
Торти з полуницею і 

малиною, печивко для 

доні та крученики для літа: 

рецепти Христини Ласяк із 

Болехова
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Керівник проєкту Мінсоцполітики з 

реформування закладів інституційного догляду 

та виховання дітей у Тернопільській області 

Володимир Кузьмінський про те, що буде з 

сиротинцями та їхніми вихованцями
стор. 8—9»

або Чому і 

хто закликає 

любити тих, 

хто знищує 

Україну

«З 2026 року інтернатів в Україні не 
повинно бути»

стор. 14»стор. 4»

На захист русофобії, 

Сон Коломойського в руку?
Фото з сайта focus.ua.

❙
❙

Тисяча і один 
варіант випічки 

стор. 6»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,669 грн 

1 € = 29,895 грн

1 рос. руб. = 0,383 грн

Взяти 
і забути?..

«Проколомойське 
лобі» на чолі з 
Юлією Тимошенко 
ініціює конфлікт між 
державою Україна 
та МВФ: готуються 
скасувати рішення 
про націоналізацію 
«ПриватБанку»
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«Я за те, щоб діти 1 вересня повернулись до школи, але умови навчання повинні 
бути безпечними. Наше основне завдання — зберегти здоров’я учасників 
освітнього процесу». Любомира Мандзій

виконувачка обов’язків міністра освіти

УКРАЇНА МОЛОДА

Оксана СОВА

 Державна прикордонна служба України 
повідомила, що в понеділок на КПВВ «Ново-
троїцьке» впродовж дня пропуск з окупова-
ної території проходив повільно. Однак бли-
жче до закриття люди з окупованої території 
почали масово прибувати. «Вони пояснили, 
що окупаційна влада спочатку анонсувала 
відновлення пропуску на дорожньому кори-
дорі «Донецьк—Маріуполь», а потім блоку-
вала можливість перетнути лінію розмежу-
вання. Люди кажуть, що, не витримавши ба-
гатогодинного очікування, прорвалися через 
блокпост окупантів і  попрямували до сірої 
зони», — йдеться в повідомленні. Прикор-
донники останню людину оформили вже піс-
ля 21:00.
 Українська сторона пропустила на захоп-
лені території авто з чотирма людьми та чо-
тирьох пішоходів. Авто повернулося пер-
шим: бойовики нікому не дозволили рухати-
ся далі через пункт пропуску «Оленівка».
 Ще 10 червня українська влада відкрила 
КПВВ у Мар’їнці та Станиці Луганській у ре-
жимі з 11:00 до 14:00. А окупанти відмови-
лися відновити пропуск людей.
 12 червня після негативної реакції гро-
мадян на блокування руху через КПВВ під-
контрольна РФ окупаційна «влада» висуну-
ла неприйнятні умови, щоб завадити дітям з 
ОРДЛО вступати до вишів України. А 15 чер-
вня терористи на Донбасі знову заблокували 
функціонування гуманітарних дорожніх ко-
ридорів через КПВВ «Станиця Луганська» та 
КПВВ «Мар’їнка».
 22 червня відновив роботу контрольно-
пропускний пункт в’їзду-виїзду в Донець-
кій області «Новотроїцьке».  ■

Леонiд ШКІЛІНДЕЙ

 Українська сторона Спільного 
центру з контролю та координації 
питань припинення вогню зафіксу-
вала десятки одиниць танків, БМП, 
важкого озброєння на непідконт-
рольній уряду України території. 
Також почастішали факти міну-
вання ворогом місцевості поблизу 
ділянки розведення «Петрівське».
 Як повідомляє пресслужба шта-
бу ООС, під час виконання спос-
тережного польоту безпілотники 
ОБСЄ на непідконтрольних уря-
дові України територіях, поблизу 
селища Новогригорівка, на полі-
гоні біля селища Міусинськ i на 
злітно-посадковій смузі аеродрому 
в селищі Переможне Луганської об-
ласті зафіксували озброєння з пору-
шенням ліній відведення. Зокрема, 
там помітили шість 122-мілімет-
рових буксируваних гаубиць Д-30 

«Жаба», чотирнадцять 152- i 122-
метрових самохідних гаубиць 2С3 
«Акація» та 2С1 «Гвоздика», чо-
тирнадцять 122-міліметрових реак-
тивних систем залпового вогню БМ-
21 «Град», шість 100-міліметрових 
буксируваних протитанкових гар-
мат МТ-12 «Рапіра», шістнадцять 
152-міліметрових буксируваних га-
убиць Д-20 та 2А65 «МстаБ».
 Також на окупованих тери-
торіях на полігоні поблизу селища 
Мирне, біля селища Хрустальний 
i на злітно-посадковій смузі аерод-
рому в селищі Переможне Лугансь-
кої області безпілотник СММ вия-
вив чотирнадцять зенітних ракет-
них комплексів 9К35 «Стріла-10» i 
9К33 «Оса», сім 120-міліметрових 
мінометів 2Б11 «Сани», шістнад-
цять 122-міліметрових самохідних 
гаубиць 2С1 «Гвоздика», шість 100-
міліметрових буксируваних проти-
танкових гармат МТ-12 «Рапіра», 

сімнадцять 122-міліметрових бук-
сируваних гаубиць Д-30А «Жаба» 
та 31 Т-64 i Т-72. Цей самий спос-
терігач-безпілотник зафіксував що-
найменше 40 бойових машин піхо-
ти.
 Українська сторона СЦКК звер-
тає увагу, що в межах ділянки роз-
ведення №3 «Петрівське» на непід-
контрольній уряду України тери-
торії спостерігачі виявили 60 про-
титанкових мін. Таку ж кількість 
протитанкових мін (ТМ-62) вияв-
лено й за межами даної ділянки в 
полі. А здійснюючи моніторинг 
на залізничній станції поблизу се-
лища Вознесенівка, спостерігачі 
СММ ОБСЄ помітили п’ятнадцять 
вагонів-цистерн, які, ймовірно, ви-
користовуються для забезпечення 
російських окупантів паливно-мас-
тильними матеріалами. 
 Хто розводить війська? Питан-
ня, схоже, риторичне. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 «Із глибокою скорботою і сумом сповіщаємо, що 
22 червня о 23:08 на 81-му році життя, після трива-
лої і виснажливої хвороби, відійшов до Господа мит-
рополит Черкаський і Канівський Софроній — видат-
ний архіпастир землі Черкаської, храмобудівничий, 
невтомний трудар на ниві Божій», — йдеться у пові-
домленні Черкаської єпархії УПЦ.
 Свого часу митрополит Софроній став ініціатором 
дослідження білої плями в історії Черкащини — зни-
щення радянською владою в роки репресій більше 800 
священників. За архівними документами про черво-
ний терор у центрі України, систематизованими само-
відданим дослідником, потім було видано книгу.
 «До революції на Черкащині нараховувалося 800 
населених пунктів, і в кожному був свій храм, свій 
священник, а у великих селах — навіть по два ба-
тюшки та ще диякон. І всіх їх енкаведисти заморду-
вали. У червні 1938 року в нашій області розстріля-
ли останнього священника. Після цього тут не зали-
шилося жодного вцілілого храму, жодного не зруйно-
ваного монастиря, жодного живого священника. Так 
«попрацювали» ті, хто до сьогодні відзначає день ре-
волюції», — розповідав в інтерв’ю «Україні молодій» 
у грудні 2007 року владика Софроній. Він зізнавався, 
що читати архівні документи було неймовірно душев-
но тяжко. Один зi служителів церкви, який дослід-
жував криваву історію знищення черкаських священ-
ників, навіть звернувся до владики Софронія і попро-
сив звільнити його від архівної роботи, бо «жахи реп-
ресій не давали йому спокою ні вдень, ні вночі». Тоді 
до цієї тяжкої праці взялися ще двоє священників. У 
архівах вони працювали з 1993-го по 2001 рік. Піс-
ля цього Черкаська єпархія Української православної 
церкви видала книгу «Святі новомученики і сповідни-
ки черкаські: життя, подвиги, страждання», віддав-
ши таким чином данину пам’яті безвинно розстріля-
ним. У тому виданні — розповідь про життя та жах-
ливу смерть 104 мучеників. Уже після виходу книги 
у світ в архівах було знайдено свідчення ще про 40 за-
катованих священників.
 Свій слід в Україні й на Черкащині зокрема, мит-
рополит Черкаський і Канівський Софроній залишив 
ще і в будівництві храмів. Він не раз нагадував, що 
Черкаси стали єдиним обласним центром в усьому ко-
лишньому СРСР, де «совєти» не залишили жодного 
храму. «До революції на 30 тисяч населення тут було 
20 церков. З них уціліла тільки трапезна однієї з них. 
Нині майже в центрі міста, у Першотравневому парку, 

збудувано величний храм святого архістратига Михаї-
ла, зведено ще й капличку в пам’ять про закатованих 
священників. Біля каплички встановлено пам’ятник 
святому отцю.
 «Священник вийшов із храму, в розпачі взявся 
рукою за розбитий дзвін. Усе скінчилося, він остан-
ній залишився...» — пояснював історію пам’ятки чи-
тачам «УМ» митрополит Софроній. Це саме за його 
ініціативою та проєктом зведено і величний храм, і 
саму капличку.
 На жаль, владика так і не встиг добудувати в Чер-
касах, теж за своїм проєктом, 131-метрову дзвіницю 
храму святого архістратига Михаїла  у вигляді голу-
ба. Там мають бути актовий зал, бібліотека, музей, ог-
лядовий майданчик, з якого видно довкілля далеко за 
межами Черкас.
 «Мрію про ті часи, коли дзвіницю буде збудовано 
й до Черкас їхатимуть люди з далеких країв, щоб на 
неї подивитися», — зізнавався владика Софроній.
 Світла пам’ять його високому і самовідданому 
духу... ■

Олена  ЯРОШЕНКО

 У  Кабінету Міністрів  ще немає рішення, 
чи підуть учні  до  школи 1  вересня,  чи про-
довжиться дистанційне навчання,  заяви-
ла виконувачка обов’язків  міністра освіти 
Любомира Мандзій в  інтерв’ю РБК-Украї-
на.  За  ї ї  словами,  Кабмін досі  не  напрацю-
вав зрозумілого варіанта,  як саме почнеть-
ся навчальний рік у  загальноосвітніх за-
кладах.
 «Безперечно,  я  за  те,  щоб діти повер-
нулись до  школи.  Але щоб умови навчан-
ня там були безпечними.  Зараз ми готує-
мося до  проведення ЗНО та вступної  кам-
панії.  Наше основне завдання — зберегти 
здоров’я учасників освітнього процесу», 
— пояснила Мандзій,  додавши, що вважає 
живе спілкування сутністю школи.  За сло-
вами чиновниці,  Міносвіти разом із  МОЗ 
наразі  готують протоколи,  які  визначати-
муть заходи безпеки у  школах до повернен-
ня дітей iз  1  вересня.
 «Я впевнена,  що новий навчальний рік 
для учнів  шкіл розпочнеться з  1  вересня. 
Для студентів  першого курсу — з  17 вере-
сня.  Ми передбачили коригуюче навчання 
в  наступному році,  щоб кожен учитель зро-
зумів,  як опанували матеріал його учні»,  — 
наголосила Мандзій.
 Нагадаємо,  що Державна комісія з  тех-
ногенно-екологічної  безпеки i  надзвичай-
них ситуацій дозволила провести зовніш-
нє незалежне оцінювання з  25 червня до 17 
липня.  ■

ПРИКОРДОННЯ

Донбас прорвало
Через пункт пропуску террористів 
прорвалося більше сотні людей

■

ОСВІТА

Коли за парти?
Досі невідомо, коли в Україні 
почнуть новий навчальний рік

■

НА ФРОНТІ

Війною керують терористи
Доки чинний головнокомандувач грається в лібералізм, окупанти 
нарощують сили

■

ПОСТАТЬ

Будівничий пам’яті
Пішов у засвіти митрополит 
Черкаський і Канівський Софроній

■

Митрополит Черкаський і Канівський Софроній.❙

Дзвіниця храму святого архістратига Михаїла. Капличка 
в пам’ять про закатованих священників.
 ФОТО автора.

❙
❙
❙
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Пенсійний фонд автоматизується.❙

 На вiдмiну вiд елект-
ронних ЗМІ, друкованi 
видання дуже дорого-
вартiснi у виробництвi. 
Кожен номер газети — 
це папiр (iмпортований, 
тому недешевий), друк 
i доставка Укрпоштою, 
на якi в останнi роки пос-
тiйно зростають цiни.
 «Україна молода» 
всi цi роки витримувала 
конкуренцiю на газетно-
му ринку. Попри тягар 
збиткiв i мiзернi зарпла-
ти спiвробiтникiв, нама-
галася не пiдвищувати 
перед платну i роздрiбну 
цiни, аби об’єктивна iн-
формацiя була доступ-
ною для читачiв. Пев-
не зростання вартостi 
за 2019-2020 роки — 
це збiльшення частки 
вiдрахувань Укрпоштi 
при тому, що до її роботи 
з доставки видання без-
лiч претензiй.
 І сьогоднi редакцiя 
перебуває в непростому 
фiнансовому станови-
щi. Тому звертаємось до 
всiх прихильникiв «Ук-
раїни молодої» пiдтри-
мати улюблену газету 
в силу своїх можливос-
тей. Надто ми сподiває-

мося на український бiз-
нес.
 Зi свого боку ми обiцяє-
мо не просто чесну жур-
налiстику. Ми забезпечу-
вали i будемо забезпечу-
вати читачiв об’єктивною 
iнформацiєю. Ми також 
намагаємось донести до 
наших прихильникiв го-
ловнi нацiональнi цiн-
ностi, допомогти виборо-
ти реальну незалежнiсть 
України в час, коли за 
сприяння влади промос-
ковськi сили рвуться до 
реваншу.
 Банкiвськi реквiзити 
для перерахування кош-
тiв:
 ПП «Україна молода»
 ЄДРПОУ 25593633
 р/р UA 133510050000
026005557338100
 АТ «УкрСиббанк», 
МФО 351005
 Призначення плате-
жу: благодiйний внесок 
на розвиток газети.

 На нашi поперед-
нi звернення вiдгукну-
лись десятки українцiв. 
Ми безмежно вдячнi за 
вашу пiдтримку i сподi-
ваємось, що так буде й 
надалi.

