяємо пошуку шляхів, як протистояти дезінформації, і найкращий
та найефективніший спосіб — це
медіаграмотність. Тобто слід вчити людей працювати з джерелами інформації, двічі чи тричі перевіряти дані. Публіка має бути
більш критичною, коли вона отримує інформацію, особливо з
джерел, які існують недовго або

сказати, які країни зазнають
найменшого впливу: це країни
з дуже яскравими та професійними ЗМІ, з хорошою системою
освіти, країни, які проводять багато роботи заради підвищення
обізнаності та медіаграмотності.
Фінляндія є хорошим прикладом такої країни.
Загалом країни, які найбільш
піддаються впливу, — це країни, що перебувають у перехідному періоді, такі, як країни Балканського регіону, країни Східного сусідства (включаючи Україну. — Авт.), або країни, де
так чи інакше існує велика недовіра до влади, країни, де є поляризовані думки, де політич-

■ ДОСЬЄ «УМ»
Петер Стано є речником Верховного представника ЄС iз зовнішньої
політики й політики безпеки Жозепа
Борреля з грудня 2019 року. До цього він займав пост прессекретаря МЗС
Словаччини, Стано був також прессекретарем Комісара ЄС з питань розширення й політики добросусідства Штефана Фюле (2010—2014 роки), працював у Постійному представництві Словаччини при ЄС. За фахом
— журналіст, працював у словацьких
ЗМІ, на Бі-Бі-Сі, «Німецькій хвилі»,
також був кореспондентом у Сирії.
ний ландшафт дуже поляризований. Це дуже сприятливі фактори, які є дуже благодатними
для всіх суб’єктів дезінформації, що хочуть наповнити місцевий ринок пропагандою чи брехливими наративами. Тому в цілому найбільш ураженими виявляються найменш стабільні
країни, також iз погляду того,
як їм удається впоратися з коронавірусом. Я б сказав, що, наприклад, в Італії чи Іспанії, мабуть,
суспільне сприйняття є більш
відкритим для російської чи китайської пропаганди, ніж, скажімо, в Данії, Нідерландах чи
Німеччині. Тож я думаю, що це
цілком очевидно, виходячи з ситуації в цих країнах.
■
Робоча група ЄС East
Stratcom вивчає дезінформаційні кампанії Москви, і цей
підрозділ є крихітним. А російська пропаганда — це величезна машина. Чи планує Євросоюз
збільшити кількість людей, які
працюють у East Stratcom?
— Ви маєте рацію, російська пропагандистська чи дезінформаційна машина величезна,
вона дуже добре організована,
централізовано організована,
звичайно, там задіяно багато ресурсів. З іншого боку, той факт,
що лише кілька десятків людей
працюють у East Stratcom, не означає, що ЄС обмежився тільки
цим підрозділом. Адже це лише
робота нашої інституції — Європейської служби зовнішніх
справ. Водночас ми дуже тісно
та інтенсивно співпрацюємо, обмінюємось інформацією з усіма
країнами-членами.
Більшість держав ЄС мають
власні організації, які протистоять дезінформації. Ми дуже тісно
співпрацюємо з НАТО, з партнерами у Великій сімці, а це означає, що ми об’єднуємо зусилля та
обмінюємось даними. Тому треба
враховувати не тільки кількість
співробітників, які відстежують
дезінформацію в East Stratcom,
а цілу мережу людей, які працю-
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ють у цій галузі в країнах-членах, як на національному рівні
— в органах влади, офіційних
структурах, так і в громадянському суспільстві. З нами співпрацюють і діляться даними також фактчекери (особи, що перевіряють достовірність інформації. — Авт.) і журналісти.
Нас — 27 країн-членів плюс
НАТО плюс партнери у Великій сімці. Отже, це вже величезна мережа, яка є достатньо ефективною.
Звичайно,
підвищенням
обізнаності, освітою людей і
підвищенням медіаграмотності
Європейська служба зовнішніх
справ не займається, це — центральна інституція ЄС, яка не
має, так би мовити, внутрішньої
аудиторії. Внутрішня аудиторія
є у державах-членах. І вони мають включати все це, наприклад,
у навчальні програми в школах
або роботу з громадськістю —
місцевими мовами, в місцевому
контексті, беручи до уваги місцевий історичний контекст, місцевий менталітет та всі інші фактори, які є важливими в роботі з
громадською думкою.
Отже, я б закликав не розглядати East Stratcom як єдиний підрозділ, що працює з дезінформацією. Тут взаємодіють
усі держави-члени плюс партнери, і ми тісно співпрацюємо, обмінюємось інформацією та досвідом.

«Україна є однією з головних
мішеней пропаганди з 2014
року»
■ Україна, на вашу думку,
робить достатньо для протидії
російській пропаганді та дезінформації?
— Насправді це питання не до
мене. Ми допомагаємо Україні в
багатьох різних сферах для вирішення дуже складної внутрішньої ситуації, навіть не лише
тоді, коли йдеться про російську пропаганду. Україна була однією з головних мішеней російської пропаганди щонайменше з
2014 року, коли почалися всі великі проблеми. Україна має багато питань та багато викликів,
які потрібно вирішити, дезінформація — це один з них, і ми
допомагаємо нашим партнерам
в Україні своїми порадами, будьякими іншими доступними нам
способами, тому що ми й надалі
залишаємось відданими Україні,
наша прихильність не викликає
сумнівів, ми розглядаємо Україну як партнера, який отримує найбільшу допомогу від ЄС і
який найбільш тісно пов’язаний
з Євросоюзом із усіх країн Східного партнерства.
Звичайно, в нашій боротьбі з
дезінформацією ми також спостерігаємо, під який вплив потрапляє Україна. Ми також працюємо
та співпрацюємо з українськими
партнерами як на офіційному рівні, так і з громадянським суспільством. Оцінити, чи достатньо вони
роблять, не моє завдання. Але ми
маємо визнати, що перед Україною стоїть величезний виклик.
Оскільки вона є найближчою
країною до Росії, також внутрішня ситуація усе ще не на 100% ідеальна, не на 100% стабільна. Також склад населення є таким, що
дозволяє розповсюджувачам дезінформації грати з настроями
мешканців, їхніми тривогами, невпевненістю, невизначеностями і
завантажувати людей купою суперечливої інформації, теоріями
змови тощо. Ці суб’єкти намагаються підірвати довіру громадян
до української влади чи європейського майбутнього країни. І роблять це дуже послідовно й інтенсивно. Тож ми допомогаємо Україні впоратися також із цим. ■
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Математика археологічної експедиції
Заповідник «Гетьманська столиця» показує зібрані за чверть століття скарби
Андрій БАТЮК,
завідувач відділу археології Національного заповідника
«Гетьманська столиця»

Уже чверть століття вітчизняні археологи у складі Батуринської
археологічної експедиції досліджують гетьманську резиденцію
Батурин. За цей час змінювалося керівництво держави, виникали
фінансові труднощі, проте археологів це не зупиняло.
За 23 сезони археологічних досліджень у межах охоронних зон
заповідника «Гетьманська столиця» досліджено близько 12000 м2
культурного шару: на Цитаделі — понад 3000 м2, на Фортеці — понад 3000 м2, на посадах та Подолі — близько 1200 м2, на садибі
Кочубея — близько 400 м2, на палаці Розумовського — приблизно
2500 м2, на Гончарівці — 1000 м2, у батуринському Миколо-Крупицькому монастирі — близько 500 м2, у міських околицях — понад
100 м2. На сьогодні, за висновками Юрія Ситого, це до 8% Батурина часів гетьмана Івана Мазепи.
Загалом археологічна експедиція дала змогу внести до переліку
пам’яток археології України 16 об’єктів, 10 з яких представляють
Батурин козацько-гетьманського періоду.

Гончарівка Івана Мазепи
Результати археологічних
досліджень були узагальнені
у численних наукових роботах і дали можливість Володимиру Коваленку, Юрію Ситому
разом iз Сергієм Дмитрієнком
реконструювати в малюнку Батуринську фортецю та її Цитаделі середини XVII — початку
XVIII ст. І 26 жовтня 2007 року
під час робочого візиту Президента України Віктора Ющенка до Батурина було ухвалено
рішення про відтворення Цитаделі.
Трохи пізніше, 21 листопада 2007 р., за указом Президента «Про деякі питання
розвитку Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» та
селища Батурин» №1131 було
ухвалено рішення про здійснення заходів щодо розвитку
території Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».
Безпосередньо планувалося
у 2008 р. проведення комплексних робіт iз відтворення
об’єктів Цитаделі Батуринської фортеці, а саме гетьманського будинку, дерев’яної церкви Воскресіння Господнього, скарбниці та фрагмента
оборонної стіни з вежами та
в’їзної брами.
У грудні 2007 року інститут «УкрНДІпроектреставрація» почав працювати над проєктом відтворення разом iз групою науковців, до якої увійшов
і Володимир Коваленко. В липні 2008 р. Олександр Коваленко
говорив такі слова: «Я, заплющивши очі, бачу все це, як воно
б мало бути на початку листопада. Мені здається, це буде достатньо вдала спроба не реставрації, не реконструкції — тут є
дуже серйозні смислові нюанси — це відтворення. Причому відтворення, яке базується
на принципі обережного ставлення до культурного шару».
В листопаді того року постала
Цитадель — в ній багато сенсів,
у фундаменті ж її — робота Батуринської археологічної експедиції.
Археологічна експедиція
мала унікальну можливість дослідити будинки та маєтки українських гетьманів: Дем’яна
Ігнатовича, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Пилипа Орлика та Кирила Розумовського. І завдяки її роботі до міста
прикована увага всього світу.
Територія заміської резиденції Івана Мазепи на Гон-

❙ Дослідження садиби Пилипа Орлика. 2018 рік.
Садиба Пилипа Орлика

❙ Найважливішою знахідкою
❙ під час досліджень садиби
❙ Пилипа Орлика є полив’яна к
❙ ахля з родинним гербом.
чарівці досліджувалася в
1995—1997 рр., 2001—2019
рр. Точна дата її закладання
невідома, але це відбулося до
1700 р., адже Самійло Величко
у своєму Літописі стверджує,
що навесні 1700 р. гетьман уже
мешкав на Гончарівці.
На початку досліджень
iшлося лише про гетьманський палац. Вдалося встановити його розміри — 19х14 м. І
до сьогодні триває дискусія,
скільки поверхів мав будинок
— був одноповерховим чи триповерховим, як на знаменитому малюнку Фрідріха-Вільгельма Берхгольца 1744 р., що
зберігся у Національному музеї
Стокгольму.
Із часом на території було
виявлено й інші споруди —
церкву та службові приміщення Гончарівки. Дерев’яна
тридільна церква розташовувалась за 30 м на північний захід від палацу і мала розміри
21х13 м. Флігель палацу являв собою дерев’яну будівлю
зрубної конструкції розміром
9,5х10 м iз великим i глибоким
господарчим підвалом. Він стояв за 36 м на південь від палацу. Службовий курінь мав розміри 19х5 м і каркасно-стовпову конструкцію.
Указом Президента Віктора
Ющенка окреслювалася необхідність відбудувати комплекс
заміської резиденції гетьмана Івана Мазепи. У 2009 році
«Заміська садиба І. Мазепи на
Гончарівці» отримала статус
пам’ятки археології місцевого
значення наказом Міністерства культури і туризму України, що стало важливим результатом роботи експедиції.