До наших читачiв

Оксана СИДОРЕНКО

 Пенсійний фонд Ук-
раїни почав дослідну ек-
сплуатацію нової сер-
вісної послуги — авто-
матичного призначення 
пенсій, повідомила прес-
служба Міністерства со-
ціальної політики.
 Сервіс працює че-
рез вебпортал електрон-
них послуг ПФУ з ви-
користанням кваліфі-
кованого електронного 
підпису. Послуга дозво-
лить призначати пенсії 
автоматично при досяг-
ненні пенсійного віку з 
урахуванням наявних 
у ПФУ даних, які май-
бутній пенсіонер має 
подати завчасно. Аби 
скористатися новою 
послугою, необхідно 
заповнити атрибути ан-
кети-заяви, додати ска-
новані копії докумен-

тів, а також підписати 
анкету-заяву за допомо-
гою КЕП та надіслати її 
до територіального ор-
гану Пенсійного фонду 
України.
 З початку роботи сер-
вісу анкети-заяви пода-
ли вже 356 громадян. У 

міністерстві зазначили, 
що найближчим часом 
послуга буде доступна 
і користувачам вебпор-
талу Пенсійного фонду, 

які не мають КЕП. Вони 
зможуть авторизувати-
ся з використанням бан-
ківської ідентифікації 
— BankID. ■

НОСТАЛЬГІЯ

Лишилися 
у дев’яностих
Схід і південь України шкодують, 
що  Радянський Союз розпався

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Незабаром стартує довго-
очікуване будівництво твердо-
го покриття по вулиці Сержанта 
Жужоми в Черкасах. Ця дорога 
з’єднує досить велелюдні вулиці 
Героїв Дніпра та Гагаріна, але на 
її капітальну реконструкцію жи-
телі міста чекали більше двадця-
ти років. Як запевнили у департа-
менті архітектури та містобуду-
вання Черкаської міської ради, 
наразі вже визначений підряд-
ник, який виконуватиме робо-
ти — ПП «Дорстрой». Це підпри-
ємство відоме вдалим утіленням 
проєкту реконструкції прирічної 
вулиці Героїв Дніпра і наразі пра-
цює над ремонтом вулиці Сум-

гаїтської.
 «На вулиці Сержанта Жужо-
ми, яка станом на сьогодні майже 
непроїзна, планується в першу 
чергу побудувати нове асфальтне 
покриття», — говорить директор 
департаменту архітектури та міс-
тобудування Артур Савін. За його 
словами, також під час реконс-
трукції передбачено будівництво 
нових комфортних тротуарів і ве-
лодоріжки, освітлення, зупинок 
громадського транспорту й озеле-
нення. Довжина ділянки реконс-
трукції — 416 м. Ширина проїж-
джої частини становитиме 9 мет-
рів. Передбачено дві смуги руху 
шириною по 3,75 метра. На пере-
тині з вулицею Гагаріна планує-
мо облаштувати кільце, яке пос-

прияє безпечнішому руху авто-
мобілів на перехресті.
 У черкаській міській раді 
повідомили, що на реконструк-
цію вулиці Сержанта Жужоми 
цьогоріч у бюджеті передбачено 
7,6 млн грн при загальній пот-
ребі 25 млн гривень. Тож у пер-
шу чергу візьмуться за ділянку 
вiд вулиці Героїв Дніпра до сере-
дини об’єкта, де зовсім відсутнє 
дорожнє покриття.
 Міський голова Черкас Ана-
толій Бондаренко сподівається, 
що капітально відремонтована 
влітку вулиця Сержанта Жужо-
ми стане не гіршою за вулицю Ге-
роїв Дніпра, набережними троту-
арами якої так полюбляють про-
гулюватися містяни. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Кожен третій українець 
ностальгує за Радянським 
Союзом! Однак кожен другий 
заявив, що не бажає його від-
новлення. Такі дані опублі-
кували у Київському міжна-
родному інституті соціології. 
Найбільше на захист СРСР 
стають пенсіонери, а також 
люди з низьким достатком. 
І це переважно жителі схід-
них i південних регіонів Ук-
раїни. Якщо на заході Украї-
ни переважна більшість насе-
лення нормою вважають дер-
жавну самостійність (69% ), 
то в центральних регіонах ко-
жен другий заявив, що сумує 
за СРСР. На півдні, сході та 
Донбасі переважають саме ті, 
хто шкодує про розпад СРСР: 
49% заявили, що хотіли б по-
вернути ті часи. Вікові кате-
горії дослідження свідчать: 
якщо серед молоді у віці до 
30 років лише 14% шкодують 
про розпад СРСР, то серед осіб 
у віці 70 років і старші — по-
ловина опитаних.
 Якщо ж аналізувати до-
слідження за політичними 
вподобаннями, то найбіль-
ше сумують за розпадом 
СРСР виборці «Опозиційної 
платформи — За життя». З 
них майже 84% заявили, що 
хотіли б повернутися у «со-
вок». Частково сумує за ми-
нулим електорат Радикаль-
ної партії, «Батьківщини», 
«Слуги народу» та партії 
Шарія. Найменше хотіли 
б повернути СРСР виборці 
«Голосу» та «Європейської 
Солідарності». А от серед ви-

борців конкретного канди-
дата найбільше ностальгу-
ють за СРСР (по низхідній) 
виборці Юрія Бойка, Оле-
га Ляшка, Юлії Тимошенко 
та Володимира Зеленсько-
го. Лише 3% виборців Пет-
ра Порошенка заявили, що 
сумують за СРСР. 
 Врешті, перебування в 
Радянському Союзі принес-
ло більше користі чи шкоди 
Україні — запитали в кінці 
опитування соціологи. І от-
римали наступні відповіді. 
Кожен третій заявив, що, 
будучи в складі СРСР, Ук-
раїна мала більше пози-
тивного, ніж негативного. 
Лише кожен четвертий вва-
жає, що більше мали таки 
негативного. Утім, порівня-
но з травнем 2013 року, коли 
КМІС ставив аналогічне за-
питання (для коректності 
порівняння з вибірки 2013 
року виключені тимчасо-
во окуповані АР Крим і ок-
ремі території Донецької та 
Луганської областей), кiль-
кiсть тих, хто вбачає в ра-
дянському періоді біль-
ше користі, зменшилася з 
48% до 35%. Респондентів, 
які бачать більше шкоди, 
побільшало з 18% до 28%. 
А тих, хто «не може оціни-
ти, чого було більше», стало 
менше — з 31% до 25,5%. 
 Водночас у Росії ситуа-
ція майже протилежна: 65% 
росіян шкодують про розпад 
СРСР, не шкодують лише 
26%. Такі результати опиту-
вання російської недержав-
ної дослідницької організа-
ції «Левада-Центр». ■

РЕКОНСТРУКЦІЯ

Грошима по бездоріжжю
Черкащанам відбудують вулицю, зруйновану два десятиліття тому

■

ГРОШІ

Пенсія без клопоту 
Заяви для 
автоматичного 
нарахування 
пенсійних 
виплат уже 
приймають

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Працівники заводу «Елек-
троважмаш» вийшли на акцію 
протесту, вимагаючи від керів-
ництва виплати боргів iз за-
робітної плати. Люди кажуть, 
що проблеми на досить успіш-
ному підприємстві почалися ще 
наприкінці минулого року. Саме 
тоді адміністрація заводу впер-
ше заговорила про брак коштів. 
І стурбовані заводчани зверну-
лися до облдержадміністрації з 
проханням втрутитися у ситуа-
цію. Але чиновники дієвої допо-
моги не надали. Та й надіслані 
до столиці листи, за великим ра-
хунком, нічого не змінили. 
 Натомість прийшла звіст-
ка від правоохоронців. Кіль-
ка днів тому слідчі харківської 
місцевої прокуратури №3 при-
були на підприємство з обшу-
ком, що проводився у рамках 
кримінального провадження 
за фактом розтрати у великих 
розмірах. Як повідомив проку-
рор області Олександр Фільча-
ков, посадові особи «Електро-
важмашу» уклали кілька заві-
домо збиткових угод із Брянсь-
ким машинобудівним заводом, 
— найбільшим виробником ма-
неврових та магістральних теп-
ловозів у РФ. Аби обійти санк-
ції, харків’яни під виглядом 
договірних відносин з англій-
ською фірмою відправили агре-
гати та запчастини спочатку до 
Лондона, а вже звідти продук-

ція надійшла до Росії.
 Але й це ще не все. Своїм пар-
тнерам адміністрація «Електро-
важмашу» зробила настільки 
велику знижку, що на завод по-
вернулася сума, менша за собі-
вартість реалізованої продукції. 
«У результаті, за попередньо 
встановленими даними, внаслі-
док здійснення лише двох пос-
тавок тягових агрегатів держав-
ному підприємству заподіяно 
шкоду на суму в один мільйон 
сто тисяч гривень, — повідо-
мила пресслужба прокуратури. 
— Ще низку поставок по вже 
підписаних посадовими особа-
ми специфікаціях не здійснено 
тільки через незавершення ви-
робничого циклу». Наразі слід-
чі встановлюють наявність схем 
збуту іншої продукції за анало-
гічною схемою.
 Утiм проблеми в заводу ви-
никли не лише через сумнівні 
оборудки адміністрації. За сло-
вами пікетників, державне під-
приємство вже тривалий час сві-
домо доводять до банкрутства, 
аби знецінити його активи до 
початку так званої великої при-

ватизації. За попередніми дани-
ми, «Електроважмаш» заборгу-
вав контрагентам, кредиторам, 
комунальникам і співробітни-
кам майже мільярд гривень, але 
при цьому збуває готову продук-
цію за зниженими цінами.
 Коментуючи ситуацію ви-
данню «РБК—Україна», еконо-
мічний експерт, народний депу-
тат четвертого скликання Воло-
димир Цибулько погодився з 
тим, що у випадку з «Електро-
важмашем» задіяна схема умис-
ного доведення промислового гі-
ганта до банкрутства. «Кабінет 
Міністрів України зупинив «ве-
лику» приватизацію, а це по-
винно означати підвищення ви-
мог до якості роботи керівни-
ків великих держпідприємств, 
— сказав він. — Замість цього 
керівники ФДМУ та їхні еміса-
ри на «Електроважмаші» при-
скореними темпами добивають 
підприємство. Напевно, таким 
і має бути сценарій керованого 
банкрутства – контрольованої 
передачі активу зацікавленим 
сторонам за ціною металобрух-
ту». ■

«ПРИХВАТИЗАЦІЯ»

Банкрут на замовлення?
За безцінь продатися росіянам, 
аби не розвиватися

■
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 Проте великий російський пись-
менник Лев Толстой писав ще на ру-
бежі ХХ століття: «Почуття, яке від-
чували всі чеченці від малого до ве-
ликого, було сильніше ненависті. Це 
була не ненависть, а невизнання цих 
російських собак людьми і такі відра-
за, огида і подив перед безглуздою 
жорстокістю цих істот, що бажання 
винищення їх, як бажання винищен-
ня пацюків, отруйних павуків і вов-
ків, було таким же природним почут-
тям, як почуття самозбереження».
 А що, власне, змінилося за півтора 
століття, які минули від часів Хаджи-
Мурата? Безглузда жорстокість «цих 
істот», так само, як і жага підкорюва-
ти сусідні народи, ніде не поділися. У 
них лише на додаток з’явилася тех-
нічна можливість знищити у своїй не-
нависті та ксенофобії ціле людство.
 Що ж таке русофобія? Це слово 
має два значення — по-перше, упе-
реджене, підозріле, неприязне, во-
роже ставлення до Росії та росіян, 
по-друге, у вужчому сенсі цього сло-
ва, страх перед Росією та російсь-
кою зовнішньою політикою. Щодо 
русофобії у першому значенні ще 
можуть виникати певні сумніви — 
хоча б тому, що упереджене, а відтак 
необ’єктивне ставлення до будь-чого 
завжди є контрпродуктивним. А ось 
русофобія, як усвідомлення екзис-
тенційної загрози, яку несе агресив-
на політика Російської держави всьо-
му людству, а перш за все народам та 
країнам, що то їм зла доля накинула 
росіян в якості сусідів, — цілком вип-
равдана. 
 Найавторитетніший російський 
історик початку ХХ століття Михаїл 
Покровський відверто називав своїх 
співвітчизників «найбільшими роз-
бійниками на Землі». Росіяни або 
московіти виникли як етнічна спіль-
нота у ХV-ХVІ століттях на території 
Московського князівства, яке зго-
дом прибрало назву царства. Від са-
мого початку цей етнос формувався 
на месіанський основі — на переко-
нанні про власну унікальність та виб-
раність, вищість порівняно з усіма ін-
шими народами світу, якусь особли-
ву всесвітню місію, покладену на них 
чи то Богом, чи то історією. Утім 500 
років тому чимало народів світу були 
переконані у власній винятковості та 
вищості порівняно з усіма іншими ет-
носами Землі. Нині ж такий архаїч-
ний погляд на себе та на світ, окрім 
росіян, зберегли хіба що іранці, біль-
шість яких і досі вважає, що їхня на-
ція та країна мають божественну 
місію — нести всьому світу світло іс-

тини у вигляді шиїтської версії ісла-
му. Вся історія Росії впродовж століть 
— це історія безперервних загарбни-
цьких воєн, жорстокого захоплення, 
дуже часто з елементами геноциду, 
всіх земель та народів, до яких могла 
дотягтися рука московських, потім 
петербурзьких, а потім знову мос-
ковських правителів. Територія цієї 
держави за 500 років існування збіль-
шилася в 50 разів! При цьому весь цей 
час активно створювалися та просу-
валися облудні міфи, що всі підко-
рені росіянами народи «добровільно» 
ввійшли до складу їхньої жорстокої 
та відсталої держави, що втрата не-
залежності й перехід під владу Моск-
ви — величезне благо для казанських 
татар і українців, грузинів і поляків, 

молдован і узбеків... При цьому на-
справді під владу росіян часто пот-
рапляли народи, які стояли на вищо-
му від них рівні соціально-економіч-
ного та культурного розвитку, вклю-
чення до складу Російської держави 
означало для цих народів деграда-
цію. Наведемо лише один приклад: 
у середині 50-х років ХVІІ століт-
тя, після сумнозвісної Переяславсь-
кої угоди, за свідченням архідияко-
на Павла Алеппського, письменними 
були близько 85 відсотків населення 
напівнезалежної Гетьманщини. Піс-
ля двох iз половиною століть перебу-
вання у складі Московщини, згідно з 
матеріалами Першого (і останнього) 
перепису населення Російської імпе-
рії 1897 року, частка україномовних 
мешканців, які вміли читати та писа-
ти, зменшилася на цих землях до 16 
відсотків!
 «Місія» Росії впродовж століть 
кілька разів змінювалася. Після 
падіння Візантійської імперії 1453 
року і встановлення спершу поль-
ської, а тоді турецької зверхності 
над Молдовою Московське князівс-
тво залишилося єдиною у світі пов-
ністю незалежною православною 
державою. Ідеологи майбутньої ім-
перії активно просували в суспільну 
свідомість московитів ідею про те, 
що нібито тільки православ’я є єди-
ним «справжнім» християнством, 
а представники всіх інших христи-
янських віровизнань — єретиками. 
Навіть православних українців та бі-

лорусів в Москві певний час не виз-
навали «справжніми» християна-
ми і змушували повторно хрестити-
ся. Відтак володарі Московії, само-
проголошеної «третім Римом», мали 
нібито не лише право, а й обов’язок 
встановити свою владу над цілим 
світом. У ХІХ столітті на додачу до 
«православної місії» росіяни додали 
«слов’янську». Адже Росія на сере-
дину цього століття була вже не єди-
ною православною, але натомість 
єдиною незалежною слов’янською 
державою у світі. Про те, що саме 
Росія за кілька десятиліть перед тим 
стала головним чинником знищення 
другої великої слов’янської держа-
ви — Польської — намагалися не 
згадувати. Відтак «історична місія» 
Росії віднині полягала у «визволен-
ні» слов’ян, яке зводилося до перехо-
ду їх з-під влади німців чи турків під 
владу росіян.
  Проте найбуйнішим квітом росій-
ський месіанізм розцвів у ХХ століт-
ті, коли їхня імперія набула «черво-
ної» форми — СРСР. Російські ко-
муністи не приховували, що праг-

нуть встановити своє володарювання 
над цілим світом — невипадково на 
гербі СРСР фігурувала Земна куля 
з накладеними на неї серпом i моло-
том.
 Крах СРСР, окрім стрімкого зни-
ження життєвого рівня, та крах 
усієї соціально-економічної струк-
тури викликав у російській масовій 
свідомості потужний когнітивний 
дисонанс — росіяни втратили свою 
«місію», будь-яке хоч якоюсь мірою 
переконливе обґрунтування своєї 
винятковості та унікальності порів-
няно з іншими народами світу. Твер-
дження про якусь особливу мораль-
ність росіян дико звучать у країні, 
де один iз найвищих у світі рівнів 
корупції, найбільша в Європі кіль-
кість убивств на мільйон мешканців 
і сотні тисяч покинутих дітей. Росія 
стрімко втрачає своє місце у сві-
товій економіці. Ще 30 років тому 
Радянський Союз був другою еконо-
мікою світу, Росія ж, за підсумка-
ми 2019 року, перемістилася за аб-
солютними обсягами валового внут-
рішнього продукту в доларовому 
еквіваленті з 11-го на 13-те місце у 
світі, пропустивши вперед крихітну 
Південну Корею та Австралію. Мос-
ква і далі вимагає, щоб Америка «на 
рівних» розмовляла з нею. Але чи 
можливо це в принципі, якщо еконо-
міка Росії — 8 відсотків вiд економі-
ки США, а найголовніше — Москва 
не має жодних економічних, техно-
логічних, соціальних, політичних, 