Ще одним унікальним археологічним об’єктом стала садиба Пилипа Орлика, який переїздить до гетьманської столиці у 1699 році, а вже у 1706-му
стає генеральним писарем за
гетьманства Івана Мазепи. А 5
квітня 1710 року Пилипа Орлика оберуть гетьманом Війська Запорозького в екзилі.
Визначити розміщення садиби Пилипа Орлика науковцям допомогла випадкова
знахідка березня 2014 року —
кахля з зображенням гербу родини Орликів «Новина», якій
належну увагу приділили історики заповідника. Після перемовин iз власниками земельної
ділянки в 2016 році по вулиці
Шевченка розпочалися ґрунтовні дослідження.
Археологам на чолі з Віталієм Жиголою вдалося виявити залишки великої згорілої споруди, яку ідентифікували як житло Пилипа Орлика. Подальші дослідження
2017-18 років дали змогу віднайти фрагменти фундаменту шириною близько 1 м. Верхній шар фундаменту змурований iз цілої цегли, яку після
руйнації будівлі майже повністю розібрали. Виявлено поділ
будівлі на дві кімнати внутрішньою дерев’яною стіною.
За цеглою і пічними кахлями Юрій Ситий датує житло П. Орлика 1700-1708 роками. Під час розкопок у 2017 —
2018-му виявлено багато уламків кахлів. Їх аналіз дозволив
припустити, що покої Орлика мали щонайменше дві печі.
Одна була облицьована дорогими кахлями з вишуканими
рельєфними рослинно-квітковими орнаментами, фарбованими білою, зеленою, синьою та
жовтою поливою. Другу ж піч
прикрашали теракотові кахлі
без емалі зі схожими рельєфними рослинними візерунка-

ми і слідами побілки. На деяких кахлях полива обгоріла.
Це свідчить про спалення резиденції Орлика, очевидно —
під час погрому Батурина московським військом.
Найважливішою знахідкою
під час досліджень садиби Пилипа Орлика є полив’яна кахля
з зображенням родинного герба. Це на сьогодні єдине відоме кольорове зображення герба гетьмана Орлика. Раніше
були відомі лише сургучні відбитки з печаток iз його гербом,
що зберігаються у Швеції.

Музей археології
Археологічні дослідження мали вагомий вплив на реконструкцію історичного минулого Батурина та його розвиток. У 2009 році відкрито
Музей археології Батурина, де
представлені цінні оригінальні експонати, що були віднайдені під час досліджень. Ідея
відкриття профільного музею
на базі заповідника визріла ще
в 2001-му. Її активно підтримало керівництво Батуринської археологічної експедиції
в особі Володимира Коваленка, Володимира Мезенцева та
Юрія Ситого.
У рамках виконання Комплексної програми збереження пам’яток заповідника
«Гетьманська столиця» з травня 2005 по лютий 2008 року
тривали ремонтно-реставраційні роботи по Воскресенській
церковнопарафіяльній
школі (1904 р.), в приміщенні
якої й було заплановано розгорнути нову експозицію. Над
створенням експозиції майбутнього музею працювали і науковці заповідника «Гетьманська столиця», які підготували
наукову концепцію і тематико-експозиційний план. Основою експозиції стали археологічні надбання з Батурина та
його околиць та експонати, що

задля втілення концепції музею були зібрані співробітниками НІКЗ «Гетьманська столиця» з усієї України.
Організація Музею археології — це прояв високого
професіоналізму всіх структурних підрозділів заповідника «Гетьманська столиця»,
що в результаті створили сучасний музей, де представлено понад п’ятсот оригінальних
експонатів. Урочисте відкриття Музею археології Батурина відбулося 22 січня 2009го, у День соборності України,
президентом Віктором Ющенком. За період свого існування Музей археології Батурина став невід’ємною частиною
Національного заповідника
«Гетьманська столиця», окрасою центру міста, що з роками
не втрачає популярності серед
шанувальників історії.
25 років систематичних археологічних досліджень Батурина виховали цілу плеяду науковців та вчителів-істориків,
для яких Гетьманська столиця в серці назавжди. Кожний
сезон розкопок збагачує наші
знання про славну історію і
культуру столиці Гетьманщини та приносить цінні археологічні матеріали про драматичну долю цього українського міста.
Бажаєте доторкнутися до
української історії? Тоді запрошуємо стати учасником
розкопок! Вам потрібно мати
патріотизм, ентузіазм, запал.
Погодившись, ви матимете
чудову нагоду отримати нові
уміння та навички, налагодити нові знайомства та зв’язки.
Після перших днів розкопок
розумієш, що археологія у
твоєму серці вже назавжди.
Прийміть наше запрошення — і знайомство з Батурином захопить вас і стане незабутнім моментом вашого життя. ■
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■ СПАДЩИНА

Анатолій Маціпура: На капітальні видатки з ремонту
та реставрації не передбачено жодної копійки
Гендиректор Національного заповідника «Замки Тернопілля» — про те, чому в Україні майже не виконується
законодавство з питань охорони культурної спадщини
Роман ЯКЕЛЬ

В Україні хронічно бракує коштів на ремонт, реставрацію на консервацію пам’яток
культурної спадщини. Їхні власники або
балансоутримувачі проводять роботи, як
правило, за власні, а також грантові кошти.
Бюджетні вливання — це вже як вийде.
Цього року пандемія коронавірусу в нашій
державі внесла істотні корективи у різні
держбюджетні та місцеві програми, в тому
числі в сфері культури, різко скоротивши
їхнє фінансування. Чимало робіт на об’єктах
культурної спадщини будуть зупинені або
проведені в істотно зменшеному обсязі.
Про те, як виходити зі складної ситуації
і підтримувати пам’ятки в привабливому
стані, зберегти їх для нинішніх і наступних
поколінь, розмовляємо з генеральним директором Національного заповідника «Замки Тернопілля» Анатолієм Маціпурою.

Пам’ятки нікуди не поїдуть — ні до
США, ні до Франції, ні до Польщі
■ Анатолію Вікторовичу, у державному бюджеті на 2020 рік на видатки зі збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних
заповідниках для Тернопільської області
взагалі не закладено коштів. Не передбачено фінансування ремонту і реставрації
об’єктів Національного заповідника «Замки Тернопілля» і в обласній програмі збереження культурної спадщини на 2016—
2020 роки. Чи означає це, що всі ремонтні
і реставраційні роботи проводитимуть за
власні кошти, які заробляє заповідник?
— Так, у цьому році у державному
бюджеті на капітальні видатки з ремонту
та реставрації пам’яток культурної спадщини на об’єктах нашого заповідника не
передбачено жодної копійки. Не закладають і не виділяють кошти на ці потреби ні
обласний, ні районні бюджети, ні місцеві
територіальні громади. І тому в даний час
власними силами триває лише ліквідація
аварійного стану на пам’ятках, які входять
до складу заповідника.
■ Чи вдасться залучити інші джерела фінансування ремонту і реставрації
пам’яток?
— Для всіх об’єктів заповідника вже
готові або в стадії завершення інвестиційні проєкти, які подаються на європейські гранти або в Український культурний фонд. Чекаємо, які з них будуть
підтримані. На превеликий жаль, інтерес iз боку громадськості до збереження
пам’яток культурної спадщини не такий
великий, як був раніше. Але у зв’язку з
поширенням епідемії коронавірусу, а з
іншого боку, з утворенням об’єднаних територіальних громад у державі та області процес відновлення пам’яток пригальмувався.
Та все-таки громадськість має знати,
що ці пам’ятки нікуди не поїдуть — ні до
США, ні до Франції, ні до Польщі. Вони
залишаться в Збаражі, Вишнівці, Теребовлі, Микулинцях та інших містечках і
селах Тернопілля. І місцеві територіальні
громади мають розуміти, що ці пам’ятки
— їхні, хоча й перебувають на балансі заповідника. Проте вони не підлягають роздержавленню чи приватизації, що чітко
визначено в законі.
Звісно ж, у Тернопільській області є
чимало пам’яток місцевого значення, які
мають право перебувати у приватній власності, у довгостроковій оренді. Але треба
закладати в суспільній свідомості, що ці
пам’ятки мають бути збережені, щоб наші
внуки, правнуки ще застали нинішні руїни, які потрібно відновлювати.

Немає охочих вкласти кошти
у відбудову замків
■ Наскільки мені відомо, нині підготовлено проєкт подальшої реставрації Те-

❙ Анатолій Маціпура.
ребовлянського замку і відкриття в одній
iз веж музейної експозиції. У відновленому замку в селищі Золотий Потік має бути
відтворено середньовічне помістя, а в Язловецькому замку (обидва — у Бучацькому районі) з’явиться середньовічний лицарський замок. Якщо держава не виділяє кошти на реалізацію таких проєктів,
то чи виявляють зацікавлення ними приватні інвестори?
— На жаль, немає охочих вкласти кошти у відбудову згаданих замків iз боку приватних інвесторів. Виявляють зацікавлення до цих пам’яток Міністерство культури та інформаційної політики України і
народний депутат від Тернопільщини Микола Люшняк. Цей народний обранець і
його помічники спільно з заповідником
підготували проєкти з відновлення тих замків, про які ви згадали, включно iз замком у селі Підзамочок поблизу Бучача.
Ці проєкти будуть об’єднані в один великий, масштабний проєкт. Його мають
розглянути на засіданні Бюджетного комітету Верховної Ради, вiн буде представлений у Міністерстві культури та інформаційної політики, а відтак поданий на затвердження уряду.
Донині не визначено долю Бучацького
замку. Міський голова Бучача Йосип Мос-

❙ Збаразький замок.
❙ Фото Романа ЯКЕЛЯ.

❙ Мапа замків Тернопілля.
спартанський готель. Ми будемо облаштовувати ці вежі силами заповідника. Так, у
двох інших вежах уже є музейні експозиції. Ми будемо робити їх такими, щоб вони
викликали більший інтерес у туристів.
Для цього там треба відкрити кафе, інші
заклади обслуговування.

Якщо в Польщі, Франції, Німеччині хтось, не дай Боже, внесе зміни
у пам’ятку або розпочне будівництво біля неї без дозволу органу
охорони культурної спадщини, то він понесе навіть кримінальну
відповідальність. У нас пам’ятки нищать кому як заманеться, і це
— безконтрольний процес.
ціпан зацікавлений, щоб місто було залучене до процесу його реставрації. Але місцеві
громади мають зрозуміти, що насамперед
повинен бути готовий паспорт пам’ятки,
історико-архітектурний опорний план, закріплена у власності чи в користуванні земельна ділянка. Бо нерідко виходить, що
органи місцевого самоврядування, зокрема в Тернопільській області, спочатку пропонують пам’ятки для інвестування, а згодом виявляється, що немає всієї документації. Або є інші перешкоди.
■ Заповідник виконав чималий обсяг
робіт для відбудови замку в місті Скалат,
і нині у двох вежах діють експозиційні
зали. Як триватиме подальша реставрація пам’ятки?
— Упродовж минулої зими в одній iз
веж Скалатського замку силами заповідника зроблено дерев’яне перекриття,
встановлено дерев’яні сходи, які ведуть iз
нижнього на верхній ярус, частково рестравровано стіни. Але для облаштування
музейних експозицій потрібно ще виконати цілий комплекс робіт.
В іншій вежі передбачено створити

На жаль, підпримки з боку Скалатської міської ради не бачимо зовсім. За всі
роки відновлення замку міська рада не
виділила на ці потреби жодної копійки.
Має бути інтерес до замку з боку керівників міста, а то виходить, що вони лише
запрошують заповідник на свято замку і
вчиняють iз цього показуху.

Майже кожен, хто має гроші, діє щодо
пам’ятки на власний розсуд
■ Цікавим є Чортківський замок як
один iз найоригінальнiших панських маєтків на Поділлі. Його потрібно відновлювати. А тамтешня міська влада теж не виявляє до нього інтересу?
— Керівництво Чортківської міської
ради начебто розуміє, що замок потрібно
відновлювати. З усього видно, що ця міська громада має кошти, щоб виділяти їх для
реалізації наших пропозицій. Але насамперед потрібно розробити проєктно-кошторисну документацію на ліквідацію аварійного стану пам’ятки та концепцію розвитку. Після кількох зустрічей з керівниками
міста ми нібито порозумілися, що це пот-

рібно зробити, але до реальних справ не
дійшло. І заповідник надалі залишається
наодинці зі своїми проблемами.
■ Які законодавчі перешкоди потрібно
усунути, щоб спростити процес ремонту і
реставрації пам’яток?
— На сьогодні цих перешкод майже немає. Проблема в іншому — законодавство
з питань охорони культурної спадщини у
більшості випадків не виконується, на нього ніхто не звертає уваги. В цивілізованому
світі держава ставить суворі вимоги до охорони пам’яток культурної спадщини для
того, щоб зберегти їх. Якщо, наприклад, у
Польщі, Франції, Німеччині хтось, не дай
Боже, внесе зміни у пам’ятку або розпочне будівництво біля неї без дозволу органу
охорони культурної спадщини, то він понесе навіть кримінальну відповідальність. У
нас пам’ятки нищать кому як заманеться,
і це — безконтрольний процес.
■ Та хіба логічно, що більшість функцій охорони пам’яток культурної спадщини покладено на місцеві управління культури?
— Судіть самі: одна людина в управлінні культури Тернопільської облдержадміністрації, яка цим займається, не може
виконувати великий обсяг робіт з охорони
культурної спадщини. А для Тернопільської області, яка має тисячі пам’яток як місцевого, так і національного значення, такий персонал явно замалий. В інших областях є окремі управління для виконання
цих функцій з більшим фінансуванням. А
в Тернопільській області такий стан справ
триває вже десятки років. Це біда, що в нашій області пам’ятки підтримують переважно декларативно, ніж реально. А держава зі свого боку не може належно фінансувати їх збереження та відновлення.
І тому має діяти закон про довгострокову
оренду, про приватизацію пам’яток місцевого значення.
Ми не повинні забувати про законодавство, яке стосується містобудівних вимог, планування і забудови територій населених пунктів. У нашій області чимало міст
та містечок iз глибокими історичними коренями, але вони мають непривабливий вигляд, адже не виготовлено навіть проєктнокошторисної документації та не отримано
дозволу на ремонт чи реставрацію тих чи інших пам’яток, і без цього проводяться роботи. Мало хто дослухається до думки фахівців з охорони культурної спадщини та архітекторів. Майже кожен, хто має гроші, діє
щодо пам’ятки на власний розсуд і не несе
за це жодної відповідальності. ■
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Я ВАМ ПИШУ...

■ ГЛАС НАРОДУ

■ ЗА МОЄ ЖИТО...

Граблі української
державності

Ясно, що нічого не «Ясно»

Права титульної нації гнобили
віками
Ігор ОЛЕЩУК
Тернопіль
Шановна редакціє!
Давно передплачую «Україну молоду», вважаю її
дуже інформативною та
потрібною газетою. Часто роблю копії окремих
статей, передаю їх патріотам, депутатам місцевого рівня. Вашій газеті
бажаю розширення й розвитку та чекаю на цікаві
новинки. Надсилаю вам
свої роздуми щодо нинішньої ситуації в країні.
Українська держава
будується в дуже складних умовах. Теперішня наша влада малопрофесійна і з «совковою»
свідомістю. Немає повного порозуміння і спільної політичної думки між
різними гілками влади:
РНБО, Міністерством закордонних справ, Кабінетом Міністрів та офісом
президента. Часто виступи окремих представників влади неузгоджені,
що шкодить міжнародному іміджу країни.
В умовах затяжної
війни з РФ Україна повинна виробити спільну політику в питаннях
зміцнення військової потуги, міжнародного іміджу та об’єднання українців усередині країни. За
тривалі періоди після Помаранчевої революції та
Революції гідності за демократію та європейський вибір українське суспільство зробило багато
кроків у питаннях деокупації та декомунізації —
тобто зроблено певні зрушення в гуманітарній
політиці. З великим запізненням, але все ж було
прийнято Закон про українську мову як державну. Зроблено значний
прорив в українському
національному кінематографі, розширено вживання української мови у
ЗМІ, зроблено значні кроки в донесенні правди про
історію визвольних змагань, про голодомори та
репресії (у цьому велика заслуга Українського
інституту національної
пам’яті), значно покращено програми для шкіл
і вишів, у політології. Але
бачимо, що українцям не
вистачає об’єднання та
згуртованості, щоб захистити наші національнопатріотичні досягнення.
Як бачимо, новий уряд
Д. Шмигаля значно скоротив витрати на гуманітарну сферу: українську
пресу, видавництво книжок, кінематограф —
культуру взагалі. Тобто
є нерозуміння того, що
під час затяжної гібридної війни виграє та влада,
яка може об’єднати

нашу націю і зробити її
сильнішою. Мене також
дивує, чому наші дипломати на всіх рівнях не
розповідають про те, що
у війні Росії проти України загинуло понад 13 тисяч українських військових та волонтерів, а ще
25 тисяч залишилися інвалідами. Також значні
жертви є і серед цивільного населення, понад 2
мільйони українців стали біженцями. І це все
великим тягарем лягає
на наш бюджет.
Причиною війни на
Донбасі та сепаратизму в
Криму Росія вважає українських націоналістів
та утиски російської мови
на цих територіях. Хочу
сказати, що українська
Конституція надає дуже
багато прав національним
меншинам (хоча Україна
є мононаціональною державою), і це не йде в жодне порівняння з Конституцією наших сусідів
— РФ, Польщі, Румунії,
Угорщини. За весь період
існування Російської імперії (як царської, так і
радянської) українську
мову забороняли й утискували понад сотнею різних указів та циркулярів.
За весь час незалежності
України російську мову
ніде й жодного разу не забороняли.
Упродовж становлення української державності — з 1991 р. до наших
днів — ми не спромоглися на програму повної національної деокупації та
декомунізації, тому й наступаємо на ті самі граблі, адже будуємо державу
на ліберальній ідеології,
а не на національно-патріотичній.
Добре знайомий з тим,
як на початку ХХ століття, після розвалу Російської та Австро-Угорської
імперій, будувалися нові
держави — Польща,
Чехія, Угорщина, Фінляндія тощо. Усі вони
формували свою державність на націоналістичній політиці, і їм Європа
була не указ. Керівництву ж нашої держави
пропоную вчитися на успіхах держави Ізраїль,
яка утворилась у 1948 р.
і згуртувала свою націю
на основі історичної мови
іврит та тисячолітній історії єврейського народу,
тепер же має великі успіхи в економіці, медицині,
військовій справі.
Восени цього року в
Україні відбудуться місцеві вибори, тому звертаюсь до співвітчизників об’єднатись і вибрати
патріотів із числа ветеранів російсько-української війни та з числа української еліти. ■

Оплачуючи послугу, не гарантія, що отримаєте її сповна
Оксана ГЕВКО
Київ
Рік минув від дня «коронування» нового президента. Обіцяного пониження тарифів нема (кажуть, кандидат у президенти, як
завжди, жартував), підвищення
зарплат також не спостерігається,
та й боротьби з олігархами не видно. Бо яка ж там боротьба, коли
їхні статки тільки зростають.
Ось і недавно прем’єр-міністр заявив, що тарифи на електроенергію будуть підвищувати не лише
для промисловості, а й для населення. І це в той час, коли ціни на
електроенергію в Україні значно
вищі, ніж у ситій та багатій Європі! Та й чого б її вартість підвищувати, коли в нас атомної енергії вдосталь і вона досить дешева,
у порівнянні з цінами, за якими
нам її продають? Але ж ні — така
дешевизна не до вподоби олігарху, який скупив усі обленерго в
країні, ТЕЦи, а шахти й так були
в його власності вже давно, тож
будемо коптити небо вугіллям,
щоб пан олігарх зміг прикупити собі ще кілька палаців за кордоном. А тут ще нова «фішка»
— забаганка-цяцянка — у пана
з’явилася зелена енергетика. Це,
звісно, чудово — збереження довкілля, зменшення шкідливих викидів тощо. Але що виходить: однією рукою він розвиває вітряні
та сонячні електростанції, отримуючи від держави надприбутки, а другою — своє вугілля використовує на своїх же теплових
електростанціях, забруднюючи
повітря продуктами згоряння. І
виходить, що плюс на мінус дає
нуль для екології, та тільки не
для нього!

Та все б нічого з тим нулем,
якби це безпосередньо не торкалося нас усіх, адже платити за ці
панські витребеньки будемо ми, з
власної кишені.
Пів року тому вирішила якось
«мінімізувати» свої витрати бодай
на електроенергію. Гадала собі, що
просто заміни звичайних жарівок
на енергозберігаючі замало. Побутову техніку також по змозі замінила на клас енергозбереження
А+, а то й А++. Та, думаю собі, чи
не замінити ще й електролічильник на дворежимний — день/ніч.
Сказано — зроблено: економити
так економити. Пішла у відповідну контору (раніше це було «Київенерго», потім ДТЕК «Київські
електромережі», а тепер і взагалі
«Ясно»). Сказали написати заяву,
озвучили суму, від якої я трошки
отетеріла (ну яка там економія,
коли потрібно заплатити 2500 грн
за лічильник та послугу його встановлення), але рішення мною було
вже прийнято заздалегідь, тож вирішила не відступати — треба йти
в ногу з життям. Лишень насторожило те, що лічильник мав прийти на «Нову пошту» окремо, а вже
після його отримання потрібно
було зателефонувати в службу обслуговування «Ясно» і замовити
його встановлення.
Після отримання посилки на
пошті була не те що здивована,
а обурена: стривайте, я ж замовляла лише лічильник, а на додачу мені ще й «впарили» чотири енергозберігаючі лампи (до
речі, у квартирі жодного цоколя,
під який ці лампи підійшли б —
тобто доведеться їх або викинути, або комусь просто віддати, а
це, на хвилинку, — десь гривень
200) та розетка з механічним тай-

мером, яка також коштує понад
200 грн і мені не потрібна наразі.
Тобто зайвих 400 з гаком гривень
— ось така «економія» ще до встановлення лічильника. Дзвоню в
«Ясно», щоб запитати, що це за
«подарунки», які я не замовляла,
а мені відповідають, що від них це
не залежить, бо є ще інтернет-магазин «Ясно», який і формує ці
замовлення. Тобто ясно, що нічого не ясно, знайти крайнього неможливо. Та й це ще не все.
Після отримання посилки подзвонила в енергетичну компанію,
щоб приїхали встановити прилад.
Записали адресу, сказали чекати
дзвінка, коли прийде майстер. Я
лишень попрохала зателефонувати заздалегідь, щоб уточнити
час і дату, адже ми всі працюємо
і вдома нікого може не бути (це
ще до карантину було). Пройшло
десь зо три тижні. Дзвінок десь о
20.00: завтра об 11.00 буде майстер. «Але ж чекайте, ви не попередили, а поставили перед фактом!
Я не зможу навіть відпроситися з
роботи, бо вже вечір». — «Нічого
не знаємо, ми просто оператори,
а диспетчерська майстрів уже не
працює, відмінити не можемо».
Ось вам і турбота про клієнта.
Резюме дуже невтішне: гасло «Клієнт завжди правий» щодо
наших монополістів у сфері енергетики не працює від слова «взагалі». За свої гроші ви можете
отримати тільки головний біль,
купу проблем і зіпсовані нерви.
Знайти правду неможливо, оскільки Петро киває на Івана і
далі по колу. Доки держава не
наведе лад в енергопостачанні,
поки у нас будуть монополісти у
цій сфері, чекати на якесь покращення для населення не варто. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Ген
Василь КЛІЧАК
В якій лабораторії? В якій
цей доказ появивсь молекулярний?
Чи вірити теорії такій?
В пояснення таке елементарне?
Абсурд чи правда? — І високий ум
доводив, що у нас, мої братове,
відсутній ген державности. На глум
приречений народ наш безстроково.

У той час, як державні
стратегічні запаси з’їли
злодійкуваті «миші»,
фермери й селяни
стурбовані майбутнім
урожаєм: засушлива зима
згубила озимі, холодна
весна понищила зав’язь
плодових, поморозила
городину. Такого неврожаю
на кісточкові садівники
півдня України не пам’ятають
— те, що вціліло від холодів,
донищили дощі — ягоди
тріскаються і втрачають
товарний вигляд. Та, як
кажуть, сім літ мак не
родив — і голоду не було.
Переживемо й ці незгоди...

І де ж ота частинка ДНК?
Той клятий ген? Чому його немає?
Чому в поляка є і в німака,
а українця геть він обминає?
Невже у цім приреченість? Невже
всі біди через генів ту відсутність?
Пояснення заспрощене. Усе
прояснює одна глибока сутність.
Згадай: у Сумах — в голоду рокИ,
у горе геноцидне аж по вінця —
Як окупанти вносили в картки
причину смерти? Просто: «Украинцы».
І жоден тут не допоможе ген.
Потрібна тільки самоідентичність,
щоб ТИ БУВ ПАН, А НЕ абориген,
У СЕБЕ ВДОМА,
Й ТАК ТРИВАЛО ВІЧНІСТЬ.