філософських моделей, які вона 
могла б запропонувати як взірець 
народам світу? Ця кричуща супере-
чність між «амбіцією та амуніцією» 
— реальним місцем Росії в сучасно-
му світі й російськими уявлення-
ми про це місце — надзвичайно не-
безпечна. І для самих росіян, і для 
всього світу. Позаяк Росія, на жаль, 
досі має один iз найбільших у світі 
арсеналів зброї масового ураження, 
здатний знищити все людство. І в 
міру наростання і посилення викла-
деної вище суперечності зростає 
російська агресивність — як у за-
явах і діях керівництва цієї країни, 
так і в масовій свідомості переваж-
ної більшості росіян, які підтриму-
ють агресію Кремля проти сусідніх 
країн і навіть звинувачують Путіна 
в надмірній «м’якості». 
 Чи задумувалися ви коли-не-
будь, чому росіяни розповідають 
свої гидкі расистські анекдоти саме 
про чукчів? Не про якутів, бурятів, 
евенків, ненців чи ще якийсь із де-
сятків народів Сибіру та Далекого 
Сходу, а про чукчів? А рiч у тiм, що 
чукчі — єдиний серед усіх цих на-
родів, який упродовж 250 років вів 
криваву, героїчну, нерівну бороть-
бу проти російських загарбників, 
повністю знищив кілька їхніх ка-
ральних експедицій. І врешті чук-
чі здобули перемогу, хоч і не повну. 
Формально залишаючись у складі 
Російської імперії, вони вибороли 
собі право не платити ясак — нату-
ральну данину, яку з більшості цих 
народів збирали хутром (пам’ятаєте 
всі ті «сорок соболів», які росіяни 
продавали в Західну Європу та на 
Близький Схід і якими підкупали 
тамтешніх можновладців), а з чук-
чів вимагали ікла моржів. Ясак був 
аж ніяк не символічним — уже на-
прикінці ХVІІ століття грабунок 
нечисленних сибірських народів 
приносив третину всіх доходів роз-
бійницькій Російській державі. І 
саме найсміливіший і найволелюб-
ніший з усіх цих народів виявився 
у росіян «найтупішим». Прагнен-
ня принизити та оббрехати всіх, хто 
чинить чи чинив спротив їхній ім-
перській експансії, — чи не найо-
гидніша риса російського менталі-
тету. І невипадково на просторах 
російського інтернету панує пере-
конання, що бійці за волю України 
40—50-х років минулого століття, 
які протягом 15 років без жодної 
підтримки ззовні чинили героїчний 
опір найбільшій і найжорстокішій 
у світі радянській репресивній ма-
шині, були «зрадниками» та «боя-
гузами», а їхній незламний лідер 
Степан Бандера мав прізвисько Со-
пля. І ось ці наклепники та фаль-
сифікатори вимагають від усього 
світу без жодних застережень при-
йняти їхню «версію» історії і ста-
витися до них iз розумінням і толе-
рантністю. ■

ГАРЯЧА ТЕМА

На захист русофобії, 
або Чому і хто закликає любити тих, хто знищує Україну

■

Кричуща суперечність між «амбіцією та амуніцією» — реальним 
місцем Росії в сучасному світі й російськими уявленнями про це місце 
— надзвичайно небезпечна. І для самих росіян, і для всього світу.

Олекса ПІДЛУЦЬКИЙ

Нині у світовому інформаційному просторі вживати термін «русофобія» (так само, 
як, скажімо, полонофобія, франкофобія, чи, боронь Боже, негрофобія) вважаєть-
ся мало не непристойним. Спробуй лишень відверто проголосити себе якимось 
«фобом» — і відразу отримаєш хвилю звинувачень у шовінізмі, расизмі, ксено-
фобії... Невипадково визначний історик член Академії наук Франції Ален Безан-
сон, який усе своє життя присвятив аналізу генетичної єдності комунізму та на-
цизму, дослідженню ідеологічних і ментальних витоків російського імперіалізму 
в найрізноманітніших його формах — царсько-імперській, радянській і нинішній 
путінській, наприкінці своєї останньої книги «Свята Русь» проголошує: «Не існує 
жодних причин бути русофілом чи русофобом. Я не є ні тим, ні іншим». Хоча вся 
логіка його наукових досліджень переконливо свідчить, що підстави, і то дуже 
вагомі, не любити росіян і сприймати їх як глобальну загрозу у мислячих людей 
в усьому світі є. Не так давно нинішній російський лідер Владімір Путін із непри-
хованою погрозою запитав: «Навіщо нам світ, якщо там не буде Росії?». Хочеться 
відповісти йому питанням на питання: «А навіщо світові країна, яка загрожує існу-
ванню всього людства?». Видається, що шанований французький академік просто 
не зважується відверто сформулювати своє ставлення до росіян та їхньої держа-
ви, побоюючись звинувачень у порушенні політичної коректності. 
 Утiм побоюються чи навіть відверто бояться цього не лише у Франції. Так, 
кілька днів тому, обговорюючи можливість публікації цієї статті, автор почув від 
головної редакторки одного з найавторитетніших в Україні медій: «Можливо, ви 
маєте рацію, але матеріал iз таким заголовком ми ніколи не опублікуємо. Навіщо 
нам неприємності?». Отже, визнати себе русофобом у сучасному світі, зокрема в 
Україні — якщо й не злочин, то дуже тяжка провина. 
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Ігор ВІТОВИЧ

 Коли минулоріч російські окупанти знесли на 
центральній площі Нікітського ботанічного саду ста-
тую давньогрецької богині квітів Флори, а на її місце 
поставили бюст Леніна, ніхто не здивувався. Це па-
тологія. А ось те, що минулої суботи у 270-тисячно-
му німецькому місті Ґельзенкірхен відкрили більш як 
двометрову статую лідера кривавої революції в Росії, 
таки справляє враження. Вкрай неприємне. Німецькі 
ЗМІ повідомляють, що це перша статуя «вождя сві-
тового пролетаріату» на території колишньої Захід-
ної Німеччини.
 Чеські ЗМІ розкрили таємницю, звідки прибув до 
німецької землі Північний Рейн-Вестфалія заброн-
зовілий Ілліч. Його, виявляється, «депортували» за-
вдяки інтернет-аукціону з маленького чеського міс-
течка, де він мозолив очі місцевим мешканцям. За 

даними веб-сайта iDNES.cz, металеву статую відли-
ли ще 1957 року в тодішній Чехословаччині.
 Влада регіону, в якому зараз поставили ідола, 
намагалася цьому запобігти. Нагадували наслід-
ки Жовтневої революції 1917 року, яка принесла в 
Росію масовий терор і страждання. Але позов, де йш-
лося про збереження історичної цінності району, яку 
спаплюжила статуя, відхилив суд Мюнстера. Підста-
ва: статую встановлено не на землі міста, а на при-
ватній території, що належить штаб-квартирі лівої 
марксистсько-ленінської партії Німеччини (MLPD) в 
Ґельзенкірхені.
 Церемонію відкриття відвідало кілька сотень 
людей. MLPD стверджує, що металевий Ленін чу-
дово вписується у традиції робітників Рурського ба-
сейну.
 Роль MLPD у політичному житті Німеччини мі-
зерна: на минулорічних виборах до Європейського 

парламенту її підтримали по всій країні трохи біль-
ше 18 тисяч людей. Чи збільшить прихильність ви-
борців російський ідол? Спостерігаємо. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Захворювань на COVID-19 
усе ще більшає і наслідки цієї 
хвороби ще довго лишатимуть-
ся відчутними. Про це в по-
неділок заявив генеральний 
директор Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я Тедрос 
Адханом Гебреєсус. «Ми знає-
мо, що пандемія — це значно 
більше, ніж криза в галузі охо-
рони здоров’я. Це економічна 
криза, соціальна криза, а в 
багатьох країнах і політична 
криза. Її наслідки будуть від-
чутними й у наступні десяти-
річчя», — сказав він.
 На думку гендиректора 
ВООЗ, найбільшою загрозою є 
не сам вірус, а «брак глобаль-
ної солідарності та глобально-
го лідерства». 21 червня світом 
зафіксовано понад 183 тисячі 
нових випадків зараження ко-
ронавірусом, а це найбільший 
показник із початку пандемії. 
Загалом на планеті захворіли 
на COVID-19 майже дев’ять 
мільйонів осіб і понад 465 ти-
сяч із них уже померли. На 
сьогодні найскладнішою є си-
туація в Північній та Півден-

ній Америках (116 тисяч но-
вих випадків недільного дня, 
найбільше з початку пандемії) 
та у деяких країнах Азії. Як 
заявив Гебреєсус, наступним 
викликом для систем охорони 
здоров’я є збільшення обсягів 
виробництва та дистрибуції де-
ксаметазону — перших ліків, 
які, заявлено, знижують ри-
зик смерті у хворих на COVID-
19.
 Агенція «Рейтер» зазначає: 
у США, Південній Кореї та Ки-
таї відкривають нові вогнища 
хвороби. Експерт ООН із надз-
вичайних ситуацій Майк Раян 
заявив, що у США спостері-
гається значне зростання за-
хворюваності серед людей мо-
лодшого віку. Через збільшен-
ня кількості хворих на COVID-

19 влада Болгарії відновлює в 
країні масковий режим, пла-
нує посилити контроль за до-
триманням карантинних обме-
жень. У середині червня в Бол-
гарії скасували вимогу носіння 
захисних масок, але залишили 
чинними соціальну дистанцію 
та дезінфекцію. Утім, жителі 
країни погано цього дотри-
мувалися, зазначає агентство 
dpa. Під питанням залишаєть-
ся і заплановане на 1 липня 
відкриття сезону для інозем-
них туристів. Менеджери ба-
гатьох готелів на морських 
курортах досі не вирішили, чи 
будуть вони відкривати свої за-
клади.
 У Південній Кореї оголоси-
ли про другу хвилю захворю-
ваності на COVID-19. Як за-

явила в понеділок директор-
ка південнокорейського цент-
ру контролю та профілактики 
захворювань Юнг Юн Кьон, 
спочатку в її відомстві очіку-
вали початку другої хвилі во-
сени або під зиму нинішньо-
го року. «Наші передбачення 
виявилися неправильними, 
— визнала вона. — І цент-
ром другої хвилі епідемії ста-
ла столиця країни Сеул та її 
передмістя». Зазначимо: у се-
ульській агломерації прожи-
ває майже половина приблиз-
но 52-мільйонного населення 
Південної Кореї.
 Інститут імені Роберта 
Коха зафіксував у Німеччині 
різке зростання коефіцієнта 
зараження коронавірусом: до 
1,79. Вважається, що стрима-
ти поширення COVID-19 мож-
на, якщо коефіцієнт заражен-
ня не перевищує 1. А він у Ні-
меччині вже зріс до 1,79. Це 
означає, що 100 заражених ко-
ронавірусом осіб інфікують у 
середньому 179 інших людей. 
До минулої суботи коефіцієнт 
зараження коронавірусом там 
перевищував одиницю в ме-
жах статистичної похибки. ■

ЗБРОЯ

Свобода 
стріляти
На День батька в 
Чикаго застрелено 
чотирнадцять і 
поранено більше сотні 
людей
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Минулих вихідних у США 
відзначали День батька. Свято 
«вдалося»: загинули чотирнад-
цять осіб (п’ятеро — неповноліт-
ні), а сто чотири отримали пора-
нення. Наймолодшою жертвою 
стрілянини став трирічний хлоп-
чик. Але місцева газета «Чика-
го Сан Таймс» звертає увагу: ми-
нулі вихідні були менш крива-
вими, ніж останній вікенд трав-
ня, коли в місті від вогнепальної 
зброї загинуло 24 особи. То були 
найсмертельніші вихідні за бага-
то останніх років, зазначив глава 
поліції Чикаго Девід Браун.
 Останню дитячу жертву стріля-
нини зареєстровано у понеділок, 
22 червня, у західному передмісті 
Остін. 15-річний хлопець отримав 
поранення в ногу, грудну клітку та 
живіт, від яких помер у шпиталі. У 
суботу ввечері в тому ж Остіні за-
стрелили 13-річну дівчинку, яка 
вдома дивилася телевізор, а двох 
інших підлітків поранили. Того ж 
дня загинув трирічний хлопчик, 
який під час поїздки автомобілем 
стріляв у свого батька, але влучив 
у себе. І в ту ж суботу загинуло ще 
два підлітки.
 За інформацією чиказьких 
ЗМІ, цьогорічного Дня батька за-
стрелено найбільше людей за ос-
танній рік. Це все — наслідок без-
контрольного володіння зброєю, 
яке відстоює президент Трамп та 
значна частина американського 
суспільства. Тим часом згаданий 
вище начальник поліції Чика-
го Девід Браун вважає, що винні 
«банди, зброя та наркотики». ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 На південному заході Підне-
бесної, у провінції Гуансі, поп-
ри обурення епідеміологів та 
захисників тварин, стартував 
щорічний традиційний фес-
тиваль собачого м’яса. Фести-
валь проводиться у місті Юй-
лінь із 2009 року. Цьогорічний 
відкрився у неділю, 21 червня, 
і триватиме наступні десять 
днів.
 «Свято лічі та собачого 
м’яса — народна розвага в Гу-
ансі-Чжуанському автономно-
му районі  міста в день літнього 
сонцестояння». Так представ-
ляють це специфічне дійство 
у китайському аналозі «Вікі-
педії» — Байду Байке. Упро-
довж фестивалю щороку заби-
вають від 10 до 15 тисяч собак. 

За віруванням китайців, пло-
ди лічі та м’ясо собак допома-
гають легше переносити спеку, 
приносять удачу та підвищують 
потенцію.
 Інтернет-петицію із закли-
ком заборонити фестиваль що-
року підписують мільйони лю-
дей у всьому світі. До кампанії 
також залучають багато відо-
мих особистостей — як місце-
вих, так і іноземних. Китайсь-
кі попспіваки та актори вико-
ристовували платформу блогів 
Weibo, аби висловитись проти 
фестивалю.
 Жителі та продавці в Юйліні 
виправдовуються, що тварин 
вони вирощують у спеціальних 
розплідниках і вбивають гу-
манним способом. Але активіс-
ти вважають ці вбивства жорс-
токими та вказують: насправді 

продавці часто відловлюють со-
бак на вулицях чи викрадають 
у власників.
 Традиція вживання собача-
тини поширена на території Азії 
в таких країнах, як В’єтнам, 
Таїланд, Південна Корея. У Ки-
таї їсти собаче м’ясо почали дуже 
давно, ще з 500 р. до н.е. За рік 
у цій країні з’їдають близько 10 
мільйонів собак. Це м’ясо не є 
основою харчування. Для порів-
няння: за рік там забивають по-
над 700 млн свиней та близько 50 
мільйонів голів рогатої худоби.

 Міські очільники дистан-
ціювалася від цього заходу, 
хоч опосередковано виправдо-
вували його: «Деякі мешканці 
Юйлінь мають звичку збирати-
ся разом, аби поїсти плоди лід-
жи (китайської сливи) й собаче 
м’ясо під час літнього сонцесто-
яння». Але заявили, що ніколи 
не організовували «фестива-
лю собачої їжі», який є комер-
ційним. Через суперечки дов-
кола фестивалю місцева вла-
да ще у докоронавірусні часи 
опинилась у досить скрутному 

становищі. Захист споживан-
ня собачого м’яса провокує ба-
гато негативних повідомлень 
в іноземних медіа, ставлячи 
керівництво міста в незручне 
становище. Окрім того, вироб-
ників собачого м’яса продовжу-
ють звинувачувати у нелегаль-
них практиках, зокрема — у ви-
краденні і винищенні домашніх 
тварин. Але й тепер, коли про-
блема постала у новому світлі 
через витоки походження ко-
ронавірусу, китайці не бажа-
ють вдаватися до рішучих дій. 
Представники влади зазначи-
ли, що цьогорічний фестиваль 
собачого м’яса менший від по-
передніх, і висловили сподіван-
ня, що наступного року він вза-
галі не відбудеться.
 У квітні цього року адмініст-
рації міст Шеньчжень та Чжу-
хай першими в Китаї заборо-
нили вживання м’яса собак, 
котів та інших домашніх тва-
рин. «Така заборона відпові-
дає вимогам сучасної людської 
цивілізації», — наголосили у 
Шеньчжені. Китайське мініс-
терство сільського господарс-
тва, натомість, оприлюднило 
проєкт закону, за яким надалі 
собаки вважатимуться домаш-
німи тваринами, а не частиною 
живого домашнього господарс-
тва, як зараз. ■

Російського Леніна депортували з Чехії 
у Ґельзенкірхен.

❙
❙

ХРОНІКИ ПАНДЕМІЇ

Друга хвиля
ВООЗ попереджає: поширення 
коронавірусу прискорилося

■

ДИКУНСТВО

Радше вимерти, ніж 
відмовити шлунку?
У Китаї розпочався фестиваль собачого 
м’яса

■

Собак до столу живодери нерідко виловлюють просто на китайських 
вулицях.