СМАЧНЕ ЖИТТЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ МАЙСТЕР-КЛАС

Наша кухня в мережі: своє — українською!
«Лісова пісня» й апельсинові смаколики від кулінарної зірки Лілії Цвіт
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Нещодавно кулінарний канал уже досить відомої майстрині Лілії
Цвіт, як кажуть, перевалив за 100 тисяч підписників. І це був чудовий привід поговорити з визнаною зіркою кулінарії не лише
про смачну їжу, а й про те, як живеться нашим, українським,
блогерам у великій мережі, де вибір — неймовірно великий.
Особливо кулінарної тематики: рецепти на всі смаки, будь-якою
мовою, є давні, перевірені, але й нових не бракує.
«Непросто нам живеться, — зізнається Лілія Цвіт. — Господині,
які створюють український контент, дуже викладаються, важко
нам інтегруватися в російськомовний контент, де і оплата більша, і швидше можна розвивати свою справу. Але я вирішила
вести свій канал рідною мовою. Хочу робити щось цінне, і не
лише для себе. Тому вибираю свій шлях так, як підказує серце. Я
мрію, щоб наша мова нарешті була затребуваною, рівноцінною. І
впевнена: в Україні українська буде основною! Мрію, щоб мій україномовний канал, незважаючи на всі «ніяк», усе ж досяг того
рівня, що й аналогічні російські».

«Маю роботу і маю мрію»
Лілія Цвіт — творче
ім’я кулінарки з Дрогобича Олени Солтан. Напевне,
чиясь дуже художня уява
назвала цю вродливу кулінарку саме Лілеєю: її кулінарні шедеври, а це короваї, торти, пляцки, салати,
м’ясні вироби тощо, — це не
лише їжа, а справжня творчість. Господині дуже шанують рецепти Лілії, а особливо — її вміння їх подати, акцентуватися на головному
та все прорахувати. У її великому кулінарному записнику, тобто її «ютуб»-каналі, — сезонні, економні,
святкові страви. Господині
кажуть, що навіть дикція,
жести пані Лілії спонукають щось смачне приготувати за її порадами.
Багато хто хоче дізнатися про неї більше: цікаво, як
вона примудряється впоратися з такою силою-силенною страв?
«Я, як кажуть, маю роботу і маю мрію, — розповідає Лілія Цвіт. — Моя мрія
— це професійна кулінарія,
велика дружня аудиторія
господинь. Думаю, що мені
під силу надихати їх на нові
кулінарні шедеври, бо також черпаю натхнення з
прийдешнього літа, від спілкування з гарними людьми.
Справляюся, звісно, не сама,
найперший і найкращий мій
помічник — чоловік Любомир. Йому я вдячна за підтримку, за бачення моєї роботи ніби збоку, за технічні
роботи, монтування відео,
за схвалення і за створення
маленьких крилець за спиною. Це і є натхнення, якщо
тебе підтримують найрідніші. Донечка Єва та синок
Максим — ті, хто першими
дегустують, оцінюють мою
роботу. Хіба може бути щось
кращим, ніж коли поряд —
найрідніші, і вони тебе розуміють, надихають і підтримують?».

Пляцок «Лісова пісня»
— пекти, коли хочеться
дивувати
Це один із найновіших
шедеврів Лілії Цвіт. Рецепт
відразу набув такого поширення, що я за здивуванням забула написати і свій
варіант його назви. Бо, як
тільки кулінарка створила
його, запропонувала спільними зусиллями назвати.
Господині пропонували різ-

ні варіанти, зупинилися на
«Лісовій пісні». Я би також
таку запропонувала назву,
бо він і справді — ніби пісня!
«Вийшов дуже вдалий!
Вологі шоколадні коржі,
ніжний киселевий бісквіт,
соковитий яблучний прошарок та крем із лимонною
ноткою. Він не тільки гарний у розрізі, а ще й дуже
смачний. З кольорами можна експериментувати, додавши різні смаки желе та
киселю. Тому такий пляцок
чудово підійде на фуршетний стіл чи для кенді-бару.
Крім того, він чудово нарізається. Спробуйте! І нехай
вдається», — коментує свій
новий торт Лілія Цвіт і диктує його рецепт.
Форму беремо 25х35 см.
Шоколадні коржі: кефір — 400 г, цукор — 200
г, ванільний цукор — 1 п.,
яйця — 4 шт., масло (маргарин) — 100 г, какао — 40 г,
борошно — 350 г, сода — ч.
л., оцет — ст. л.
Зелений бісквіт: яйця —
6 шт., цукор — 170 г, кисіль
(або крохмаль) — п. по 40 г,
борошно — 80 г, розпушувач — ч. л.
Яблучний прошарок: яблука — 1,5 кг, желе зелене
— 2 п.
Крем: молоко — 0,7 л,
цукор — 150 г, пудинг (крохмаль) — 2 п. по 40 г, масло
— 400 г, цедра — з 1/2 шт.
лимона.
Сироп для просочування
коржів: вода — 70 мл, цукор
— ч. л.
Глазур: шоколад — 100
г, молоко — 2 ст. л. масло —
ст. л.
Розпочнемо з приготування шоколадного тіста.
До кефіру додаємо соду, погашену оцтом. Всипаємо
цукор, ванільний цукор, додаємо яйця, розтоплене масло та перемішуємо все міксером, щоб цукор розчинився.
Просіюємо сюди какао, додаємо просіяне борошно та
замішуємо тісто. Тісто виходить досить рідке, його легко перемішати ложкою.
Викладаємо у застелену
пергаментом форму. Можна
випекти все одним коржем,
але можна розділити тісто
на дві частини і спекти два
коржі при температурі 180
градусів приблизно 40 хвилин. Готовність перевіряємо
дерев’яною шпажкою. Охолоджений корж розрізати

❙ Пляцок — як пісня…

❙ Лілія Цвіт.
на дві частини. Просочуємо
сиропом (вода з цукром).
Готуємо зелений корж.
Для цього білки збиваємо в
піну. Додаємо цукор і збиваємо до утворення стійких
піків. Затим додаємо жовтки і продовжуємо збивати.
Далі слід додати яблучний
кисіль (він дасть колір), але
можна замінити його крохмалем у тій же кількості.
Додати борошно, розпушувач, замішуємо тісто. Для
яскравішого кольору можна додати харчовий барвник
(але не обов’язково).
Викласти тісто в застелену форму. Випікати при температурі 180 градусів приблизно пів години.
Далі готуємо яблучний
прошарок. Для цього чистимо яблука і тремо на грубій
тертці. Викладаємо на сковорідку і тушкуємо під
кришкою, доки яблука не
стануть м’якими. Додаємо
два пакети желе — у рецепті
желе зі смаком ківі. Перемішати та тушкувати ще кілька хвилин, щоб желе розчинилося. Колір яблучного прошарку залежить від
того, наскільки світлими
залишаються яблука після
тушкування.
Зелений корж також
розрізаємо на дві частини.
Рівномірно викладаємо на
нижній гарячий яблучний
прошарок, накриваємо другою частиною бісквіту і зверху прикладаємо дошкою,
щоб це схопилося.
Приготуємо крем. Половину молока виливаємо
в каструлю з товстим дном.
Додаємо сюди цукор і ставимо підігрівати на маленькому вогні. До решти молока
додаємо два пакети пудингу або замінюємо його крохмалем. Все ретельно перемішуємо до однорідності.
Коли молоко з цукром закипіло, поступово додаємо
молоко з пудингом. Варимо, помішуючи, доки маса
не стане густою. Знімаємо з

вогню. Накриваємо харчовою плівкою впритул і охолоджуємо до кімнатної температури. Затим м’яке масло збиваємо, поступово додаючи охолоджений пудинг.
Додаємо цедру з половини
лимона. Крем виходить густий та пишний.
Складаємо пляцок. На
шоколадний корж викладаємо половину крему. Обережно викладаємо зелений
корж з яблучним прошарком. Знову змащуємо другою частиною крему. Затим
накриваємо другим шоколадним коржем.
Боки пляцка також змащуємо кремом. Зверху поливаємо шоколадною глазуррю та прикрашаємо за
бажанням. У рецепті — кокосова стружка та білий шоколад. Залишаємо пляцок
просочуватися в холодильнику на кілька годин. Він
виходить високий та неймовірно гарний у розрізі.
Спечіть влітку таку красиву і смачну «Лісову пісню»
і своїй родині!

Курячі гомілки з
апельсиновою ноткою —
ваша «родзинка»
Лілія Цвіт вважає, що
кожна господиня мусить
мати свої творчі кулінарні
«родзинки». До слова, опікуючись величезною кулінарною спільнотою, Лілія
Цвіт із великим задоволеннях і захопленням відгукується про господинь, які
гарно і смачно готують, і радить їхні рецепти, як мені
здалося, навіть більше, ніж
свої. А ось цим ділиться,
каже, що таки особливий!
«Це мій «фірмовий»
рецепт курячих гомілок,
які готую на святковий
стіл. Ну дуже смачно, гарно і оригінально! Поєднання курки з апельсином відкрила для себе давно. Дуже
воно мені подобається! Аромат не передати словами! А
ще соус «Барбекю» на сли-

❙ Такі ніжки матимуть успіх на будь-якому столі.
вовому пюре — для курячих лапок підходить ідеально. До речі, його можна
замінити звичайним кетчупом», — зазначає кулінарка.
Інгредієнти: курячі гомілки — 10 шт., суміш трав
для курки — ст. л., куркума — ч. л., сіль — дес. л.,
олія — 2 ст. л., соус «Барбекю» — 2 ст. л., часник —
3-4 зубчики, апельсин.
Суміш трав для курки:
карі — 2 ст. л., мелений
коріандр — 0,5 ч. л., чебрець — 0,5 ч. л., білий мелений перець — 0,5 ч. л.,
паприка мелена — 0,5 ч.
л., базилік — 0,5 ч. л., орегано — 0,5 ч. л., майоран —
0,5 ч. л.
Добре промиті гомілки
очистити від шкіри і сухожилля біля суглобів — щоб
забрати все зайве і залишилося лише найсмачніше.
Крім того, так зручніше подавати їх і прибирати після
приготування. Затим — замаринувати, додати сіль та
улюблені спеції. Додатково
додати куркуму, щоб курка мала апетитний колір.
Наливаємо сюди ще 2
столові ложки олії та все
перемішуємо. Залишаємо
м’ясо в холодильнику щонайменше на 2 години, щоб
промаринувалося.
Витягуємо з холодильника та замотуємо верхній суглоб фольгою. Так верхня кістка не
пригорить і курка добре

підрум’яниться.
Приготуємо соус для
змащування. Для цього
готовий соус барбекю перемішуємо з вичавленим
часником. Затим знадобиться апельсин. Нарізати його півкільцями приблизно пів сантиметра.
Викладаємо порізаний
апельсин на форму, в якій
плануємо запікати курятину — повністю покрити дно форми. Наливаємо
сюди трішки води, щоб не
підгоріла страва в процесі
запікання. Гомілки щедро
змащуємо соусом.
Соус «Барбекю» на
основі сливового пюре
надає курятині гарного рум’яного відтінку та
особливого присмаку.
Запікаємо
гомілки
при температурі 200 градусів приблизно годину, доки вони добре не
підрум’яняться. Виглядають по-святковому розкішно, а аромат — не передати словами!
Подаємо гомілки разом
зі шматочком приготовленого апельсину. Він чудово доповнює смак курки
та вносить родзинку. Буде
смачно та соковито!
Сьогодні ми надрукували лише початок того,
як стають кулінарними
феями, до яких сміливо можемо зарахувати й
Лілію Цвіт із Дрогобича.
Продовження буде! Смачного! ■
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■ КОНКУРСИ

Успішна «Часова бомба»
З понад 720 учасників із 45 країн світу у фінал вийшла
українка Софія Єгорова
Людмила КОХАН
Коли конкурси та фестивалі скасували або перенесли через пандемію
коронавірусу, а усі активності перейшли в онлайн-формат, талановита співачка Софія Єгорова бере участь у першому
дистанційному міжнародному вокальному конкурсі World Vision-2020.
Софія пройшла онлайнвідбір на конкурс, у півфіналі отримала високі
оцінки від міжнародного журі та вийшла у фінал, повідомляє Master
Management. Тепер співачка представляє Ук-