❙
❙

БЕЗПАМ’ЯТСТВО

Ленін «емігрував» до Західної Німеччини
Пам’ятник вождю світового пролетаріату встановлено 
в Ґельзенкірхені

■
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 Олег ГАНСЬКИЙ 

Українська влада, отримавши давно очі-
куваний транш кредиту Міжнародного 
валютного фонду, розраховує залучити 
й наступні кредитні вливання від Фонду, 
передбачені програмою стенд-бай. У са-
мому ж Фонді до співпраці з командою 
Володимира Зеленського ставляться з 
осторогою — і перш ніж переказати до 
Києва чергову порцію коштів, уважно 
перевірять, чи виконала наша держава 
всі взяті на себе зобов’язання. А з цим, 
як стверджують, можуть виникнути 
серйозні проблеми. 

Чекайте ревізора в липні 
 У штаб-квартирі МВФ у Вашинг-
тоні заявляють прямо: виділення но-
вої порції грошей iз боку кредитора 
стане можливим тільки за умови точ-
ного виконання всіх узятих на себе 
зобов’язань iз боку офіційного Києва. 
За словами офіційного спікера МВФ 
Джеррі Райса, тільки після цього ух-
валять рішення про виділення наступ-
ного кредитного траншу. При цьому, 
за запевненнями Райса, сьогодні на-
прочуд складно точно назвати дату, 
коли відбудеться перший перегляд 
програми.
 «Але я можу сказати, що ми орієн-
туємося на вересень», — сказав Райс, 
нагадавши, що умови, які повинна 
виконати влада України для отри-
мання нової порції грошей, містять-
ся в опублікованих документах. Ук-
раїнська влада з таким трактуванням 
погоджується — раніше, як відомо, 
наш міністр фінансів Сергій Марченко 
повідомив, що приїзд місії МВФ в Ук-
раїну з перевіркою очікується в лип-
ні-серпні.
 А вже через місяць-другий може 
бути готовим рішення про надання 
другого траншу допомоги. Хоча це рі-
шення може бути й негативним. «Ця 
програма тільки почалася, і зараз 
важко назвати дату, коли відбудеть-
ся перший перегляд», — констатував 
Райс. 
 Як зазначають експерти, МВФ виз-
начив чотири пріоритети для України: 
підтримати домогосподарства і біз-
нес під час кризи, зберегти незалеж-
ність НБУ, стягнути втрати держави 
з власників банків-банкрутів і, наре-
шті, продовжити антикорупційні за-
ходи. 
 Чи не найбільше Фонд хвилюєть-
ся про український фінансовий сек-
тор, який у Вашингтоні вважають 
найбільш уразливим. А тому спроби 
представників провладної більшості 
звільнити з посади голову Нацбан-
ку Якова Смолія вони вважають за-
грозою для нашої фінансової стабіль-
ності й натякають, що наша держава 
може залишитися без наступної пор-
ції грошового вливання. За словами 
директора-розпорядника МВФ Кріс-
таліни Георгієвої, український На-
ціональний банк майстерно керував 
грошовою політикою впродовж дуже 
складного періоду. «Необхідно збере-
гти незалежність центрального банку, 
а грошово-кредитна і валютна політи-
ка мають сприяти ефективності інф-
ляційного таргетування, одночасно 
дозволяючи впорядковано коригува-
ти валютний курс і запобігати стре-
сам ліквідності. Фінансова політика 
мусить забезпечити баланс між збе-
реженням фінансової стабільності та 
сприянням відновленню економіки», 
— сказала Георгієва. 

Юлія Тимошенко проти держави 
Україна 
 І це не просто точка зору експерта, 
а чітке розуміння ситуації та не менш 
яскраве артикулювання проблеми 
«ПриватБанку». Яка в Україні ніку-
ди не зникла навіть після ухвалення 
постанови Верховної Ради про те, що 
колишні власники комерційних бан-
ків, які були націоналізовані, не мо-
жуть отримати свої фінансові устано-
ви назад. 
 Ще на стадії обговорення постано-
ви скептики зазначали: ексвласник 
«ПриватБанку» Ігор Коломойський 
може спробувати повернути собі банк 

через рішення Конституційного Суду. 
І вже нещодавно з’явилася інформа-
ція, що цей сценарій і справді можуть 
намагатися розіграти. 
 Як відомо, ще 11 червня в Консти-
туційний суд України надійшло кон-
ституційне подання 64 народних де-
путатів України щодо відповідності 
Конституції України Закону України 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо вдоскона-
лення механізмів регулювання бан-
ківської діяльності», його окремих 
положень, а також положень інших 
законодавчих актів у редакції цього 
закону». 
 Ініціаторами подання, які відкри-
то стали грати проти держави Украї-
на на боці Ігоря Коломойського, стали 
народні депутати від фракції «Бать-
ківщина» Сергій Власенко та Юлія 
Тимошенко. Подання підписали та-
кож нардепи від «Батьківщини», де-
путатської групи «За майбутнє» та 
окремі народні депутати від «Слу-
ги народу»: Олександр Дубинський, 
Максим Бужанський, Олександр Ку-
ницький, Ольга Василевська-Сма-
глюк. Остання, як відомо, підготува-
ла доволі велику кількість технічних 
правок під час розгляду у Верховній 
Раді так званого «антиколомойсько-
го закону».
 Про те, наскільки небезпечною 
може бути така ініціатива в наших 
умовах, пише у листі директор-розпо-
рядник Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб Світлана Рекрут до пре-
зидента Зеленського, що його опри-
люднили у ЗМІ, Конституційний суд 
днями поновив справу, яка може ска-
сувати націоналізацію «ПриватБан-
ку».
 Як йдеться у листі, задоволення 
КСУ конституційного подання у пов-
ному обсязі миттєво виведе за межі 
правового поля весь інститут систе-
ми гарантування вкладів, а неплатос-
проможні банки убезпечить від  лікві-
дації. Наслідки використання такого 
прецеденту в конституційному подан-
ні, на думку чиновниці, матимуть ка-
тастрофічний характер для діяльності 
Фонду, Кабінету Міністрів, Націо-
нального банку та стабільності всієї 
фінансової системи України.

 Це, зокрема, завадить виводити з 
ринку неплатоспроможні банки, за-
довольняючи вимоги вкладників та 
інших кредиторів таких банків. Та-
кож скасує вимоги до пов’язаних iз 
неплатоспроможними банками осіб 
щодо відшкодування шкоди банку 
та його кредиторам й унеможливить 
виконання Україною взятих на себе 
зобов’язань у рамках діючих міжна-
родних програм і меморандумів.
 Крім того, керівниця Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб ствер-
джує: ініціатива Конституційного 
суду може поставити під сумнів легі-
тимність раніше ухвалених Фондом 
рішень, насамперед щодо «Приват-
Банку». Причому проблема, на дум-
ку Рекрут, є настільки серйозною, що 
вона, зокрема, навіть попросила пре-
зидента скликати засідання РНБО у 
зв’язку із загрозою нацбезпеці в еко-
номічній сфері.

І без МВФ проживемо…
 Тим часом українська влада пла-
нує вже через три роки опиратися у 
своїй діяльності винятково на власні 
сили і взагалі відмовитися від коштів 
Міжнародного валютного фонду. 
 «Ми віримо, що в нас буде мож-
ливість до 2023 року, вже в 2022 році, 
сказати, що маємо нуль кредитів від 
МВФ у бюджет. Ми маємо цю мож-
ливість завдяки детінізації, збіль-
шенню доходів, підвищенню витрат, 
підвищенню наших кредитних рей-
тингів», — заявив міністр фінансів 
Сергій Марченко і додав: сьогодні іс-
нують всі ознаки відновлення еконо-
мічного зростання. 
 Серед причин таких очікувань, на 
думку Марченка, — збільшення рівня 
споживання електроенергії. Як вва-
жає головний фінансист держави, це 
свідчить про певні відновлення про-
мисловості. Задоволені в міністерстві 
також показниками ОВДП і взагалі 
вже затвердженою програмою спів-
праці з МВФ. «Ми ставимо завдання 
перед керівниками податкової та мит-
ної служби, щоб вони перевиконали 
ці показники, враховуючи ту динамі-
ку спаду, яку ми маємо, щоб ми мали 
можливість надолужити», — резюму-
вав Марченко. ■

НАШІ ГРОШІ

Взяти і забути?.. 
«Проколомойське лобі» на чолі з Юлією Тимошенко 
ініціює конфлікт між державою Україна та МВФ: 
готуються скасувати рішення про націоналізацію 
«ПриватБанку»

■АНТИКРИЗА

І «айтішник» 
позаздрить 
офіціанту! 
Ринок праці в Україні зазнав 
суттєвої трансформації, 
найбільший спад 
при цьому демонструє 
транспортна галузь 
Олег ГАНСЬКИЙ

 Українська влада намагається визначити нищів-
ний вплив коронавірусу на нашу економіку і продума-
ти, якими мають бути подальші кроки задля зменшен-
ня негативних наслідків. Тим часом в оновленій пост-
кризовій українській економіці вимальовуються доволі 
цікаві конфігурації. 
 Найменше, як виглядає, постраждала галузь гро-
мадського харчування: станом на сьогоднішній день 
відчинено 86% ресторанів від тієї кількості, котра пра-
цювала до карантину. За даними вітчизняних аналіти-
ків, із квітня кількість активних вакансій збільшилась 
на понад 45%: сьогодні є вільними 43 тисячі активних 
вакансій. Кандидатам при цьому готові платити по 12 
тисяч гривень на місяць. 
 Натомість дещо краще оплачувана сфера — IT-
індустрія — навпаки, переживає не кращі свої часи: 
кількість фахівців, які шукають роботу, від початку ка-
рантину весь час зростає. І наразі ця тенденція не па-
дає: якщо в березні на сайтах пошуку роботи було роз-
міщено 17,5 тис. вакансій, то зараз їх кількість зросла 
до 21,3 тисячі. 
 Зростає і кількість реєстрації фізичних осіб–під-
приємців, щоправда, вже без піку: якщо за два тижні 
було зареєстровано 7 тис. 269 підприємців, то на цьо-
му тижні це число зменшилося до 5 тис. 640 осіб. Ста-
білізується і кількість новозареєстрованих компаній: 
за кожен тиждень з’являється близько тисячі нових 
підприємств. 
 Серед найбільш постраждалих галузей фахівці на-
зивають транспортну. Транспортні компанії України в 
січні-травні 2020 року перевезли 1,01 млрд пасажирів, 
що на 43,7% менше, ніж за аналогічний період 2019 
року. За даними Державної служби статистики, паса-
жирообіг транспортних компаній за звітний період ста-
новить 20,1 млрд пас./км, що на 51,6% менше показ-
ника за вказаний період минулого року.
 Залізничним транспортом у січні-травні поточно-
го року скористалося 28 млн пасажирів, що на 55,9% 
менше, ніж у січні-травні 2019 року. А послугами авто-
мобільного транспорту — 420,5 млн пасажирів, що на 
44,8% менше. Авіаційний транспорт, відповідно, скоро-
тив перевезення пасажирів на 56,2%, — до 2 млн осіб. 
 Трамваями в січні-травні скористалися 170,9 млн. 
пасажирів, таким чином маємо скорочення на 34,9%, 
метрополітеном — 144 млн пасажирів, скоротивши їх 
кількість на 51,8%, тролейбусами — 246,9 млн, ско-
рочення становить 39,1%. Майже в нуль зійшов вод-
ний транспорт: його послуги зменшились на 98,9%, 
— усього ж по воді під час карантину подорожувало 
близько 10 тис. осіб. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Дешеві кредити — за довідкою 
 про коронавірус 

 Влада таки намагається виконувати взяті на себе 
передвиборчі зобов’язання — і видати хоча би незнач-
ну частину кредитів за низькою відсотковою ставкою. 
У рамках держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%» 
уповноважені банки за тиждень видали 82 новi позики 
на загальну суму 104,67 млн гривень. Всього, станом 
на вчорашній день, видано 721 кредит на 509,43 млн 
гривень.
 Позику, як відомо, можна отримати вже в 16 бан-
ках. «Тільки за минулий тиждень уповноважені бан-
ки уклали практично 11% виданих за весь період дії 
програми кредитів. Цікаво, що окрім нового продук-
ту — програма «Доступні кредити 5-7-9%» — була 
трансформована у програму підтримки бізнесу, який 
постраждав від карантинних заходів задля подолан-
ня пандемії коронавірусу — популярністю все ще ко-
ристується базовий продукт програми — інвестиційні 
кредити. Я вважаю, це хороший сигнал, який свідчить, 
що український бізнес попри невизначеність важких 
часів, думає про розвиток та інвестує в це кошти», — 
зазначив виконавчий директор Фонду розвитку під-
приємництва Руслан Гашев.

■

■

«Ініціативна група» Ігоря Коломойського готується таки віддати «ПриватБанк» 
ексвласнику, навіть попри загрози для України.

❙
❙
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Ще рік тому пити справжню 
каву наші городяни могли, 
лише виїхавши за межі мiста
 ■ Чи не страшно було від-
кривати кавовий бізнес у не-
великому містi?
  — Звичайно, це був вели-
кий ризик, ми не могли спро-
гнозувати результати. Але зва-
жились на цей крок лише че-
рез любов до нашого міста й 
бажання створити тут місце 
атмосфери, якості й розвитку. 
Це була наша відповідальність 
— насаджувати у нашому місті 
кавову культуру, адже пити 
справжню якісну каву наші 
городяни могли, лише виїхав-
ши за його межі. Тому доводи-
лося займатися досить потуж-
ною просвітницькою діяльніс-
тю. Якщо кава з кислинкою, 
то це не недолік, а невід’ємний 
смак справжньої ягоди.   
 ■ В останні роки в Україні 
кавова культура стала в рази 
популярнішою. Як вважаєте, 
чим це спричинено і які фак-
тори на це вплинули?
 — Останні п’ять років каво-
ва культура в Україні стрімко 
розвивається. Цьому сприя-
ють, по-перше, відкриті мож-
ливості для подорожей, вив-
чення досвіду інших країн, 
відвідування кав’ярень і ка-
вових фестивалів. Також 
значну роль у цьому процесі 
відіграє міжнародна організа-
ція Specialty Coffee Association 
— SCA, членом якої є Україна 
й яка організовує чемпіона-
ти для бариста, підтримує ос-
вітні проєкти та кавові фести-
валі. Окремим фактором змін в 
Україні є бурхливий розвиток 
HoReCa (Hotels, Restaurants, 
Cafes). Крім того, сьогодні 
у розвиток кавової культу-
ри почали вкладати кошти. 
Кав’ярні третьої хвилі біль-
ше самі почали працювати із 
зеленим зерном, хоча раніше 
зазвичай купували обсмажені 
зерна. Значний фактор у цьо-
му процесі — це подорожі на 
плантації й знайомства з фер-
мерами. Також зараз відкри-
вається все більше кав’ярень 
iз якісним професійним об-
ладнанням. І, насамперед, 
професія бариста стає сталим 
трендом. Сьогодні відвідуван-
ня кав’ярні — це не лише від-
повідь на потребу в кофеїні, 
це орієнтація на клієнта й ін-
дивідуальний підхід до потреб 
кожного.
 ■ Як можна пояснити таку 
популярність і велику кіль-
кість кав’ярень, зараз їх стає 
все більше і більше?
 — Минулого року Україна 

увійшла в трійку країн в Єв-
ропі, де відкрилося найбільше 
кав’ярень. Однією з причин є 
зміна культури споживання 
кави: замість домашньої кави 
українці все частіше віддають 
перевагу каві в кав’ярнях або 
на виніс. Кав’ярені на ринку 
України представлені невели-
кою кількістю великих грав-
ців і великою кількістю малих 
бізнесів.    
 ■ Розкажіть, будь ласка, 
як відрізнити якісну каву від 
неякісної?
 — Корисно володіти інфор-
мацією щодо зерна. Це рік вро-
жаю, ступінь обсмажування, 
який можна визначити за ко-
льором, приготування зерен: 
розмір помолу, час екстракції, 
температура води й молока. І 
останнє — смак. Кава не має 
бути гіркою. Це повинен бути 
збалансований напій, в міру 
кислий, в міру солодкий.