раїну у конкурсі нового
формату. Конкуренція
була велика — за вихід
у фінал змагались понад
720 учасників із 45 країн
світу.
Яскрава Софія Єгорова була учасницею вже
понад 200 (!) вокальних
конкурсів та фестивалів.
Представляючи Україну,
Софія отримала десятки
нагород на різних міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Серед
них Young Cannes Stars
у Канні, конкурс Dolphin
у Грузії, Baltic Stage у
Юрмалі, Le ciel de Paris
у Франції, Buongiorno,
Sanremo! в Італії та бага-

тьох інших.
«На весну в мене було
заплановано багато вокальних конкурсів, які,
зі зрозумілих усім причин, перенесли на невизначений термін, —
розповідає Софія Єгорова. Але частина з них перейшла в онлайн-режим.
Артист подає заявку, надсилає відео з піснею, виконаною наживо, а судді
вже голосують. Конкурс
World Vision-2020, у якому я зараз беру участь,
— мій перший досвід онлайн. Уже відомі перші
результати — я пройшла до фіналу і тепер знову представляю Украї-

ну на міжнародному вокальному конкурсі! Але
тепер уже дистанційному! Дуже скучила за живим спілкуванням, репетиціями, конкурсами та
виступами. Сподіваюся,
що вже скоро побачусь зі
своїми слухачами».
У конкурсі World
Vision-2020 Софія бере
участь із піснею Time
Bomb («Часова бомба»),
яка вже принесла співачці декілька нагород на
різних міжнародних фестивалях. На одному з нещодавніх конкурсів Riga
Symphony (Латвія), де
Софія виступала від України, дівчина отримала

❙ Софія Єгорова.
❙ Фото зі сторінки співачки у «Фейсбуці».
одразу три нагороди: «золото» і два «срібла». А на
гала-концерті, куди її запросили як спеціального
гостя, українка отримала
ще одну спеціальну нагороду — Composer’s Award
Riga Symphony — саме за
цю пісню.

■ СТОП-КАДР

Фрагменти життя
Як фотографії Енселя Адамса й інших
рятували світ
Дарина МЕНДАЛЮК
Коли пожежа охопить ваш
будинок i знищить ущент, залишки чого на попелищі ви
будете шукати в першу чергу?
Я скажу.
Фрагменти вашого життя. Життя в обгорілих сторінках фотоальбому, котрий колись дбайливо лежав у шухляді. Життя в переплавленій
грудці металу, котра колись
була жорстким диском. Так
банально, але ж як правдиво.
Чому ж якесь невеличке
попелище з фотознімками має
таку цінність?
Почнемо здалеку.
Люди настільки безсовісні
перед матінкою природою, що
вигадали, власне, як обманути її налаштування за замовчуванням. Так вийшло, що величні Homo Sapiens (о, Боже)
не настільки досконалі, щоб
їхня пам’ять була бездоганною та безлімітною та могла
б перманентно містити абсолютно все. Але ці створіння
досить кмітливі, щоб вигадати пристрій, який зможе берегти моменти їхнього існування завжди, не засмічуючи при
цьому свідомість. І, ви знаєте,
це спрацювало в 1826 р. і працює досі. Вміння зупиняти час
виявилось більш ніж актуальним. Ці підлі істоти створили
фотоапарат.
Фотографія — це емоції,
відчуття та спогади. Після
того як промінь світла потрапить на ваш кришталик і заломиться під правильним кутом, досягнувши сітківки, ви
спрямуєте свій погляд у простір завмерлих молекул, неіснуючого О2, неживої плоті
та майже реалістичних декорацій. І тоді ви відчуєте. Відчуєте тугу чи шелестіння черевних метеликів. Гордість чи
сором, захват чи огиду, естетичне задоволення чи розчарування. Будь-яку з емоцій,

яка існує в переліку людських
психічних станів. Для надто
чутливих — спектр почуттів
величезний, а продукування
ендорфінів необмежене.
Скажіть, навіщо людям
наркотики, якщо вигадали
фотографію?
З її властивостей це не все,
до речі. Люди (величні, безперечно, величні) мають ще один
маленький недолік, таке собі
обмеження. Воно називається
— кут зору. Хоч як би сильно
ви хотіли, мріяли, загадували
бажання на кожен Новий рік,
фізіологічно побачити світ з
іншої пари очей, використовуючи при цьому чужі нейрони мозку, — неможливо.
А фотографія надає цю можливість, нехай і знову за допомогою ілюзії. Дивитись на
знімок, створений особою з іншим світоглядом, уподобаннями, стилем мислення, але
водночас зроблений у спільній для вас обох реальності,
змушує дивитися іншим поглядом, та, врешті, приводить
свідомість до стану активного
переосмислення.
Проте, те, що відчуваєш
ти, — це статика, динаміка ж
— у відчуттях світу.
І остання з властивостей
фотографії — це здатність змінювати.
Єдиними просвітленими
лишаються художники та фотографи. Різниця в тому, що
останнім завжди вірять. Фотограф бачить більше, ніж
інші, бо постійно шукає. Деталі — істина світу.
Можна проливати океани
води про важливість завмерлих картинок, але це нікому
не цікаво. Цікаві — факти,
достовірність і підтвердження. Або ж як один фотограф
може змінити світ чи, наприклад, зберегти його? Йдеться
про Енселя Адамса, фотографа — легенду XX століття.
До нього фотографія взагалі
не розглядалась, як самостій-

❙ Легенда ХХ століття — фотограф Едді Адамс.
❙ Фото з «Вікіпедії».
ний вид мистецтва. Адамс
усіма силами уникав будьяких маніпуляцій зі знімками, заявивши, що фотографування — це «поезія реальності». Своїми роботами він
довів цінність чистого фотомистецтва, і тими ж роботами показав американцям красу їхньої національної природи. В цьому й суть, він бачив
те, що інші не помічали, коли
воно було у них під самісіньким носом. У віці 17 років
Адамс вступив у клуб «Сьєрра», що займається захистом природних пам’яток і багатств. Він залишався членом
організації впродовж усього
життя. Його фотографії стали рушійною силою та реалізацією їхніх ідей.
У 1930-х роках Енсель випустив власну книгу фотографій «Сьєрра-Невада: Стежка Джона Мьюра», видану в
рамках боротьби «Сьєрра» за
охорону національних парків
США. І його ідея була почута.
Одна справа — коли ти пишеш
текст, інша — коли використовуєш візуалізацію. Це зовсім інший рівень сприйняття.
Справжня фотографія не
потребує пояснень і не може
бути виражена у словах. Вона
говорить сама за себе.
У 1936 році він зробив

серію фотографій і направив
їх до Вашингтона, щоб допомогти зберегти каньйон Kings
у Каліфорнії. У результаті ця
місцевість була оголошена національним парком.
Виходить: 1869,25 км території було збережено завдяки декільком вдалим знімкам.
Фотографія — найпотужніша зброя у світі.
До речі, про зброю. У 1968
році фотографія Едді Адамса допомогла закінчити війну i водночас зламала життя.
На ній було зафіксовано офіцера поліції Сайгона, що стріляє в голову закутого в наручники ув’язненого, але також
остаточно змінила ставлення
американців до того, що відбувалося у В’єтнамі. Генерала, зображеного на фотографії з вогнепальною зброєю,
усе життя переслідували наслідки злощасного фото:
його відмовлялися лікувати
в австралійському військовому госпіталі, після переїзду в США він зіткнувся з масованою кампанією, яка закликала до його негайної депортації, ресторан, який він
відкрив у Вірджинії, кожен
день зазнавав нападів вандалів. «Ми знаємо, хто ти такий!» — цей напис пересліду-

Нагадаємо, що цієї
весни Софія Єгорова презентувала новий сонячний сингл «Ми є любов».
Пісня з такою назвою —
це хвиля позитиву, любові й романтичного настрою, яких нам так зараз не вистачає. ■

вав генерала армії все життя.
Проте очевидність зображення оманлива, насправді людина в наручниках — капітан
вьєтгонківських «воїнів помсти», і в цей день ним і його
підручними було вбито безліч
неозброєних мирних жителів.
«Він убив чоловіка в наручниках, — казав Едді Адамс. — А
я убив його своєю камерою».
Та існує ще купа прикладів
впливу фотографії на життя.
Наприклад, фото «Обличчя
Великої депресії», де зображена Флоренс Оуен Томпсон,
яка опинилась практично без
засобів до існування, в трудовому таборі для переселенців,
її сім’я харчувалася м’ясом
птахів, яких вдавалося вполювати дітям, і овочами з ферми. Публікація фото знімка
викликала фурор у громадськості. Адміністрація у справах переселенців негайно направила в табір їжу і предмети першої необхідності.
Монах Куанг Дук, який
підпалив себе та помер на знак
протесту проти переслідування буддистів владою Південного Вьєтнаму. Протест не лишився непоміченим, звичайно
ж, завдяки фотознімку. Фото
облетіло всі світові видання,
набувши серйозного політичного ефекту.
Або ж фотографії з лінії
фронту, які містили в собі
надскладну енергетику. Тільки завдяки їм звичайні жителі могли зрозуміти та відчути дійсність та чесність війни без нудотно-солодкого присмаку псевдопатріотизму. Чи
фотографії дирижабля, що вибухнув, після яких їх виробництво було припинено назавжди. Усі ці події не приховані та висвітлені в сухих
статтях чи голосних розмовах
на подвір’ях. Але тільки фотографія викликає надбурхливу реакцію. Бо вона сама
собі є підтвердженням.
Так що саме, врешті, змінює фотографія?
Я скажу.
Свідомість. Фотознімки —
каталізатор переосмислення,
і через їх достовірнiсть вони
створюють ефект бомб, які вибухнули. Фотографії продовжуватимуть зачіпати кожного, бо, тільки натиснувши на stop, можна розгледіти
справжню дійсність. ■
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■ НОНФІКШН

На перехресті паралельних прямих,
або Сізіф ХХ
Наталя МАРЧЕНКО

Про цю книжку слід говорити суб’єктивно. Бо автор, Костянтин Родик, відчайдушно
відвертий перед читачем і вимагає того самого щодо себе. Про цю книжку слід говорити фахово, бо вона апелює до Книжників і значна частина вміщених тут спогадів,
натяків і відсилань, світлин і цитат розкриваються вповні лише посвяченим. Про цю
книжку слід говорити мовою люблячих, бо вся вона, як і все у ній згадуване, народжені з абсолютної любові до людини, культури та Книжки.
Формально «Сізіф XX: книжка vs.
політика» — історія створення, становлення і понад двадцятирічного розвитку вигаданого та досі втілюваного в життя Костянтином Родиком Всеукраїнського рейтингу
«Книжка року». Але водночас це документальна історія про те, як «українська
книжкова самодіяльність таки перетворилася на бізнес. Нехай кволий, проблемний, депресивний — проте бізнес».
За типом оповіді «Сізіф XX» є актуальними мемуарами. Цей біографічний жанр
— поряд із детективами — один із найпопулярніших у світі та вже почав формуватися на українському книжковому ринку.
В Україні зазвичай це спогади політиків,
«мотивуючі» оповіді бізнесменів і менеджерів та тематичні видання, що підсумовують різноманітні проєкти щодо «усної
історії». Окремо слід згадати унікальні, зосереджені на короткому часовому проміжку драматичних подій сьогодення спогади учасників Революції гідності та війни,
що точиться на сході країни. У будь-якому разі кожне з подібних видань крізь
суб’єктивне сприйняття «пересічної»,
«знаної» чи й «знакової» людини (хоча
щодо сучасників ці визначення завідомо
сумнівні) розкриває деталі об’єктивних історичних реалій часу, в якому живемо, та
формує наше уявлення про сенси, котрими цей наш час означуємо.
На цьому тлі книга актуальних спогадів безсумнівно культової постаті в історії сучасного українського книговидання — Костянтина Родика, літературного
критика, менеджера культури та аналітика, — по суті, є першою ретельно опрацьованою, виваженою, проілюстрованою
унікальними світлинами, документами
та статистикою інтелектуальною історією
книговидання в Україні доби незалежності. Водночас у цьому інтелігентному
та коректному тексті вольтує неймовірна
пристрасть і вітаїзм чину людини, котрій
пощастило знайти у цьому світі все СВОЄ
— свою Справу (Всеукраїнський рейтинг
«Книжка року», про який, власне, йдеться) та свою Любов (Галину Родіну, котрій
присвячена книга й не лише).
Безперечно, пан Костянтин — людина,
котра «має право на спогади», адже майже тридцять років його професійна діяльність тісно пов’язана з літературною критикою та книжковою журналістикою: він
був засновником і багаторічним головним
редактором надпопулярнішого серед читальників часопису «Книжник-review»
(2000—2007 рр.), у середині 1990-х вів телепрограму «Бібліоманія» та радіоцикл
на «Радіо «Свобода», зорганізував і ось
уже два десятиліття курирує найвагоміший для книговидавничого ринку України рейтинг «Книжка року», дописує для
газет «День», «Дзеркало тижня» та «Україна молода», упорядкував серію «Український Best. Книжка року», є автором
книжок «Невивчені уроки Ситіна, або «Гоголізація» триває» (2000), «Актуальна література» (2016) та «Сізіф ХХ. Книжка vs.
політика» (2019). Та головне, впродовж
цих років його тексти були й залишаються взірцем фахової розмови про літературу, книжкову справу та видавничий ринок, що підтверджують численні відзнаки
— від премії імені Василя Стуса (2000) та
неодноразового визнання кращим книжковим журналістом Форуму видавців у
Львові до Почесної нагороди Національ-

ної спілки письменників (2005) та премії
«Нонфікшн» (2020).
Усе те дає авторові право творити власні спогади як вишукану постмодерну
гру Книжника з Шанованою Публікою,
котра здатна й хоче НАСОЛОДЖУВАТИСЯ ЧИТАННЯМ. Кожна найменша складова видання — від шовкових стрічечокзакладинок у «грубому», шерехатому на
дотик томику до кутиків-«пірамідок»
(згадаймо головну відзнаку «Книжки
року»!) і структурування розділів — слугує цій вищій меті.
Книга містить власне спогадову частину та значний масив (близько третини обсягу) довідково-статистичних матеріалів.
Цікавим штрихом щодо культури видання є те, що кожна з них виділена відповідним типом паперу, що унаочнює зміст і допомагає орієнтуватися в матеріалі.
Спогади охоплюють період із 1989-го
по 2019 рік, розташовані за хронологією
подій, і поділяються на розділи відповідно
до значущих для «Книжки року» та змін на
книжковому ринку України подій. Автор
одразу вводить читача у складний напружений контекст власних роздумів, емоцій
та переосмисленння фактів, не залишаючи
змоги бути пасивним спостерігачем чужого
інтелектуального дійства. Так, книгу відкриває «Оглав-хронологія: що за чим у цій
історії», котра розбиває спогади на нерівні
хронологічні відтинки, кожний із яких має
означення-ярличок: «1989—1999: поза координатами», «1999: демоверсія», «2000—
2002: відкриття, демарші, компліменти»
й т. д. Та коли опиняєшся на зазначеній
сторінці, бачиш ІНШУ символічну назву,
часто асоціативно пов’язану з книжкоюбестселером, скажімо: «Про рок: рейтинг
із безвиході», «Двадцять років по тому:
уроки засвоєні та знехтувані», «Страсті
за легітимністю: проявлення українського» тощо. Гра факту історії та наративу, асоціативного ряду та статистичної
таблиці розпочинається й затягує у свій
вир.
До речі, самі ці метафоричні, дотепні
назви розділів неймовірно інтригують,
налаштовуючи читача на неординарну,
креативну й інтелектуальну комунікацію, в межах якої варто хоча б спробувати БУТИ КНИЖНИКОМ.
Мене завжди дивує та захоплює здатність пана Костянтина природно виходити за межі літературної критики в простір
живої, публіцистичної й уважної до читача (навіть коли він зовсім не фаховий літературознавець) розмови, не знижуючи
планки, не втрачаючи глибини та обширів
дискурсу. По факту ускладнюючи предмет
аналізу, додаючи до класичної літературної критики контексти соціокультурного
буття книжки, автора, рецепцію читацької авдиторії й реакцію видавничого ринку, та навіть технологію виготовлення того
видання чи якість відтворення ілюстрацій,
К. Родик робить ті всі «складнощі» непомітними читачеві. Читач Родика, навіть
непідготовлений, на час читання стає частиною книжної культури, зацікавленим і
уважним, ПОТРЕБУЮЧИМ її читачем.
Розділ за розділом розгортається драматична та неочікувано цікава історія творення новочасного книжкового ринку в
Україні, з її політичними й бізнесовими
підводними течіями та руйнівними цунамі, з людьми, котрі творили неможливе й
вічне, та книжками, що змінили наш світ

чи стали «знаковими», але тільки на мить.
Внутрішнього ритму оповіді додають розділи «Без терміну придатності», в яких
оптика автора змінюється й замість широкої панорами читач фокусує увагу на
окремих книжках і авторах, що назавжди означили собою певні вузли, больові
точки чи й злами в українському книговиданні (Є. Пашковський і Н. Зборовська, І. Римарук, М. Бриних і М. Матіос, а
також С. Кінг і Е. Лукас, С. Кульчицький
та О. Афонін із М. Сенченком й багато інших). Власне, чергування фактологічних
розважливих роздумів про перебіг подій
та емоційних, спрямованих углиб процесу
літературно-критичних есеїв про тексти
й породжуваний ними контекст і творять
неповторний світ актуальних спогадів
Костянтина Родика.
А ще — розсип світлин зі знайомими
обличчями, книжками, яскравими моментами та довідково-статистичні матеріали, що містять іменний покажчик
згадуваних автором персон «Хто тут є»
(доречно було би виокремити список експертів, які працювали з Рейтингом упродовж цих років), перелік семи кращих
книжок за всіма номінаціями за 20 років
існування Всеукраїнського рейтингу
«Книжка року» із зазначенням набраних
ними в ході голосування балів, а також
щорічну статистику розподілу найвищих
відзнак за видавництвами «П’єдестал —
XX». Надана унікальна інформація дає
змогу простежити появу нових імен, родів
і жанрів, зміну тенденцій і є, по суті, вираженою в назвах, іменах і цифрах історією
української книжкової культури.
У підсумку, спогади-роздуми К. Родика, як і виплекана ним «Книжка року», напрочуд адекватні у відображенні реальної
ситуації у книжковому дискурсі України.
Навіть у тих вимірах, де б мені, скажімо,
суб’єктивно хотілося бачити більше. До
прикладу, книжка для дітей у «Сізіфові
ХХ» так само мало помітна («при всій повазі» до її почасти вирішальної ролі на ринку та в культурній історії спільноти), як і в
академічному дискурсі країни чи «серйозних чоловічих розмовах». К. Родик кілька
разів «до слова» згадує про номінацію «Дитяче свято», котра існує від початку Рейтингу, і то здебільшого у контексті видавництва Івана Малковича, що виборювало
перші місця в «Книжці року» 37 (!) разів.
А як же я чекала на роздуми пана Костянтина, ЧОМУ саме це ДИТЯЧЕ видавництво рік у рік пропонує незаперечно
висококласні книжки! У часи, коли інші
видавці не могли дати собі раду з якістю видання, і коли почали підміняти вагомість
книжки «розкрученістю» заради продажів, і в роки «ставки на переклад», і в гонитві за «новими іменами» І. Малкович
залишався НЕПОВТОРНИМ. Можливо,
таємниця видавця і в особливостях ДИТЯ-

ЧОЇ книжки також? У її природній здатності до трансформації традиції, у постійному бутті на першій лінії засвоєння нових
сенсів і технологій і загроженості найновіших викликів? Та пан Родик не вміє кривити душею, як і його Рейтинг, що таки
об’єктивно ось уже два десятиліття засвідчує вподобання культурної спільноти («АБА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» отримала гранпрі за дитяче видання лише раз — у 2000
р.: «Снігова королева» з ілюстраціями
В. Єрка,) — він захоплено відтворює перебіг інтелектуальної думки та політичного дискурсу, згадує викличні та культові
постаті, аналізує «вузлові» для української культури видання, але жодного разу
не йдеться про книжку для дітей.
А ще дуже помітною є маскулінність
Родикових контекстів. Усі його спогади,
якщо не брати до уваги світлого контрапункту сюжетів із дружиною, Галиною
Родіною, — це чоловіча історія про дружбу й протистояння, спільні битви та нескінченний похід за Граалем Істини, навіть якщо ти вже в позасвітті. Щемкі,
тектонічно глибинні портрети Костя Диканя чи Сергія Набоки залишають тепле
відчуття щастя від ПРИЧЕТНОСТІ до світу, в якому вони Є. Але жодного подібного
розгорнутого жіночого портрета у книжці немає, хоча цікавенні жіночі персонажі серед українських авторок і експертів
Рейтингу таки є.
Загалом, оце впізнавання облич (зі
своїм включно) на світлинах, ситуацій,
які трапилися і з тобою також, людей,
яких знаєш «останню тисячу років», й
книжок, які читав і, бува, досі перечитуєш, занурює читача в дивовижний стан
«самопригадування», котрий ніякі інші
спогади, окрім актуальних, не дають. Думаю, що саме читання таких видань формує критичне мислення та емоційний інтелект людини. Бо, зрештою, вдумлива й
водночас експресивна мемуарна аналітика Костянтина Родика — не лише виклад
засад та історії «Книжки року» чи огляд формування сучасного українського
книжкового ринку. Це також «незалежна
експертна оцінка» людей свого покоління,
яким випало обирати — прищеплювати
вітчизняній книзі кращі світові стандарти
чи звично брести в колії пострадянщини,
прийняти «зручний» російський формат і
корупцію, чи неспинно творити справжній
український книжковий ринок.
В одному з розділів К. Родик говорить про різноманітні культурні проєкти, започатковані експертами «Книжки
року» в межах власних фахових зацікавлень — конкурсів «ЛітАкцкета», Форуму видавців у Львові тощо. Але насправді
ВСІ нині існуючі книжкові премії певною
мірою є розвитком ідей (а часом і форм), закладених два десятиліття тому в рейтинг
«Книжка року». Ідея Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу», яку
мені з колегами з Інституту біографічних
досліджень НБУВ вдалося втілити в 2018
р., — чергове тому підтвердження. Цьогоріч серед 85 позицій довгого списку номінації «Джерела біографії» з актуальних
мемуарів, серед яких була й книга К. Родика, експерти відзначили «Майдан. Пряма мова» (Київ, 2019). Це, зважаючи на те,
що більшість із них знають і шанують пана
Костянтина, доводить, що найважливіше,
що ми запозичили «у Родика», — вимога
максимальної об’єктивності та фаховості
на всіх етапах проведення Рейтингу. А ще
— щиросердна віра в нагальну необхідність нашої справи для спільноти. Бо Сізіфом рухає найперше потреба своєю працею
утвердити спільний поступ. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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СПОРТ