Розвинути кавову культуру в 
Україні допомогла Угода про 
асоціацію з ЄС 
 ■ Як карантин вплинув на 
ваш бізнес? Для багатьох під-
приємців це стало викликом.
  — Ми активно готували-
ся до літнього сезону з розши-
реним колом гостей i, звичай-
но, як і всі, на різке закрит-
тя кав’ярень не розраховува-
ли. Безумовно, це був великий 
виклик. Нам довелося розпус-
тити всіх працівників кав’ярні 
з частковою оплатою праці на 
час карантину. Ми зазнали чи-
малих збитків. Наша ростерія 
одразу втратила всі оптові за-
мовлення від наших клієнтів 
HoReCa. Ми поставили перед 
собою задачу: розширити роз-
дрібну торгівлю, використо-
вуючи всі можливі інтернет-
ресурси, розуміючи що, коли 
кав’ярні зачинені, люди так 

само хочуть пити гарну каву. 
Ми запропонували безкоштов-
ну доставку по всій Україні, й 
реально кількість індивіду-
альних замовлень під час ка-
рантину значно зросла. Ну, а 
з іншого боку, зупинка, хоча 
й вимушена, завжди має й по-
зитивні наслідки, надає мож-
ливість передихнути та при-
ділити час, що йшов на вирі-
шення поточних питань, ін-
шим важливим і стратегічним 
речам.
 ■ Яка ситуація в Україні з 
виробництвом кави? Бо, на-
скільки відомо, на 90% ми спо-
живаємо імпортований про-
дукт.
  — Українські виробники 
переважно закуповують си-
ровину у європейських країн-
посередників. Співпраця з 
країнами-виробниками не на-
стільки популярна.
 Виходячи з динаміки ім-
порту кави, у 2018 році ці об-
сяги зросли майже на 28%. 
Українське виробництво фор-
мується виробниками, які ім-
портують кавові зерна як си-
ровинний продукт, а в Ук-
раїні обсмажують, фасують 
і продають під своєю торго-
вою маркою. Позитивно на 
український ринок вплину-
ло укладання договорів про 
вільні поставки з провідними 
країнами-виробниками, а та-
кож набрання чинності угоди 
про асоціацію з ЄС щодо стан-
дартизації товарів і послуг.

   Якщо ви хочете відкрити 
кавовий бізнес — спершу 
розберіться у цій сфері
 ■ Які способи заварювання 
кави на сьогодні найпопуляр-
нішi? 
  Нещодавно компанія Poster 
склала рейтинг кавових на-
поїв на основі досліджень 

кав’ярень із кавою свіжого об-
смажування. Він такий: 37% 
— лате, 26% — капучіно, 21% 
— еспресо, 14% — фільтр кави 
і 2% — інші напої. Щоб відчу-
ти смак певного регіону, реко-
мендуємо спосіб приготуван-
ня pour-over (пуровер). Це за-
гальна назва для усіх методів 
приготування кави за допо-
могою фільтру, за яких гаря-
ча вода проходить через ворон-
ку та паперовий фільтр. V60 
— один зі способів приготу-
вання пуроверу за допомогою 
спеціальної воронки від ком-
панії Hario. Кава, що готуєть-
ся у такий спосіб, має досить 
насичений і водночас чистий 
смак. Також варто пам’ятати, 
що смак кави залежатиме від 
якості зеленого зерна, ступе-
ня обсмажування, обладнан-
ня, води і вiд людини, яка її 
готує.
 ■ Які поради можете дати 
майбутнім підприємцям, котрі 
вагаються, відкривати свою 
справу чи нi? 

 — І щодо відкриття 
кав’ярень ми радили б у пер-
шу чергу розібратися у цій 
сфері. Окрім фінансових 
розрахунків, важливо ро-
зуміти, з ким ви будете кон-
курувати, у чому може бути 
ваша перевага, адже тих, хто 
дуже добре знається в цій 
сфері, обігнати непросто. З 
іншого боку, якщо ви любите 
цю справу й готові навчатися 
— чому б і нi? Адже ви може-
те перейняти позитивний до-
свід тих, хто попереду, швид-
ше, ніж вони його здобували. 
Є безліч корисної доступної 
інформації, й, якщо ви го-
тові важко й багато працюва-
ти, боятися не треба.
 ■ Що особисто для вас 
кава? Як любите спожива-
ти?
  — Особисто для нас кава 
— це те, що дає людям значно 
більше, ніж смак і бадьорість. 
Це про атмосферу, спілку-
вання, стосунки, у яких кава 
відіграє приємну роль. ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Гаряча, як пекло, чорна, як чорт, чиста, як янгол, 
солодка, як любов
Кавовий бізнес в Україні: як Угода про асоціацію з ЄС допомогла розвинути якість та ринок кави, з чого почати 
та як після кризи лишитися у справі

■

Юлія та Андрій проводять майстер-клас із приготування кави.❙

Засновниця закладу Юлія Чорномор готує каву.❙

Юлія Чорномор у процесі обсмажування кавових зерен.❙

Катерина БАЧИНСЬКА

Із неї починається ваш ранок, вона допомагає збадьоритися, а її аромат ні з чим не переплутаєш. 
Кавова культура в Україні протягом останніх п’яти років стає все популярнішою: відкриваються нові 
заклади, українці мають змогу дегустувати напої з різних куточків світу та вивчати досвід із різних 
країн з обсмажування зерен. І якщо у 2015 році кав’ярню з якісною кавою було віднайти не так і 
просто, то у 2020-му рівень якості кави та закладів нічим не поступається європейським та аме-
риканським аналогам. Юля та Андрій серед тих, хто не побоявся конкуренції та вирішив відкрити 
кав’ярню у маленькому українському містечку Жовті Води. Чотири роки Юля прожила у Штатах, 
де вивчала це питання і дізнавалася про кавову культуру, щоб перейняти і впровадити досвід уже 
в Україні. Понад рік у містечку Жовті Води Юля з Андрієм приймають відвідувачів у красивій та 
затишній кав’ярні, де самостійно обсмажують кавові зерна. Ми ж вирішили дізнатися: які викли-
ки постають під час відкриття кавового бізнесу в Україні, чи не боялися вони відкрити заклад у 
маленькому місті, чому в Україні відкривається все більше кав’ярень та які зміни відбулися після 
виходу з карантину?
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«92% дітей в інтернатах мають батьків»
 ■ Пане Володимире, переважна біль-
шість українців вважає, що до інтерна-
тів потрапляють винятково діти-сироти 
або діти з неблагополучних сімей. А як 
насправді? Хто сьогодні перебуває в ук-
раїнських інтернатах?
 — Це дуже хибне уявлення. Насправ-
ді 92% дітей, які перебувають в інтерна-
тах, мають батьків. І лише 8 відсотків — 
це діти-сироти і діти, позбавлені бать-
ківського піклування. 
 Коли в січні 2019 року ми почали ре-
алізовувати свій проєкт на Тернопіль-
щині, в усіх інтернатах області (а їх тут 
19) перебувало 1407 дітей iз цілодобовим 
перебуванням. Так от, серед них — мен-
ше 7% дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Тут треба зро-
бити одне цікаве зауваження. Інтернати, 
або, як їх зараз правильно називають, за-
клади інституційного догляду і вихован-
ня, наразі виконують невластиві їм фун-
кції соціальної підтримки. Бо в суспіль-
стві склалася думка, що інтернат — це 
добре, дитина там доглянута, нагодова-
на, одягнена, отримує освіту, відповід-
но, маємо багато випадків, коли родина, 
потрапивши в складні життєві обставини 
(наприклад, батьки втратили роботу або 
поїхали за кордон на заробітки — на Тер-
нопільщині таких випадків маємо чима-
ло), прилаштовує своїх дітей в інтернат! 
І це не є неблагополучні сім’ї в класич-
ному розумінні, де батьки зловживають 
спиртним, а діти кинуті напризволяще, 
йдеться про родини, де виникли тимча-
сові труднощі й скрута. 
 ■ Чесно кажучи, я вражена, бо мені 
важко зрозуміти, як можна вважати, що 
інтернат — це добре... Навпаки, мені до-
водилося чути, як батьки «погрожують» 
дітям: «Не будеш слухатися, віддамо в ін-
тернат». Бо це досить сувора школа жит-
тя для маленької людини. 
 — У Тернопільській області ми ро-
били медіа-моніторинг і виявилося, що 
значна частина людей дійсно вважають, 
що інтернати — це добре. Тож працювати 
ще є над чим, зокрема й iз громадською 
думкою. Заради об’єктивності додам, що 
Тернопільщина — один із регіонів із най-
нижчим рівнем сирітства, він тут майже 
вдвічі нижчий, ніж у цілому по Україні. 
 Загалом численні дослідження свід-
чать про те, що навіть короткотерміно-
ве розлучення дитини з сім’єю шкодить 
її інтелектуальному і фізичному розвит-
ку. Особливо це стосується дітей ранньо-
го віку — від народження до трьох років. 
У Радянському Союзі, де родинні зв’язки 
не цінувалися, бо «держава про все под-
бає»,  навіть побутували сподівання, що 
до 1980 року всі радянські діти здобува-
тимуть освіту в школах-інтернатах, за-
охочувалося будівництво великих інтер-
натних закладів. Але в колективі, де жи-
вуть сотні вихованців, може бути все — 
від примусу до фізичного і сексуального 
насилля. Сьогодні, хвалити Бога, до де-
ржави прийшло розуміння, що інтерна-
тна система безнадійно застаріла, вона 
завдає більше шкоди, ніж користі й її 
потрібно реформувати. Бо якщо ми хо-
чемо побудувати сучасну державу, то, в 
першу чергу, маємо інвестувати в дітей. 
 До речі, відомий економіст і лауре-
ат Нобелівської премії в галузі економі-
ки Джеймс Хекман у своєму досліджен-
ні пише, що кожен вкладений долар ін-
вестицій у ранній розвиток дітей згодом 
приносить 7 доларів прибутку. Вчений 
наголошує, що найефективніше з еконо-
мічної точки зору, що може зробити де-
ржава для свого майбутнього, — це ін-
вестувати в підтримку вразливих сімей 
iз дітьми. Бо діти, які виросли в родині, 
матимуть кращі шанси реалізувати себе, 

а відтак стануть повноцінними еконо-
мічними суб’єктами в майбутньому. Для 
держави дешевше підтримувати сім’ї у 
складних життєвих обставинах, ніж роз-
лучити дитину з родиною, фінансувати 
її перебування в інтернатному закладі 
й у подальшому мати клопіт з інтегра-
цією випускника у громаду. Адже дити-
на з інтернату є зовсім непристосованою 
до життя. Вона не має сімейного досвіду, 
не знає, як розпоряджатися бюджетом, 
як вести домашнє господарство, не вміє 
вибудовувати стосунки з соціумом. Тому 
часто-густо вихованці інтернатів мають 
труднощі зі створенням власних сімей, 
не розуміють, що таке бути відповідаль-
ним татом, мамою, зрештою, як показує 
статистика, значна кількість їхніх дітей 
теж потрапляють в інтернати. 

«Інтернати — це зручно для батьків, 
але погано для дітей»
 ■ В Україні вже не вперше намага-
ються реформувати інтернатну систему. 
Проте попередні спроби не мали успіху. 
Чому? 
 — Так, ми вже пережили кілька 
хвиль реформ, уже приймали відповідні 
програми і документи. Але, на жаль, далі 
намірів справа не пішла. Однією з причин 
цього, як я вище казав, є вкорінена дум-
ка в суспільстві, що інтернати — це доб-
ре. Ось днями я наштовхнувся в соцме-
режах на дискусію про закриття санатор-
них шкіл-інтернатів. Мовляв, руйнують 
унікальну, «перевірену часом» систему 
закладів, де діти могли поєднувати нав-
чання з реабілітацією. Але будемо відвер-
ті: санаторні школи — це зручно для бать-
ків, але погано для дітей. Поки не мати-
мемо розуміння цього, важко буде щось 
змінити. Якщо є сформована громадсь-
ка думка плюс політична воля, то є осно-
ва для реформи. Бо інакше я не можу по-
яснити, чому з 2002 року ми ухвалювали 
стратегічні документи, а змінити так ні-
чого й не змогли.
 Нагадаю, що в 2007 році урядом Ук-
раїни була ухвалена Державна цільова 
соціальна програма реформування систе-
ми закладів для дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування. Втім 
досягнути запланованованого цим доку-
ментом скорочення кількості дітей в ін-
тернатних закладах не вдалося. В 2012 
році президентським указом було затвер-
джено Національну стратегію профілак-
тики соціального сирітства на період до 
2020 року, де йшлося про те, щоб макси-
мально викорінити явище, коли діти при 
живих батьках перебувають в інтерна-
тах. Її теж, на жаль, не вдалося реалізува-
ти в повному обсязі. І нарешті в 2017 році 
розпоря дженням Кабінету Міністрів Ук-
раїни була ухвалена Національна страте-
гія реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 2017—2026 
роки. На мою думку, це один із найкра-
щих документів, де дуже чітко виписано 
цілі й завдання. Зокрема, цим документом 
Україна задекларувала, що з 2026 року в 
нас не повинно бути інтернатів із кількіс-
тю дітей більше 15 осіб. Це дуже серйоз-
ний і важливий крок. Також iз 2020 року 
маємо припинити прийом до будинків ди-
тини малюків віком до трьох років.
 Завдання складні, але я переконаний, 
що ми на правильному шляху. Особисто 
мене дуже тішить той факт, що всього за 
рік реалізації нашого проєкту в інтерна-
тах Тернопільщини вдалося скоротити 
кількість дітей до 1010 осіб. 
 ■ За рахунок чого відбулося це скоро-
чення? 
 — Коли ми побували в областi й поча-
ли розбиратися, скільки ж дітей в інтер-
натних закладах, то виявилося що це пи-
тання не таке тривіальне, як здається на 

перший погляд. Щоб зрозуміти суть про-
блеми, ми навіть ввели термін «загаль-
на кількість вихованців» в інтернаті. Бо 
з’ясувалося, що в інтернатах є і діти, і до-
рослі, тобто особи старші 18 років. Через 
різні причини — хтось недовчився, ко-
гось вчасно не перевели в інший заклад 
або ж це молоді люди з інвалідністю — 
вони все ще залишаються в інтернаті. 
 Перш за все нас цікавили діти (особи 
до 18 років). Коли ж почали з’ясовувати, 
скільки дітей перебувають в інтерна-
тних закладах, виявилося, що й тут не 
все так просто. Є діти, які перебувають 
у закладах цілодобово, діти, які перебу-
вають на денній формі утримання (вони 
відвідують заклад, вчаться там, залиша-
ються в групі продовженого дня, але вве-
чері повертаються додому). Крім цього, 
є категорія дітей, які в інтернатах тіль-
ки навчаються, наприклад, тому що за-
клад просто близько від дому. І остання 
група — це діти (як правило, з інвалідніс-
тю), які перебувають на індивідуальному 
навчанні, але проживають удома. З точ-
ки зору реформування інтернатних за-
кладів, пріоритетним є зменшення кіль-
кості дітей, які перебувають в інтерна-
тах цілодобово, бо саме для них ці закла-
ди становлять найбільшу небезпеку. 
 ■ Тобто кількість дітей в інтернатах 
зменшилася внаслідок цієї «інвентари-
зації»?
  — Не тільки. Розбираючись у циф-
рах, ми створили інформаційно-аналі-
тичну систему, яка дозволила нам поба-
чити географію походження дітей. Далі 
ми передавали інформацію в об’єднані 
територіальні громади, аби там зверну-
ли увагу, що їхні діти перебувають в ін-
тернатах. Часом влада на місцях про це 
навіть не знала, тому що батьки мають 
можливість самостійно влаштовувати 
дітей до інтернатів! Відтак упродовж ми-
нулого літа соціальні працівники та пра-
цівники служб у справах дітей спільно з 
нашими експертами здійснили оцінку сі-
мейної ситуації понад 900 дітей, які пе-
ребували в інтернатах цілодобово. Вони 
з’ясували спроможність батьків здійсню-
вати догляд i виховання власної дитини, 
вивчили можливість навчання дитини за 
місцем проживання і провели бесіди про 

шкоду перебування дитини поза сім’єю та 
можливі наслідки. Результати такої робо-
ти було видно вже 1 вересня 2019 року. Ми 
отримали скорочення кількості дітей, які 
перебували в інтернатах цілодобово, на 
20%. Звичайно, при цьому деяким сім’ям 
надавали різного роду підтримку. Комусь, 
наприклад, потрібно було допомогти з ре-
монтом будинку, комусь відновити доку-
менти, комусь важливо було прилашту-
вати дітей у групу продовженого дня при 
місцевій школі. 
 Крім того, якщо родини були не-
спроможні забрати дітей (батьки зловжи-
вали спиртним і занедбання було важке), 
ми пропонували службам у справах дітей 
вживати радикальних заходів: позбавля-
ти батьківських прав, аби дитину можна 
було прилаштувати в сімейні форми ви-
ховання: під опіку родичів, в прийомну 
сім’ю, дитячий будинок сімейного типу 
чи подати дитину на всиновлення. 
 Наголошую, що в основі реформи ле-
жить стратегія «м’якої деінституціаліза-
ції», ядром якої є механізм гейткіпінгу. 
Суть його полягає в тому, щоб усіма засо-
бами запобігти потраплянню дітей в інтер-
нати. Тобто маємо зробити все можливе, 
аби підтримати сім’ю ще до того, поки в неї 
складуться такі обставини, що з’явиться 
думка відправити дитину в інтернат. І 
лише у крайньому випадку необхідно ви-
лучати дитину з родини, але не для того, 
щоб направити в інтернат, а влаштувати 
тимчасово, наприклад у сімейний патро-
нат, поки в сім’ї вирішуються проблеми. 