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

Невипадкова закономірність
Після фіаско
в українському «класико»
динамівці відігралися
на «Олександрії»,
а «гірники» зробили ще
один крок до чемпіонства
Григорій ХАТА
Якими б не були клубні кольори та аргументи опонентів донецького «Шахтаря»
в національному чемпіонаті, результати
їхніх протистоянь із лідером перегонів,
загалом, залишаються незмінними. Минулого «уїк-енду» «гірники» вп’яте поспіль переграли у прем’єр-лізі чернігівську
«Десну» й ще на крок стали ближчими до
свого 13-го за ліком чемпіонства. Тепер,
для дострокового здобуття національного
«золота», підопічним Луїша Каштру потрібно дві перемоги в семи заключних турах ЧУ-2019/2020. Цілком ймовірно, що
оформити чемпіонство «Шахтарю» вдасться ще до початку другого кола другого
етапу поточного ЧУ. У поєдинках проти
п’ятої та шостої команд медального секстету — «Олександрії» та «Колоса» відповідно — досягти необхідного результату «помаранчево-чорним», думається,
буде не дуже складно.
Приміром, «Колос» програв п’ять останніх поєдинків чемпіонату. Набиваючи гулі в протистояннях із провідними колективами країни, футболісти з Ковалівки намагаються перескочити на новий рівень своєї ігрової майстерності. Водночас
«Олександрія» в минулому турі зазнала
розгрому від «Динамо» — 1:5. Наставник
динамівців Олексій Михайличенко каже,
що після карантину «Олександрія» ще не
повернулася до своїх попередніх кондицій. Особливо важко їм було грати вдесятьох проти неймовірно мотивованого суперника, котрий прагнув довести, що невдала
гра проти «гірників» у позаминулому турі
Григорій ХАТА
Відтоді, як наприкінці листопада 2019 року в першій лізі відбулися поєдинки 19-го туру, колективи другого за силою дивізіону країни більше не зіграли жодного офіційного матчу. При
цьому 21 травня під час засідання ради Професіональної футбольної ліги більшістю голосів
клуби першої ліги вирішили взагалі не догравати поточний турнір за класичним регламентом,
через що в дивізіоні розгорівся
неабиякий скандал.
І хоча директорат ліги
розіслав командам для обговорення три варіанти альтернативного догравання сезону, покликаного визначити трійку претендентів на підвищення у класі,
при цьому все частіше доводилося чути припущення, що остаточні результати змагань будуть
встановлені за даними проміжного протоколу, сформованого в
2019 року. І тоді його лідери —
«Рух», «Волинь», «Минай» —
прослідують у напрямку елітного дивізіону.
Останній сценарій аж ніяк не
влаштовує колективи, що на проміжному фініші опинилися поза
першою трійкою. Команди, котрі
на кінець минулого року розташувалися в безпосередній близькості від призової зони, — «Оболонь-Бровар», «Інгулець», «Металіст», «Агробізнес» — постійно нагадували, що неприпустимо
ігнорувати спортивний принцип
у питанні визначення перемож-

❙ Рухаючись до свого 13-го за ліком чемпіонського титулу, «Шахтар» не залишає шансів
❙ опонентам на успіх.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
— випадковість. Після тієї невдачі, до слова, Олексій Михайличенко опинився під
серйозним пресом. Перед двобоєм з «Олександрією» мережею почали активно ширитися чутки про його скору відставку з поста головного тренера «Динамо». Мовляв,
прийшовши в непростий момент на порятунок «біло-синім», Михайличенко більше не хоче залишатися біля керма команди. Йому ж на зміну розглядають кандидатури турка Ерола Булута, росіянина Юрія
Сьоміна, а також українця Сергія Реброва. Як часто буває після такого емоційного струсу, підопічні свого наставника провели вельми показову гру, за підсумками
котрої прем’єр-ліга назвала Михайличенка кращим тренером зіграного туру.
Щодо змагальної картини в другому
секстеті, то без «Карпат», які перебувають на карантині через спалах у клубі коронавірусу, вона виглядає недовершеною.
Водночас саме до «біло-зелених», як до го-

ловного претендента на виліт, тут прикута основна увага футбольних шанувальників. Тим часом передостанній колектив
змагань — «Олімпік» — розписав результативну нічию з «Маріуполем» і додатково віддалився від загрозливої зони. У той
же час своє лідерство у другій шістці зміцнив «Дніпро-1». Через несприятливу епідемічну ситуацію з коронавірусом у рідному місті свій домашній поєдинок проти
дніпрян футболісти «Львова» проводили на
чужому полі. Господарі своїм шансом скористалися сповна, дотиснувши «львів’ян»
на останніх хвилинах матчу.
Щоправда, після гри очільник «Львова» Егіше Мелікян неабияк обурювався
діями рефері Ярослава Козика, котрий, за
його словами, під завісу двобою не призначив пенальті у ворота «Дніпра-1», чим допоміг господарям утримати переможний
рахунок.
«Вітаю «Дніпро-1». Його футболісти

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Другий
етап. 25-й тур. «Зоря» — «Колос» — 1:0 (Кабаєв, 13; вилучення: Кожушко, 65 («К»), «Шахтар» — «Десна» — 3:2 (Фернандо, 4; Марлос,
25, 51 — Фаворов, 32 (пен.); Будківський, 88; нереалізоване пенальті: Марлос, 24), «Олімпік»
— «Маріуполь» — 2:2 (Балашов, 16; Кравчук,
82 — Чоботенко, 35; Кащук, 85), «Динамо» —
«Олександрія» — 5:1 (Буяльський, 14; Русин, 20
(пен.); Миколенко, 65; Де Пена, 81; Буяльський,
84 — Гречишкін, 31 (пен.); нереалізоване пенальті: Буяльський, 14; вилучення: Дубра, 56 («О»)),
«Львів» — «Дніпро-1» — 1:2 (Шина, 31 — Цуріков, 42; Хобленко, 87).
Матч «Ворскла» — «Карпати» — не відбувся.
Турнірна таблиця:
I В Н П М
О
Перша шістка
1. «Шахтар»
25 21 2 2 65-18 65
2. «Зоря»
25 15 4 6 41-19 49
3. «Динамо»
25 15 4 6 51-22 49
4. «Десна»
25 14 4 7 41-19 46
5. «Олександрія» 25 13 4 8 36-30 43
6. «Колос»
25 8 2 15 27-46 26
Друга шістка
7. «Дніпро-1»
25 10 4 11 33-36 34
8. «Маріуполь» 24 6 8 10 23-39 26
9. «Львів»
25 5 7 13 19-39 22
10. «Ворскла»
24 6 4 14 17-40 22
11. «Олімпік»
25 5 5 15 21-43 20
12. «Карпати»
23 2 8 13 18-41 14
Бомбардири: Мораес («Шахтар») — 18,
Філіппов («Десна»), Марлос («Шахтар») — 13.
залишили всі сили на полі, боролися, взяли три очки. Хоча не скажу, що заслужені.
Судді роблять, що хочуть. Я в шоці», — заявив Мелікян. Однак не виключено, що за
проколи, зроблені в цьому матчі, АУФ на
кілька матчів відсторонить Козика від суддівства.
***
Нагадаємо, що в Україні з початку року
офіційно використовується система ВАР.
На даному етапі її експлуатація можлива
лише на двох поєдинках кожного з ігрових
турів ЧУ. У той же час у арбітрів буде можливість скористатися її послугами на обох
півфіналах національного Кубка, котрі
пройдуть в Ужгороді ( а точніше в його передмісті — селі Минай) та Маріуполі. Аби
фургон із необхідним обладнанням спокійно перебрався із заходу на схід країни, проведення матчів розвели в часі, призначивши їх на 17 та 24 червня. ■

■ ПЕРША ЛІГА

Класика чи експрес
У першій лізі готуються до рестарту
чемпіонату, от тільки формат догравання
турніру — під питанням
ця і призерів змагань.
Зрештою, на повторному
зібранні ради ліг ПФЛ її учасники вирішили переглянути своє
попереднє рішення й проголосували за його скасування, закликавши в іншому пункті постанови дограти турніри в першій та
другій лігах у звичайному форматі.
Утім, аби нове рішення ПФЛ
набуло чинності, його мали підтримати члени виконкому УАФ
на Конгресі організації, котрий
відбувся минулої неділі у Львові.
Водночас головний футбольний
орган країни розпорядився, щоб
клуби нижчих ліг провели повторне зібрання, чим серйозно
розгнівив представників окремих першолігових колективів,
які побоюються, що сезон може
так і не відновитися.
«Чому Конгрес УАФ відбувся
у Львові, де досі діють серйозні карантинні обмеження, котрі забороняють зібрання більше десяти
людей? А коли таке зібрання відбувається в готелі президента одного з клубів, який щосили прагне

потрапити до прем’єр-ліги?! Для
чого це робиться? Невже для того,
аби завести в елітний дивізіон необхідні команди без догравання
першолігового турніру. Такого
бути не повинно. І ми відстоюватимемо необхідність завершення
змагань у традиційний спосіб»,
— заявив генеральний директор
клубу «Оболонь-Бровар» Олександр Резніченко.
Яким виявиться рішення позачергової конференції ПФЛ,
зібрання котрої призначено на
11 червня, сказати складно. Проте зрозуміло, що досягти одноголосності його учасникам на тому
з’їзді буде дуже проблематично. І
виносячи вердикт про дострокове завершення змагань, і підтримуючи наступну думку про необхідність догравання чемпіонату,
клуби ПФЛ під час голосування
щоразу виказували діаметрально
протилежні позиції. Одні акцентували увагу на неможливості виконання вимог медичного протоколу, інші — на неприйнятності
догравання змагань в урізаному
форматі.

❙ У новому році команди першої ліги ще не зіграли жодного офіційного матчу.
❙ Фото з сайта fcrukh.com
Хай там як, а президент УАФ
наголошує на необхідності дотримання спортивного принципу під
час встановлення всіх результатів
футбольного сезону-2019/2020 в
професіональних чемпіонатах України. При цьому на 11 червня заплановане масштабне тестування

на коронавірус українських футбольних арбітрів, зокрема й тих,
які обслуговують матчі першої
ліги. Раз так, можна припустити,
що незабаром завершиться шестимісячна пауза в Д-1. Залишається лише дочекатися оголошення
формату догравання сезону. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 10 ЧЕРВНЯ 2020
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«Хочу ще раз повторити про намір нашої країни прийняти відкладені
Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо влітку 2021 року в повному
об’ємі як свідчення перемоги людства над COVID-19».

Сіндзо Абе
прем’єр-міністр Японії

■ ОЛІМПІЗМ

За спрощеною програмою
У Японії не виключають можливої зміни формату перенесеної літньої Олімпіади-2020
Інф. «УМ»
Представники вітчизняної олімпійської сім’ї відзначають, що перенесення через
пандемію коронавірусу токійської літньої Олімпіади на наступний рік — це удар для
всього спортивного світу. Утім
ще більшим ударом для спортсменів може стати повне скасування Ігор-2020. «Якщо ці Ігри
не відбудуться в 2021 році, тоді
вони вже взагалі не відбудуться», — відзначив президент
Міжнародного олімпійського
комітету Томас Бах.
Водночас у місцевому оргкомітеті Токійської олімпіади з особливою обережністю
озвучують плани на майбутнє, не відкидаючи негативного сценарію. «Щоб провести
Ігри в 2021-му, необхідно до
наступного року здолати коронавірус не тільки в Японії,
а й в усьому світі. Однак якщо
першу умову ще можна буде
виконати, то з другою можуть бути складнощі», — наголосив японський епідеміолог Кентаро Івата.
Утім це лише один із варіантів можливого розвитку подій.
І на цей випадок, з метою недопущення спалаху коронавірусної інфекції під час олімпійських баталій, в Японії розробляють власний протиепідемічний
протокол.
«Як господарі цієї величної
події, ми прагнутимемо на найвищому рівні забезпечити безпеку здоров’я атлетів та глядачів», — наголосив генеральний

❙ Основні передолімпійські приготування в Токіо відкладені до наступного року.
❙ Фото з сайта japantoday.com.
секретар японського уряду Йошихіде Суга.
На такий випадок у Токіо
працюють над календарем
спрощеної Олімпіади, коли доведеться оптимізувати все, що
можна буде оптимізувати задля
підтримання вільного від коронавірусу середовища. Зокрема,
губернатор Токіо Юріко Коіке

каже про план скорочення продажів квитків для глядачів, що
дозволить спростити скринінг
уболівальників, які прибуватимуть до Японії з усього світу.
За його словами, перевірити на
коронавірус усіх без винятку
спортсменів — не проблема, а
от охопити величезну кількість
глядачів проблематично. Тож

у місцевому оргкомітеті й розмірковують над тим, як скоротити число глядачів, які матимуть допуск на територію олімпійських об’єктів.
Хоча про подібний розвиток подій прем’єр-міністр
Японії Сіндзо Абе навіть і чути
не хоче. «Хочу ще раз повторити про намір нашої країни

прийняти відкладені Олімпійські та Паралімпійські ігри в
Токіо влітку 2021 року в повному об’ємі як свідчення перемоги людства над COVID-19»,
— заявив очільник японського
уряду.
При цьому віцепрезидент токійського оргкомітету Тосіакі Ендо наголошує, що
остаточне рішення щодо проведення літньої Олімпіади-2020
ухвалюватиметься навесні наступного року й базуватиметься на епідеміологічній картині
з поширенням коронавірусу.
До того ж у березні 2021 року
вималюється чітка палітра стосовно того, як пройшли олімпійські кваліфікаційні старти.
«Наразі ж важко спрогнозувати, якою буде ситуація з коронавірусом на літо наступного
року. Щодо цього поки ми маємо різні точки зору й достеменно говорити про майбутнє Ігор
трохи зарано», — переконаний
Тосіакі Ендо.
***
Натомість на початку листопада в Лозанні мають відбутися закриті слухання у справі
Російської антидопінгової агенції проти Всесвітньої антидопінгової агенції. У грудні 2019
року ВАДА повторно позбавила РУСАДА міжнародної акредитації й на чотири роки дискваліфікувала Росію від участі у
великих міжнародних змаганнях. Натомість росіяни прагнуть анулювати це покарання,
аби їхня збірна, зокрема, потрапила й на літню Олімпіаду в
Токіо. ■

■ ЗБІРНА

Незавершена справа
Андрій Шевченко,
як і прогнозувалось,
продовжить
працювати
зі збірною
Олексій ПАВЛИШ
Після виходу в елітний
дивізіон Ліги Націй та дострокового завоювання путівки
на ЧЄ пролонгація контракту
(який закінчувався у червні) з
наставником збірної Андрієм
Шевченком та його штабом
було лише справою часу. І минулої суботи про продовження
співпраці оголосили офіційно
— Андрій Миколайович очолюватиме головну команду до
кінця 2022 року.
«Мені дуже приємно, що виконком Української асоціації
футболу вирішив надати мені та
моєму штабу контракт ще на 2,5
року. Домовленості вже є, залишилось підписати договори, що
ми і зробимо», — не приховував

■ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ «УЇК-ЕНД»
Німеччина. Перша Бундесліга. 30-й тур. «Фрайбург» — «Боруссія» (М)
— 1:0, «Айнтрахт Франкфурт» — «Майнц» — 0:2, «Байєр» — «Баварія» —2:4
(Аларіо, 11; Віртц, 89 — К. Коман, 28; Горецка, 42; Гнабрі, 45; Р. Левандовський,
66), «РБ Лейпциг» — «Падерборн» — 1:1 (Шик, 27 — Штродік, 90+2), «Фортуна» — «Хоффенхайм» — 2:2, «Боруссія» (Д) — «Герта» — 1:0 (Джан, 58),
«Вердер» — «Вольфсбург» — 0:1, «Уніон» — «Шальке» — 1:1, «Аугсбург» —
«Кельн» — 1:1.
Лідери: «Баварія» — 70, «Боруссія» (Д) — 63, «РБ Лейпциг» — 59, «Борусссія» (М), «Байєр» — 56, «Вольфсбург» — 45.
Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 30.
радості головний тренер.
За словами президента УАФ
Андрія Павелка, контракти
продовжать на тих же фінансових умовах, що й були.
«Із Шевченком обговорювали ситуацію, знали про інтерес до нього від різних клубів.
Але для нас найголовніше, що
в Андрія навіть натяку не було
на зміну команди. Штаб залишається у такому ж складі, але
ще залучимо фахівця з Італії,
раніше він працював в Англії
(раніше ЗМІ писали про фахівця з фізичної підготовки Андреа Аззаліна. — Ред.)», — розповів Павелко.

Функціонер також пояснив, чому контракт продовжать саме до кінця 2022-го:
«Чемпіонат світу в Катарі
пройде у грудні 2022-го. Договір розрахований з умовою,
якщо наша збірна вийде на
«мундіаль», і до самого його
кінця».
Проте пріоритетне завдання для збірної зараз — чемпіонат Європи, який через пандемію коронавірусу перенесли
на наступне літо. Про це Шевченко говорив і взимку, коли
італійські ЗМІ активно сватали його в «Мілан», це ж він
підтвердив і минулого тижня.

❙ Андрій Шевченко разом зі штабом продовжить керувати збірною
❙ до кінця 2022 року.
❙ Фото з сайта uaf.ua.
«У нас залишилась незавершена справа — Євро-2021.
Стартує Ліга Націй, відбір на
ЧС. У зв’язку з пандемією, за
найкращого сценарію, збірна
збереться у вересні. Команда
укомплектована, масових змін
не буде, ми за всіма стежимо.
У майбутньому будемо дивитись на гравців, які також матимуть шанс потрапити в збірну», — розповів про плани наставник збірної.
Окрім головного питання
порядку денного, на виконкомі в суботу також призначили
трьох нових віцепрезидентів

— екстренера «Динамо» Анатолія Дем’яненка, колишнього
віцепрезидента «Руху» Олександра Шевченка та керівника управління забезпечення
діяльності УАФ Алана Плієва.
Таким чином, у Павелка тепер
аж 14 заступників.
«Усі віцепрезиденти —
дуже міцна команда, яка за
своїми напрямами відповідає
за розвиток українського футболу. Для перемог і успіхів
потрібна міцна команда», —
пояснив очільник УАФ таку
велику кількість функціонерів. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Утисків зазнає лише одна мова — українська
Істерика «руского міра» навколо законів про мову та освіту

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 10 ЧЕРВНЯ 2020

■ БЕБІ-БУМ

Оце так поворот!
Джеймс Бонд стане батьком
Легендарний агент 007 в останніх версіях кіносаги про супергероя стане батьком. Оце так
несподіванка, скажете ви — й абсолютно матимете рацію, адже
якось не в’яжеться історія про
шпіонаж, перестрілки, переслідування, втечі з батьківством. Проте чого не зробиш, аби здивувати, зацікавити глядачів, утримати їхню увагу на історії, яка вже
трошечки нав’язла, так би мовити, на зубах.
Відомо, що Деніел Крейг — виконавець ролі Джеймса Бондах в
останніх серіях — зарікався, що
більше ніколи не зніматиметься
у цій ролі, так вона йому набридла, та й кінопродюсери більше не
бачили його в інших ролях, тобто була загроза, що актор застрягне в цьому амплуа до кінця своєї
кар’єри. Але, мабуть, продюсери зробили йому таку пропозицію, від якої він не зміг відмовитися, як говорив герой ще однієї
детективної історії. Тож наступну серію бондіани, що має назву
«Не час помирати», знову прикрасить своєю присутністю, уже
вп’яте, задерикуватий і брутальВарка ВОНСОВИЧ
Наполегливість і постійність
— дуже хороші риси характеру. В цьому зміг на власному досвіді переконатися австралійський пенсіонер, який упродовж 40
(!) років купував лотерейні білети і стабільно вписував туди одні
й ті самі цифри. У результаті житель міста Рокгемптон, що у штаті
Квінсленд, виграв 300 тисяч австралійських доларів. Щасливчик
побажав залишитись безіменним (і це правильно). І хоча сума
виграшу не така вже захмарна
(адже люди виграють і мільйони),
проте австралієць радий, що його
метода через багато десятиліть на-

ний Крейг. А от як
його мускулінність
продюсери збираються поєднати з батьківством — це й стане тою родзинкою,
вишенькою на торті,
якою й намагаються
заманити глядачів
творці фільму.
За
сюжетом,
Бонд
вирішив
відійти від справ і
осісти на Ямайці.
Проте його друг просить про допомогу, і
Джеймс, як справжній джентльмен, не
може йому відмовити.
У фільмі глядачі знову
побачать подругу агента
— Мадлен Суонн, яку гратиме Леа Сейду. А ще — 5річну Матільду, доньку головного героя. Цю інформацію ретельно приховують,
проте вже відомо ім’я виконавиці дівчинки — ЛізаДора Сонн. Що ж, інтрига лоскоче нерви шпигуноманів. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №49

❙ Деніел Крейг.
■ ОВВА!

Нагорода за впертість
Австралієць переміг у лотереї завдяки
послідовності
решті дала-таки результат і його
в хорошому розумінні впертість
було винагороджено.
Чоловік нещодавно вийшов на
пенсію, тож тепер має вдосталь
часу, щоб спланувати, як найкраще використати свій виграш. У
перспективі австралієць хоче ку-

пити собі новий будинок, а на решту — поподорожувати. Звісно, негайно цю мрію навряд чи вдасться
втілити, адже на планеті все ще
«хуліганить» коронавірус, проте як тільки його буде подолано,
рокгемптонець вирушить у мандри. ■

■ ПОГОДА
11 червня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 5-10 м/с.
Температура вночi +18...+20, удень +30...+32.
Миргород: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +31...+33.
Вінниця: короткочасний дощ. Уночi +16...+18, удень
+30...+32.
Одеса: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +26...+28.

Північ
мінлива
хмарність

+12…+17
+23…+29
Схід

хмарно

9 червня температура води в Чорному та Азовському морях становила 17-22 градусів, у районi Хорлiв — 24 градуси,
у Дніпрі біля Києва — 17.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ.
Трускавець: уночi +13...+15, удень +23...+25. Моршин: уночi
+12...+14, удень +23...+25.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Захід

+15…+20
+29…+34

Центр

+15…+20
+29…+34

+15…+20
+30…+35

дощ
сніг

Південь +15…+20
+29…+34
дощ,
гроза
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культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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України.

По горизонталі:
4. «Яскраве коромисло через
річку повисло» (загадка). 8. Давній
головний убір одруженої жінки. 9.
Південний американський штат. 10.
Столиця Грузії. 11. Невеличкий квачик, яким священик кропить святою
водою. 12. Сода як хімічна речовина.
13. М’яка субстанція, з якою асоціюють людей, що мріють про повернення в часи Радянського Союзу. 15.
Давньослов’янська богиня любові, злагоди, родинного щастя. 21. Поема Тараса Шевченка,
за яку його відправили у солдати.
22. Кінь Олександра Македонського. 23. Твердження, яке не потребує
доведення. 24. Король поп-музики,
який із негра став білошкірим. 26.
Театральний псевдонім французького драматурга й актора Жана-Батиста Поклена. 27. Худоба.
По вертикалі:
1. Прізвище папи Івана Павла ІІ.
2. Людина, яка вільно володіє двома
мовами. 3. Велика товста книга, часто з оздобленнями. 5. Давньогрецький бог і повелитель вітрів. 6. Давньогрецький драматург, автор драми «Іфігенія в Тавриді». 7. Розпушене волокно чи шерсть, з якої прядуть
нитки. 9. Поліцейський із роману Жуля Верна «За 80 днів навко-

ло світу», який переслідував Філіаса Фога і Паспарту. 14. Удар знизу
в боксі. 16. Миргородський полковник, гетьман Війська Запорозького та Гетьманщини на Лівобережній Україні у 1727—1734 роках. 17.
Один з останніх князів київської династії, який, як стверджують науковці, першим охрестив Київ. 18. Мускусний щур, що живе у річках та озерах і має цінне хутро. 19. Мішанина
кількох мов, не притаманна літературній мові. 20. Наперед продумана
послідовність дій. 25. Українська націоналістична організація, членами
якої були Євген Коновалець, Степан
Бандера, Ярослав Стецько. ■
Кросворд №47
від 3 червня

■ ПРИКОЛИ
— І чому всі дівчата хочуть стати дружинами багатих чоловіків?
— Насправді вони хочуть стати
їх удовами.
***
Після відвідин вагона-ресторану пасажир ніяк не може знайти своє
купе.
— Невже ви не запам’ятали
його номер?
— Номер не запам’ятав, зате
точно знаю, що за вікном був березовий гай.
***
У нас зараз така маленька зарплата, що залишається залазити в
борги чи у штани десятирічної давності.

***
— Ви б бачили, що було на ньюйоркськiй біржі, коли впав долар.
— Я вас благаю, ви б бачили,
що вiдбувалося, коли на Привозі у
Моні на землю впало дві гривні.
***
— Саро Львівно, танцюйте, вам
лист.
— Що в листі?
— Рахунок iз ЖКГ.
— Добре, станцюю стриптиз,
все одно скоро залишуся без нижньої бiлизни.
***
— А чи не випереджаю я події,
— подумала Тетяна, прийшовши на
перше побачення у фаті.
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