«Ми знову відновлюємо фахівців 
iз соціальної роботи»
 ■ Велика відповідальність у процесі 
реформування покладається на місцеві 
органи влади, чи не так? 
 — Наша реформа деінституціалізації 
дійсно сьогодні збiглася з реформою де-
централізації. ОТГ стають органом, який 
відповідає за забезпечення прав і захист 
дітей на своїй території. Об’єднані тери-
торіальні громади мусять у своєму ви-
конавчому органі, відповідно до законо-
давства, створювати служби у справах ді-
тей. Це дозволить швидко приймати рі-
шення в інтересах дитини, відстоювати 
й забезпечувати її права. 

Володимир Кузьмінський. ❙

ДОСЬЄ «УМ»

 Володимир Кузьмінський, 48 років  
 Керівник проєкту «Розробка та впровадження регіональ-
ного плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з 
догляду на сімейній основі (реформування закладів інститу-
ційного догляду та виховання дітей у Тернопільській облас-
ті)», старший консультант Оxford Policy Management. Має по-
над 20 років досвіду роботи у сфері захисту дітей i забез-
печення прав дитини. 
 Працював як консультант для місцевих, регіо-
нальних i національних урядів Киргизстану, Мол-
дови, Зімбабве, Вірменії, Таджикистану, Уз-
бекистану та Росії щодо реформування 
системи забезпечення прав дитини та 
соціального захисту. Він також бере ак-
тивну участь у роботі неурядових ор-
ганізацій на волонтерських засадах — 
був членом правління (а до 2015 року 
президентом) Міжнародної організації 
з прийомної опіки (IFCO) з 2011-го до 
2017 року. Кандидат економічних наук, 
магістр iз менеджменту організацій.

■

РЕФОРМА■

Керівник проєкту Мінсоцполітики з реформування 
закладів інституційного догляду та виховання дітей у 
Тернопільській області Володимир Кузьмінський — 

про те, що буде з сиротинцями та їхніми вихованцями

«З 2026 року
інтернатів не 

Ліна ТЕСЛЕНКО

Ніхто не стане заперечувати, що ніде дитина не отримає стільки любові, турботи 
й корисних навичок, як у власній родині. Але якщо «родина» — це сотня таких же 
обділених долею дітей? Чи може там маленька особистість рости щасливою? Як 
показує досвід, ні, не може. Саме тому цивілізовані країни давно відмовилися від 
великих сиротинців, які залишилися лише у пострадянських країнах. Через рефор-
му системи інтернатних закладів пройшли Румунія, Болгарія, Словаччина, Чехія і 
це навіть було однією з умов їхнього приєднання до ЄС. Україна також має на меті 
позбутися цього радянського спадку. Пілотний проєкт реформування закладів інс-
титуційного догляду та виховання дітей реалізується нині в Тернопільській області 
міжнародним консорціумом Оxford Policy Management та Міністерством соціальної 
політики України. Як це відбувається, говоримо з керівником проєкту Володимиром 
Кузьмінським. 
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 Окрім цього, громади мають вводи-
ти фахівців із соціальної роботи (ФСР), 
які, відповідно до нового Закону України 
«Про соціальні послуги», забезпечують 
окремі базові соціальні послуги. Був пе-
ріод, коли такі ФСРи працювали по всій 
Україні і вони довели свою ефективність. 
Є такий індикатор, як кількість дітей в ін-
тернатних закладах усіх типів на 100 ти-
сяч дитячого населення. Так от, станом на 
2011 рік цей показник становив 1071 ди-
тина на 100 тисяч дитячого населення. У 
2014 році відбувся спад — 874 дитини на 
100 тисяч дитячого населення. Таке зни-
ження індикатора пов’язуємо з активним 
проведенням профілактичної роботи, яку 
здійснювали фахівці з соціальної роботи. 
Але в 2014 році, коли почалася війна, че-
рез скорочення видатків скоротили всіх со-
ціальних працівників. І в нас знову відбув-
ся стрибок: у 2015 році ми вже мали 1313 
осіб дітей в інтернатах на 100 тисяч дитячо-
го населення. І це всього за рік! Станом на 
кінець 2019 року цей індикатор сягає 1319 
дітей на 100 тисяч дитячого населення. 
 Сьогодні ми знову відновлюємо фахів-
ців iз соціальної роботи, але вже на рівні 
ОТГ. Це непростий процес, бо ОТГ не дуже 
охоче на це йдуть, їм треба роз’яснювати, 
навіщо це потрібно. Але, сподіваюся, вве-
дення соціального працівника буде тією 
цеглинкою, яка забезпечить незворот-
ність процесу деінституціалізації. 
 ■ Коли я побачила, що передбачаєть-
ся в рамках Стратегії створити на рівні 
ОТГ, а це і малі групові будиночки, і со-
ціальні квартири, і відділення терміно-
вого влаштування дітей, і центри для ді-
тей з особливими потребами, то видало-
ся, що все це аж занадто фантастично 
виглядає. Чи потягнуть ОТГ такий ма-
сив роботи?
 — Ми з вами знаємо об’єктивний за-
кон економіки: потреби безмежні, а ресур-
си завжди обмежені. Але ми можемо сьо-
годні почати з невеликого. Давайте ство-
римо службу у справах дітей і введемо по-
саду фахівця з соціальної роботи. Бо саме 
він вирішує 90 відсотків проблем на міс-

цях. Наприклад, раннє виявлення сімей, 
які потрапили в складні життєві обстави-
ни. Фахівцю з соціальної роботи, який пе-
ребуває на місці, легше бути в курсі всіх 
справ. Скажімо, якщо батьки на заробіт-
ках, то, можливо, треба бабусю підтрима-
ти, аби вона за дитиною доглядала. Або 
потрібно в школі групу продовженого дня 
створити, забезпечити дітей гарячим хар-
чуванням, аби батьки могли спокійно пра-
цювати весь день. Це невеликі насправді 
гроші — ОТГ це  може, й дуже легко. 
 Звичайно, всі послуги неможливо 
створити на рівні ОТГ відразу, а часом і 
не потрібно. Усе залежить від конкрет-
них потреб. Коли, наприклад, ми бачи-
мо, що в ОТГ проживають п’ятеро дітей 
з інвалідністю, то чому б не створити на 
базі садочка, школи чи навіть бібліотеки 
денний центр, де діти зможуть перебува-
ти, поки їхні батьки працюють? 
 Якраз на Тернопільщині ми пілотуємо 
й показуємо, як можна створити на прак-
тиці ті чи інші послуги, відпрацьовуємо 
відповідні нормативи й фінансування. 
Наприклад, вищезгаданий закон про со-
ціальні послуги передбачає розвиток та-
кої базової послуги як соціальна про-
філактика. Звучить дуже абстрактно, чи 
не так? У рамках цієї послуги може дія-
ти, скажімо, служба раннього втручання. 
Наше завдання — підготувати специфі-
кацію або опис цієї конкретної послуги. 
Ми визначаємо її мету і завдання, вказує-
мо, хто буде клієнтами цієї послуги, де її 
будуть надавати, які фахівці, які заняття 
вони проводитимуть iз дітьми та їхніми 
батьками. Тобто встановлюємо нормати-
ви для організації й функціонування цієї 
послуги і на основі цього розраховуємо її 
вартість. Голова ОТГ дивиться і розуміє: 
може він створити це на своїй базі чи хоче 
закупити таку послугу. А надавати їх мо-
жуть навіть фізичні особи — місцеві під-
приємці. Таким чином місцева громада 
вбиває двох зайців: створює робочі місця 
і забезпечує потреби своїх громадян. 

«Малюки не мають потрапляти 
до будинку дитини, а в прийомні або 
патронатні сім’ї»
 ■ Ви говорили, що малюки до трьох 
років від початку цього року не повинні 
потрапляти в будинки дитини. Чи пра-
цює це на практиці? 
 — Таку вимогу нам диктує Націо-
нальна стратегія. Повної статистики по 
Україні ще немає, але мені здається, що 
нам на сьогодні не вдається виконувати 
цей індикатор. 
 По-перше, якщо взяти Тернопільщи-

ну, то тут маємо недостатньо прийом-
них сімей, відповідно дітей просто нема 
куди влаштовувати. По-друге, розмісти-
ти в прийомну сім’ю можна тільки дити-
ну, яка має статус сироти або позбавленої 
батьківського піклування. А цей процес 
надання такого статусу, на жаль, займає 
чимало часу, бо суди повільно розгля-
дають такі справи. Потрібні законодав-
чі зміни, щоб пришвидшити цей процес. 
Додам, що відносно новою формою влаш-
тування дітей без статусу є патронатна 
сім’я. Ця форма тимчасового влашту-
вання дітей законодавчо була закріпле-
на кілька років тому, і на момент старту 
нашого проєкту в Тернопільській облас-
ті не було жодної такої родини. Дві пат-
ронатні сім’ї нам уже вдалося створити. 
Нагадаю, що це люди, які пройшли від-
повідну підготовку та готові опікувати-
ся дитиною, яка не має статусу сироти 
чи позбавленої батьківського піклуван-
ня. Ми бачимо потребу принаймні в п’яти 
таких сім’ях в області, щоб унеможливи-
ти потрапляння малюків до будинку ди-
тини. Сподіваюся, до кінця року нам це 
вдасться. 
 Додам, що на Тернопільщині є лише 
один будинок дитини, на початок реалі-
зації проєкту в ньому було всього 46 ді-
тей. На сьогодні вдалося скоротити їхню 
кількість до 34. Для цього закладу ми 
вже створили модель його трансформа-
ції в центр реабілітації і розвитку дити-
ни. Ідею підтримала Тернопільська обл-
рада. Трансформований заклад змінить 
своє функціональне призначення і нада-
ватиме низку послуг. Перш за все це «пе-
репочинок» — інноваційна послуга, як 
для Тернопільщини, так і для України. 
Виховувати дитину з інвалідністю — це 
дійсно важка праця, і батькам іноді пот-
рібно просто перепочити — «піти у від-
пустку», щоб вирішити свої нагальні 
справи, підлікуватися зрештою. А в цьо-
му центрі можна буде розмістити дити-
ну на термін до 24 діб. Також цей центр 
надаватиме послугу раннього втручан-
ня, на його базі навчатимуть сімейних 
лікарів, як правильно виявляти відхи-
лення в розвитку дітей раннього віку та 
як працювати з такими дітками. Також 
працюватиме послуга підтримки сімей, 
які виховують дитину з інвалідністю. Тут 
їх учитимуть, як правильно доглядати 
за дитиною, які вправи з нею треба роби-
ти, як пристосувати житлове приміщен-
ня для потреб такого малюка. Батьки зі 
своєю дитиною зможуть приїхати в цей 
центр, поселитися там (для цього будуть 
облаштовані номери готельного типу) і 
пройти відповідне навчання. 
 ■ Після того, як пройшли чутки, що ін-
тернати закриють, у селах і містечках, де 
вони розташовані, люди занепокоєні як 
тим, що можуть втратити роботу, так і до-
лею приміщень: мовляв, доглянуті зараз, 
чи не стануть вони покинутими і занед-
баними? Якою буде доля працівників ін-
тернатів і будівель?
 — Це дуже правильне запитання. 
Тому що інтернати — це дійсно роботодав-
ці, особливо у віддаленій сільській місце-
вості, в невеличких райцентрах, і вони за-
безпечують роботою по сто і більше людей. 
Тому розумію ці хвилювання. 
 У рамках нашого проєкту ми розроб-
ляємо плани трансформації кожного кон-
кретного закладу. Це великий комплекс-
ний документ, який дає відповідь на три 
запитання: що робити з кожною конкрет-
ною дитиною, що робити з персоналом і 
що робити з інфраструктурою. Цей план 
трансформації розробляється не на місяць 
чи рік, а на три-чотири роки. Бо якщо там 
є діти-старшокласники, то нема сенсу їх 
кудись переводити — їм треба дати мож-
ливість закінчити навчання. Молодших 
дітей слід намагатися повернути в сім’ю, 
якщо це неможливо — влаштувати в пат-
ронатну чи прийомну сім’ю або дитячий 
будинок сімейного типу. 
 Я вже наводив приклад моделі транс-
формації будинку дитини. Тепер візьме-
мо інший взірець — Теребовлянський 
навчально-виховний комплекс. У його 
складі на сьогодні є спеціалізована по-
чаткова школа з посиленим вивченням 
іноземної мови, є гімназія-інтернат, а та-
кож спеціальна школа для дітей зі зни-
женим зором. У складі комплексу є ще 
реабілітаційне відділення. Відтак між-
дисциплінарна комісія, яка працюва-

ла в закладі, дійшла висновку, що най-
кращим перетворенням для нього буде 
створення на його базі, згідно з потреба-
ми місцевості, ліцею. Тут навчатимуть 
дітей 10-12 класів. І в його складі може 
бути пансіон. Відтак немає підстав хви-
люватися про приміщення — воно буде 
ефективно задіяне. 
 Тепер щодо персоналу. У Теребов-
лянському комплексі працює 131 люди-
на. Ми робили детальний аналіз за віком 
і працівникам передпенсійного віку, а та-
ких у закладі — 24 особи, — дамо мож-
ливість доробити і вийти на заслужений 
відпочинок. Хто має хорошу освіту і гото-
вий перенавчатися, буде працювати в лі-
цеї. Комусь дамо можливість перекваліфі-
куватися у соціальних працівників. 

«Карантин довів: без інтернатів можна 
обійтися»
 ■ Пане Володимире, карантин і епі-
демія коронавірусу вплинули на хід ре-
форми? Ці неочікувані перепони при-
гальмували її?
 — Пов’язаний із коронавірусом ка-
рантин став дуже серйозним викликом 
як для всієї країни, так і для нашого про-
єкту. Він виявив багато неочікуваних ре-
чей, як негативних, так і позитивних. Го-
ловне — через карантин по всій Україні 
майже 43 тисячі дітей з інтернатів було 
відправлено до своїх сімей. Це доводить, 
що теоретично без цих закладів можна 
обійтися: якщо це стало можливим під 
час карантину, значить, це можливо й у 
звичайному житті. І це не так страшно, 
як нас лякають, мовляв, «інтернати за-
криємо, а діти опиняться на вулиці». 
 Крім того, коронавірус пришвидшив 
прийняття рішень. Раніше, щоб ухвали-
ти якесь рішення, ми мусили їхати на 
зустріч iз керівництвом області, а зараз 
багато питань ми змогли оперативно ви-
рішувати в ойлайн-режимі. 
 Із мінусів — те, що під час карантину 
було складно робити оцінку сімей, діти з 
яких перебувають в інтернатних закла-
дах, бо існували обмеження на відвіду-
вання.
 Але ми опрацювали нові форми й ме-
тодики роботи з сім’ями. Зокрема, пер-
шими розробили порядок моніторингу 
дітей, які були повернуті в родини, для 
органів місцевого самоврядування та ди-
ректорів інтернатів. Щоб ми могли ефек-
тивно відреагувати, якщо раптом будуть 
виявлені випадки насильства чи недбало-
го ставлення. 
 У цілому ми не відстали від графіка 
в реалізації нашого проєкту, всіх цілей, 
які ставили, ми досягнули. 
 Насамкінець хочу наголосити, що 
станом на 1 квітня 2020 року ми скоро-
тили кількість дітей в інтернатних за-
кладах Тернопільщини на 28,2%. Пере-
конаний, ми й надалі зменшуватимемо 
цей показник. Він стане орієнтиром для 
інших областей, а ті інструментарії, які 
вже відпрацювали в рамках нашого про-
єкту, можна буде поширити на всю Ук-
раїну. ■

Теребовлянський навчально-виховний комплекс стане гімназією. 
Фото з сайта yabluchko.com.ua.
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ДОВІДКА «УМ»

 Згідно з угодою від 9 липня 2014 року, Між-
народний банк реконструкції та розвитку надав 
Україні позику на покращення системи соціаль-
ної допомоги для малозабезпечених сімей та со-
ціальних послуг в Україні. Відтак Міністерство со-
ціальної політики України розпочало реалізацію 
проєкту «Модернізація системи соціальної під-
тримки населення України».
 У рамках проєкту 4 січня 2019 року Мінсоц-
політики України уклало договір про надання кон-
сультаційних послуг щодо реформування закладів 
інституційного догляду та виховання дітей у Тер-
нопільській області з консорціумом Оxford Policy 
Management (Великобританія), до складу яко-
го входять: Міжнародна благодійна організація 
«Партнерство «Кожній дитині» (Україна), СОС 
Кіндердорф Інтернешнл (Австрія) та Всеукраїнсь-
кий фонд «Благополуччя дітей». Консультацій-
ні послуги спрямовані на розроблення ефектив-
них механізмів розвитку соціальних послуг, що 
сприятимуть догляду і вихованню дітей в сімей-
ному або наближеному до сімейного середовищі, 
мінімізації потреби в інтернатних закладах. Про-
єкт спрямований на підтримку реалізації Націо-
нальної стратегії реформування системи інсти-
туційного догляду та виховання дітей на 2017—
2026 роки.

■

ПРОСТО ЦИФРА

 Станом на початок 2017 року в Україні функ-
ціонував 751 заклад інституційного догляду та ви-
ховання дітей, з яких 39 закладів належать до 
сфери управління МОЗ, 132 — до сфери управ-
ління Мінсоцполітики, 580 — до сфери управлін-
ня МОН. Крім того, в Україні функціонують закла-
ди інституційного догляду, утворені громадськи-
ми, благодійними та релігійними організаціями.

■

РЕФОРМА■

в Україні
повинно бути»



Антон КАДЕНЮК, 
ветеран Збройних сил України
Житомир

 За перо мене змусив узятися те-
лефільм (документальний), який 
демонстрували 9 травня цього року 
на каналі «Культура». Перед мої-
ми очима відкрилась картина, що  
дозволяє зробити аналіз подій, які 
відбуваються на окупованих тери-
торіях Донбасу, і охарактеризува-
ти «наших» громадян (як назива-
ють їх деякі українські політики), 
що там проживають.
 У фільмі показано, як літньо-
го чоловіка з прапором Украї-
ни на плечах місцеві «сєпари» 
прив’язали до стовпа, а місцеве на-
селення, яке проходило повз ньо-
го, всіляко морально та фізично 
знущалося над ним. Ось воно, «на-
сєлєніє» Донбасу. Якщо там є пат-
ріоти України, то чому вони не ор-
ганізовують партизанський рух, 
якісь протести проти тієї злочинної 
влади, що творить усі ті безчинс-
тва? Подивившись на все те, що там 
відбувається, я відчув жах і страх 
за нашу багатостраждальну Украї-
ну. До яких пір, хочеться спитати 
«біомасу», вони впродовж тридця-
ти років будуть приводити до вла-
ди не патріотів своєї країни, а лю-
дей, яким байдужа її доля? Події 
на Донбасі підтверджують, що ні 
на яке примирення з боку окупова-
них територій та їх населення чека-
ти не доводиться. При всіх подіях, 
що відбуваються наразі у країні, 
тим паче під час війни, про вибори 
на окупованих територіях не може 
бути й мови.
 Епідемія, карантин, День пере-
моги, Великдень — усе для п’ятої 
колони в Україні годиться, аби за-
явити про себе. Благородні справи 
ніби роблять фонди Оксани та Віті, 
фонд мільярдера Ахметова та інші, 
але, шановні виборці, згадайте, за 
чий рахунок вони всі створені? Тут 
усе зрозуміло, кум Путіна нафту 
качає, але розраховується за неї не 
гречкою чи макаронами, а держа-
вою. Інші фонди здирають останню 
сорочку з населення за електрое-
нергію, газ, вугілля, а виборцям — 
пакети з написом «Рінат Ахметов» 
або «За життя», і добре пам’ятайте, 
за кого слід проголосувати на на-
ступних виборах. 
 Треба віддати належне продаж-
ним нашим телеканалам та їхнім 
ведучим, які старанно інформу-
ють і висвітлюють поїздки «фун-
даторів» по Закарпаттю, Донба-
су, Запоріжжю та інших регіонах 
країни. Шановні журналісти, вду-
майтесь, на кого ви працюєте? Про-
паганда, яка транслюється з ка-
налів Zik, 112, «Наш», направлена 
на розпалювання ненависті і зло-
би проти свого ж українського на-
роду. Під час карантину всі закли-
ки уряду до народу — виконувати 
постанови та правила карантину — 
висміювалися московськими попа-
ми, що й транслювали ці канали, 
більше того — деякі депутати пар-
ламенту свідомо провокували при-
хожан цих церков порушувати ка-
рантин. І до чого це призвело? 
 Ніби добру справу зробив чо-
ловік депутатки Королевської, 
привізши благодатний вогонь на 

Великдень. А далі почалося... 

Незважаючи на заборону масових 
зібрань під час карантину, в одній 
із церков Московського патріарха-
ту було організовано ходу зі свічка-
ми і благодатним вогнем. Наслідок 
не забарився — масове зараження 
саме серед прихожан тієї церкви. 
Що це, як не провокація? А далі — 
більше сотні заражених священни-
ків та монахів Києво-Печерської 
лаври, яку закрили через таку ма-
сову захворюваність. Ось вам, ша-
новна владо, депутати-опозиціоне-
ри як приклад невизнання вимог 
влади.
 Із цим же періодом карантину 
збіглася ще одна подія — 75-річчя 
Дня перемоги. І тут команда Мед-
ведчука виводить на вулиці людей 
похилого віку, грубо порушую-
чи всі заборони. Що їм українська 
влада, що їм ті люди похилого віку, 
які входять у групу ризику зарази-
тися коронавірусом? Для Медвед-
чука важливо зайвий раз про себе 
нагадати. І що ми бачимо: хтось по-
карав цих «опозиціонерів» за їхню 
зухвалість? Але ж перед законом 
усі повинні бути рівними.
 Я — за те, щоб відзначати ті 
трагічні події в історії нашої краї-
ни 1939-45 рр., які призвели до де-
сятків мільйонів невинних жертв. 
У моїй родині мій рідний дядько 
був призваний в армію в 1939 р. і 
воював до 46-го на курляндсько-
му фронті, як він говорив. Із кін-
ця війни до 46-го захопив японсь-
ку війну чоловік моєї сестри. 
Таким чином мені, як і мільйонам 
українців, є що і кого згадати у 
зв’язку з цими подіями. Усім цим 
політикам і вождям партій пот-
рібно пам’ятати, що вшановувати 
пам’ять полеглих, поклавши буке-
тик до пам’ятника, і дякувати жи-
вим ветеранам на різних парадах 
потрібно не лише 9 травня, а пос-
тійно, турбуючись про їхні потре-
би. Вірячи популістським словам 
і вчинкам, наші люди будуть зно-
ву й знову обирати цих брехунів. 
А треба спитати у тих політиків, 
які вже давно у владі — Бойка, Ко-
ролевську, Шуфрича, — що вони 
зробили для того, щоб припини-
ти війну на сході країни? Які їхні 
кроки щодо примирення населен-
ня окупованих територій України 
з рештою українців?
 Своїми «полум’яними» висту-
пами на «язикє» такі політики ще 
більше посилюють ненависть iз 
боку «насєлєнія» Донбасу до Ук-
раїни, що дуже наочно показано у 
фільмі, про який я згадував на по-
чатку свого листа.
 А великому «історику» Путі-
ну хочу нагадати, що перші бомби 
в 1941-му впали не на міста і села 
Росії, а саме України та Білорусі. 
Тому й виникає логічне запитання, 
чому делегація депутатів-«опози-
ціонерів» на чолі з Медведчуком, 
Бойком, Рабіновичем не взяла 
участь у параді перемоги в Біло-
русі? Тим самим вони б показали, 
що в нас дружба слов’янських на-
родів, яка виковувалась у часи вій-
ни.
 ...А для України війна про-
довжується і в наші дні. Від куль 
російського агресора майже щод-
ня гинуть або зазнають поранення 
наші воїни — захисники Вітчизни. 
Тож слава солдатам-героям! ■

Степан ТРОХИМЧУК, професор 
Львів

 Понад 360 років Україна перманентно 
виборює свою свободу, своє законне право 
на повну державну незалежність. Але ціла 
низка об’єктивних і суб’єктивних обставин 
знову і знову повертають її у колоніальну 
залежність від сусідів. Напевно, тому що 
за свободу і незалежність ставала незначна 
частина українства, та її свідома верства, 
яка завжди була об’єктом приниження, 
асиміляції та просто фізичного знищення 
з боку жорстоких колонізаторів.
 Основним завданням поневолювачів усіх 
мастей було не допустити формування потуж-
ної патріотичної еліти, здатної повести народ 
за собою для створення сильної незалежної 
української України для українців, як це зро-
били поляки, чехи, литовці, румуни, хорва-
ти та десятки інших народів світу. Найбільш 
жорстокими виявилися московські зайди, в 
яких убивства, тортури, приниження україн-
ців стали ремеслом та чи не національним ви-
дом спорту. Це підсумував Сталін своїм «нєт 
человєка — нєт проблєми».
 Історія вбивства чи знищення катор-
гою українців бере свій початок із середи-
ни ХVІІ століття, коли, за свідченням де-
яких сучасників, агент Москви полковник 
С. Мужиловський отруїв Богдана Хмель-
ницького. Така сама сумна доля спітка-
ла деяких гетьманів, зокрема І. Скоропад-
ського, П. Дорошенка, І. Брюховецького, 
М. Ханенка, Д. Ігнатовича, І. Самойловича, 
П. Полуботка, кошового П. Калнишевсько-
го, багатьох полковників та інших козаць-

ких старшин. Більшовицька імперія та її 
наступниця фізично знищили таких ук-
раїнських політиків та державних діячів, 
як С. Петлюра, Є. Коновалець, С. Банде-
ра, Р. Шухевич, В. Чорновіл, В. Гетьман. 
Цей список можна продовжити. У 20—30-
ті роки ХХ століття були вбиті чи загину-
ли на каторзі десятки тисяч найосвічені-
ших і найталановитіших представників 
української еліти, серед яких — державні 
діячі, політики, письменники, вчені, вчи-
телі, працівники культури, прості свідомі 
українці, які ставали загрозою для імпе-
рії. Інших намагалися залякати, прини-
зити, змусити служити підлим інтересам. 
Царизм ув’язнював Т. Шевченка, П. Кулі-
ша, П. Грабовського, уцілілі П. Тичина, 
М. Рильський, В. Сосюра, А. Малишко та 
низка інших зазнавали гонінь, тюрем, їх 
змушували писати хвалебні твори на честь 
компартії та її вождів.
 Теперішнє гоніння на українських пат-
ріотів є продовженням цієї імперської полі-
тики «розділяй та владарюй», «принижуй 
або знищуй усіх неугодних». Путінці та 
коломойські намагаються роз’єднати ук-
раїнські патріотичні сили, засудити або за-
ставити замовчати патріотів, щоб їм не хоті-
лося більше будувати українську Україну. 
Переслідування П. Порошенка, С. Феди-
ни, М. Звіробій та низки інших мають на 
меті послабити наш національно-визволь-
ний рух, повернути українство у нове мос-
ковське колоніальне стійло. Панове колоні-
затори! У вас нічого не вийде, тепер ХХІ 
століття, нова історія. Україна переможе, 
незважаючи на ваші підлі зусилля! ■

Василь КЛІЧАК

У містах, переважно змосковлених,

непохитним був статус-кво 

тих, що мали його встановленим, — 

«падавляющєє бальшинство».

І «давілі», і просто тИснули. 

Та дотИснути не вдалось.

І натомість воскресла істина,

вкоренилась між різноголось.

Хоч ознак «переважної більшості»
слабко видно. А вже вона
переймається болями іншості, 
ніби в цьому її вина. 

Ми не стали іще переважними.
Та схитнули той статус-кво,
що підтримував епатажне 
«падавляющєє бальшинство».

Карантин ніби заморозив 

життя довкола, ввів усіх 

у летаргійний сон. Проте 

потроху життєдіяльність 

країни приходить у норму. 

Тим втішніші новини, 

що й доброчинність та 

волонтерство не впали 

в анабіоз, а набирають 

обертів. Порадували новини 

з Поморянського замку, що 

на Львівщині, — відбудова 

відновилася. І хоча 

коштів на неї, як завжди, 

обмаль, проте ентузіасти 

цієї справи плекають 

надію, що відгукнуться 

небайдужі і зроблять свій 

посильний внесок у цю 

дуже благородну справу 

— відродження нашої 

історії, культури, врешті 

— національної пам’яті. 

Всі реквізити для пожертв 

можна знайти на сторінці 

«Поморянський замок» у 

«Фейсбуці».

ПАРАЛЕЛІ ПАМ’ЯТІ

Для популізму годиться 
все — і День перемоги, 
і Великдень
А що зроблено «опозиціонерами» для примирення?

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Український патріот — 
це вже вирок
Ні московському колонізаторському стійлу!

■

ПОЛІТПАРНАС

«Падавляющєє 
бальшинство»

■
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Катерина БАЧИНСЬКА

 Столиця остаточно перехо-
дить на електронний квиток. 
Про це заявили у пресслуж-
бі київської підземки. Спла-
тити за проїзд у громадському 
транспорті можна буде за допо-
могою Kyiv Smart Card. Саме 
ця картка дозволить викорис-
товувати її у будь-якому муні-
ципальному виді транспорту. У 
тролейбусах, автобусах i трам-
ваях встановлять спеціальні 
сканери, завдяки яким мож-
на буде використовувати єди-
ний квиток. Придбати картку 
зможуть як кияни, так і гості 
міста. Окрім цього, до 31 бе-
резня 2021 року використову-
вати можна буде й зелену кар-
тку метро, а також мобільні до-
датки Google Pay, Apple Pay, 
Kyiv Smart Сard. Пенсіонери та 
пільгові категорії й надалі ви-
користовуватимуть картку ки-

янина. «Я вже настільки звик-
ла до цієї картки, це так зручно, 
що вже не уявляю, що ми вико-
ристовували раніше. Тому такі 
нововведення, що б там не каза-
ли, а мені подобаються», — роз-
повіла «УМ» пенсіонерка Гали-
на Посребуш.
  У минуле підуть і жетони. У 
київській підземці повідомили, 
що використати їх можна буде 
до кінця червня. З 1 липня вони 
стануть недійсними. «Жетони 
йдуть у минуле. Оскільки Київ 
повністю переходить на єдиний 

електронний квиток, ми закли-
каємо киян i всіх приїжджих 
використати найближчим ча-
сом жетони, адже з липня вони 
перестануть діяти», — попере-
дили у пресслужбі київського 
метро. Кияни по-різному від-
реагували на такі нововведен-
ня. «Жетони завжди були «ві-
зитівкою» столиці. Тому трохи 
сумно стає від такої новини, але 
потрібно рухатися далі, зважа-
ючи на інновації», — носталь-
гує киянка Ірина. Серед молоді 
багато хто позитивно відреагу-

вав на таку новину. «Я довгий 
час жила в Іспанії, і там такий 
електронний квиток уже давно 
застосовують. Це зручно, сучас-
но й унеможливлює корупцію. 
Тому цілковито підтримую такі 
нововведення. А ще, хто не знає 
(бо я від самого початку почала 
використовувати Kyiv Smart 

Сard), це допомагає економи-
ти кошти. Адже кожна поїздка 
на будь-якому виді транспор-
ту коштує не 8 гривень, а 6,50. 
Тому спочатку комусь, може, й 
складно буде звикати, але в під-
сумку  — це точно на краще», 
— впевнена 25-річна мешкан-
ка столиці Марічка Вейд. ■

Микола ПАЦЕРА

Якось на одній із персональних виста-
вок заслуженого художника України, 
скульптора Петра Антипа «Амазонка 
— богиня степу» відвідувачів врази-
ли глибоко філософські роботи. Як 
з’ясувалося, доля митця — теж надз-
вичайно вражаюча і драматична. Вій-
на змусила вже немолодого чоловіка 
покинути рідну Горлівку і почати нове 
життя в Києві, як він говорить, із чис-
того аркуша.

Патріотизм як загроза життю
 Відомий художник і скульптор Петро 
Антип зробив чимало для рідного краю 
та України. Він створив пам’ятник за-
сновнику міста гірничому інженеру Пет-
ру Горлову, який встановили на цент-
ральній площі в 1999 р. до 160-річчя з 
дня народження цього піонера вугіль-
ної промисловості. Прикрашає населе-
ний пункт і пам’ятник Шевченку робо-
ти Антипа. А також він виготовив брон-
зове погруддя засновнику сусідньо-
го міста Єнакієве — Федору Єнакієву в 
2010 році. Розробляв архітектурні про-
єкти площ у Донецьку, Костянтинів-
ці, Краматорську, Слов’янську, цент-
ру надання адмінпослуг у тому ж таки 
Слов`янську та ще багатьох об’єктів. Є 
автором унікального фонтану «Безкі-
нечність» у Запоріжжі та співавтором 
надгробного пам’ятника видатному кар-
діохірургу Миколі Амосову. Водночас 
Петро Антип написав чимало картин, 
виготовив багато скульптур, які експо-
нувалися на різних вітчизняних та між-
народних виставках і представлені в ба-
гатьох музеях та приватних колекціях. 
 Крім художньої майстерні, до вій-
ни на Донбасі він мав iще й будівельний 
комбінат, на якому працювало близь-
ко 300 робітників — зводили житлові 
будинки і різні культурні та бізнес-
об’єкти. Був власником популярного 
ресторану «Арата» й магазину. Вів про-
світницьку патріотичну роботу, про-
пагуючи українську культуру разом із 
Левком Лук`яненком та місцевим істо-
риком Станіславом Федорчуком. Про 
нього навіть писали шкільні твори як 
про визначну особистість. Будучи лю-
диною політично активною, він уже на 
початку 2000-х бачив, як на Донбасі ве-
деться проросійська пропаганда, і попе-
реджав місцевих жителів про можливу 
війну. На жаль, пророцтва збулися...
 Коли в 2014 році у Горлівці почали-
ся масові виступи на підтримку Росії, 
Петро Антип разом зi своїм братом, си-
ном, депутатом Володимиром Рибаком 
та ще кількома патріотами неодноразово 
виступали проти сепаратистів, захища-
ли міськраду, знімали з адмінприміщен-
ня російські прапори та вішали ук-
раїнськi, за що й потрапили в немилість 
до ворогів, котрі спочатку возили «тіту-
шок» по різних містах області, а згодом 
усе ж захопили Горлівку. Зрозумівши, 
що на Донбас уже ввійшли російські вій-
ськові, Антип вирішив залишити все на-
жите і втікати з міста, доки з його сім`єю 
не розправилися. 

Телефонні погрози від бойовиків 
лунають і досі 
 «Перед від’їздом я вмовляв Рибака 
поїхати до Києва і зайнятися створен-
ням партизанського загону, який він 
би очолив, адже був міліціонером і мав 
організаторські здібності, — згадує ми-
тець. — Я ж тоді ще не знав, що замість 
них будуть організовувати доброволь-
чі батальйони, один з яких — «Карпат-
ська Січ» — допомагав створювати мій 
брат. Але Рибак не сприйняв мої сло-
ва всерйоз. Лише коли я виїхав до Киє-
ва, то дізнався, що його схопили сепара-
тисти. А згодом і про те, що вони втопи-
ли цього чоловіка в Сіверському Дінці, 
попередньо споровши йому живіт та на-
чепивши рюкзак із піском. Наступно-
го ж дня після викрадення Рибака се-
пари схопили й мого сина Івана. Він їз-
див до Києва в СБУ на консультацію, де 
мав отримати списки горлівських сепа-
ратистів з адресами, — хотів разом із 
хлопцями відловлювати їх по домівках. 
Син їхав на джипі з київськими номера-
ми, тож вороги сприйняли його за пред-
ставника «Правого сектору». Машину 
затисли з двох боків, вкинули його в ба-
гажник іншого авто і відвезли до підва-
лу місцевої міліції. Там Івана жорсто-
ко били три дні, погрожуючи, що буде 
«плавати», як Рибак, та випитуючи, 
чому в нього багато телефонних карток 
(отримав від СБУ) та чому в телефоні — 
номери міліції. Син мужньо брехав, що 

займається їх контрабандою, а «менти» 
його «кришують», за що він їм платить. 
Зрештою, назнущавшись, його випустив 
на волю сам Безлер. Сину пощастило, що 
списків сепаратистів при ньому не було 
і він їхав сам, хоча мав бути з відомим у 
місті патріотом. Та й Рибак, напевне ж, 
не видав нікого зi своїх друзів. Тож Іва-
ну навіть повернули авто і трішки гро-
шей. Ми ж із дружиною  ці три дні, доки 
з ним не було зв’язку, ледь пережили».
 Усе ж майно Петра Антипа, яке він 
залишив у Горлівці, бойовики просто 
«віджали». Ресторан привласнив міс-
цевий бандит Олексій Шевченко, який 
брав участь у розстрілі наших бійців під 
Волновахою. Він перейменував його на 
«Бліндаж», і там, як розповідали Ан-
типу друзі, готували такі «екзотичні» 
страви, як «Око Порошенка», «Іловай-
ський котел», «Печінка хохла» та інші. 
Але зараз цей заклад харчування закри-
то — напевне, на такі «делікатеси» не-
має попиту. Їхній магазин дістався ко-
лишній продавчині, яка підтримує се-
паратистів. У майстерні, де залишилося 
багато його робіт, влаштовували госпі-
таль. Комбінат площею 2,5 тис. квадрат-
них мерів розграбували, як і квартиру — 
художник дуже шкодує за великою біб-
ліотекою, яку збирав багато років. 
 «Бойовики й досі телефонують мені 
з погрозами та вимагають мільйон руб-
лів податку на мої підприємства і не-
рухомість — інакше все «націоналізу-

ють», — гірко посміхається художник. 
— А я над ними насміхаюся, що за це 
подам на них до суду. До того ж на мене 
«наїжджають» iще й колектори від бан-
ку, в якому я взяв невеликий кредит. 
І це при тому, що банк орендує в мене 
у Горлівці приміщення, за яке мені не 
платить. Але то все дрібниці. Я й тут 
зможу заробити».

Почати з нуля
 Приїхавши до Києва, Петро Івано-
вич зайшов у кафе, сів за столик і напи-
сав на серветці: «Починаю жити спочат-
ку». Звичайно, психологічно для люди-
ни, яка мала улюблену справу, бізнес, 
нажиті копіткою працею, це було нелег-
ко, але Антип не занепав духом, а дійс-
но розпочав нове життя досить активно. 
Добре, що з житлом виручили знайомі, 
які віддали свій будинок для тимчасово-
го проживання. А скульптор Олександр 
Дяченко допоміг продати дороге авто та 
деякі роботи, котрі Петро Антип зміг 
вивезти з Горлівки. Підтримали також 
Спілка художників та донецьке братство 
підприємців. Так і розжилися на кош-
ти, щоб знімати квартиру, а також бу-
динок у селі Бузова під майстерню та за-
купити пензлі, фарби, різні інструменти 
для створення художніх і скульптурних 
робіт. Адже, попри всі труднощі, Петро 
Антип працює досить плідно, про що він 
і розповів «УМ», а ще — про десятки ху-
дожніх і скульптурних робіт, створених 
«у вигнанні». 
 Як зізнався сам автор, спочатку в 
його картинах, написаних далеко від 
дому, було багато темних фарб — напев-
не, як відбиток пережитого, а зараз пос-
тупово палітра світліє. Образ же амазон-
ки дуже значимий для митця, у ньому 
він вбачає символ вільнолюбивого наро-
ду, до якого відносить і українців. Себе 
ж художник вважає нащадком предків, 
котрі входили до Ніжинського козаць-
кого полку «Дівицька сотня», а ще глиб-
ше — скіфів і сарматів, які теж широ-
ко відображені в його творчості. Про ма-
гічну силу своїх образів Антип розповів 
таке. Одного разу до нього прийшов най-
нятися на роботу охоронцем майстерні 
якийсь молодик, а на другий день так 
і не вийшов на службу. Лише через де-
кілька років художник випадково зуст-
рів його, і той зізнався, що хотів викрас-
ти картини, але після тривалого спогля-
дання роботи «Поцілунок Іуди» відмо-
вився від затії. До речі, ця картина, як і 
ще декілька його робіт, входять до кни-
ги «Історія мистецтва України». 
  У доробку митця є чимало символіч-
них робіт. Зокрема, скульптурна ком-
позиція, на якій український бог Сві-
товид перемагає москальського велетня 
Голіафа. «Я вірю, що зараз Україну не 
можна завоювати, тому що сьогодні це 
— нація воїнів, які об’єдналися від захо-
ду до сходу, — говорить митець. — Зараз 
я пишу, а точніше, малюю в картинках 
сценарій художнього фільму про Украї-
ну. Це буде історія про героїзм i непере-
можність нашої нації воїнів, яку моска-
лям, котрі вважають нас «другосортни-
ми», не подолати». ■

КОЛЕСА

Поїдемо по-новому
У Києві з 1 липня муніципальний транспорт 
повністю перейде на електронний квиток

■

ДОЛЯ

Художника образити 
не може навіть ворог,
або Той, кому потрібен український Донбас

■

Петро Антип.
Фото з сайта galinfo.com.ua.

❙
❙
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Євдокія ФЕЩЕНКО

 Стартував у форматі онлайн фести-
валь «Тиждень швейцарського кіно». 
До 28 червня у будь-який зручний час на 
сайті swissfilm.org.ua можна безплатно 
дивитися найактуальніші художні філь-
ми останніх років однієї з найрозвинуті-
ших країн світу. Подія, організована 
Посольством Швейцарії спільно з ком-
панією Arthouse Traffic, у 2020р. впер-
ше пройде онлайн та вчетверте предста-
вить у своїй програмі найкраще кіно, 
яке нечасто можна побачити в Україні. 
Всі фільми фестивалю демонструються 
мовою оригіналу з українськими субтит-
рами.
 Цього року фестиваль зосереджуєть-
ся на ґендерній рівності — одній із гло-
бальних цілей сталого розвитку ООН. До 
його програми увійшли 4 стрічки, зняті 
режисерками, які представляють роз-
маїття жіночих поглядів. 
 У програмі фестивалю такі фільми. 
 Стрічка спільного виробництва 
Швейцарії та Італії, драма «Щасливий 
Лазар» Аліче Рорвахер, яка свого чаcу 
була відзначена премією за найкращий 
сценарій Каннського кінофестивалю. 
Фільм розповідає про дружбу просто-
душного сільського дурника Лазаря і 
розпещеного аристократа Танкреді. 
 Хуліганська комедія «Стрікер» — 
про відчайдухів, які вибігають оголени-
ми під час масових заходів, наприклад, 
на футбольних матчах. Головний герой 
фільму, вчитель фізкультури, планує 
позбутися фінансових проблем, зайняв-
шись тренуванням стрікерів. На фести-

валі комедій у Лос-Анджелесі стрічка 
отримала премію за найкращий іншо-
мовний фільм та режисуру.
 Також у програмі на глядачів чекає 
феміністська драма «Божественний по-
рядок» режисерки Петри Фольпе. До 
1971 року Швейцарія залишалася ос-
танньою західною державою, де жінки 
не мали права голосу — фільм розповість 
про боротьбу простих жінок проти диск-
римінації. «Божественний порядок» от-
римав чотири премії фестивалю в Трай-
беці та три національні премії Swiss Film 
Prize. 
 Анімаційний фільм «Життя кабач-
ка» (Швейцарія, Франція) режисера 
Клода Барраса — історія хлопчика-си-
роти Ікара, який потрапляє до притул-
ку, де кожна дитина розповідає йому 
свою непросту історію. У новому домі 
він отримує кумедне прізвисько, зна-
ходить товаришів і дізнається, що таке 
міцна дружба, турбота і справжня лю-
бов. У 2017 році стрічка була номінова-
на на премію «Оскар» як кращий аніма-
ційний фільм і отримала премію «Сезар» 
за найкращий анімаційний фільм. 
 Швейцарсько-німецька драма «Не-
винний» Сімона Жакме була вперше 
показана у рамках конкурсної програ-

ми міжнародного кінофестивалю у Сан-
Себастьяні, де претендувала на гран-прі 
та була відзначена премією Swiss Film 
Prize за найкращу жіночу роль. У цен-
трі сюжету — жінка, однаково віддана 
родині, ревним християнам-традиціо-
налістам та своїй дослідницькій роботі.
 Головна героїня мелодрами «Мрія 
Катріни» режисерів Даріо і Мірко Бішо-
фбергерів хоче мати дітей, але її чоловік 
гине в автокатастрофі, та завдяки пере-
садці голови він повертається іншою лю-
диною. На міжнародному кінофестивалі 
в Дубліні стрічка була відзначена за най-
кращу операторську роботу. 
 Драма «За вітром» із зіркою фран-
цузького кіно Мелані Тьєррі у головній 
ролі відзначена премією Variety Piazza 
Grande Award міжнародного кінофести-
валю у Локарно. Сюжет фільму режи-
серки Беттіни Оберлі побудовано навко-
ло молодої пари, яка тікає від метуш-
ні міста у віддалений альпійський ку-
точок. 
 «Дивовижна подорож Волкенбру-
ха в обійми шикси» досліджує життя 
та стосунки громади ортодоксальних 
євреїв. У 2019 році фільм був націо-
нальним кандидатом від Швейцарії на 
здобуття премії «Оскар» за найкращий 

міжнародний фільм.
 Італійсько-швейцарська мелодра-
ма «7 днів» Роландо Колла присвяче-
на парі, яка знайомиться під час підго-
товки весілля друзів. Зйомки стрічки 
пройшли на Сицилії, де відбуваються 
основні події.
 Мелодрама «Навколо Луїзи» режи-
серки Ольги Баілліф спільного вироб-
ництва Швейцарії та Бельгії розповість 
про співачку, яка переосмислює своє 
життя після зустрічі з батьком, з яким 
вона не бачилася багато років.
 У рамках фестивалю 22 червня від-
булася онлайн-дискусія на тему «Female 
gaze: ґендерна рівність у сучасному 
кіно». Її учасники та учасниці обгово-
рювали ґендерну рівність у кіноіндуст-
ріях України та Швейцарії — чи одна-
кові умови для створення фільмів для 
жінок і чоловіків, чи потребує індустрія 
введення квот та чи високо розташована 
«скляна стеля» для професіоналок, які 
роблять кар’єру в кіно. 
 Варто розуміти, що ґендерна репре-
зентація — тема, яка гостро дискутуєть-
ся у світовій індустрії вже давно, а від 
початку руху #MeToo стала ще акту-
альнішою. До обговорення приєдналися 
Юлія Сінькевич, продюсерка та дирек-
торка Одеського міжнародного кінофес-
тивалю, Петра Бьондіна Фольпе, режи-
серка стрічки «Божественний порядок», 
Володимир Яценко, продюсер фільмів 
«Атлантида», «Додому», «Дике поле», 
Клод Вільд, посол Швейцарії в Україні. 
Модерувала дискусію Дарія Бадьйор, кі-
нокритикеса, кураторка кінофестивалю 
«Київський тиждень критики». ■

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ,
директор Ірпінського історико-
краєзнавчого музею

 Пристоличний Ірпінь дару-
вав натхнення багатьом мит-
цям. А Борис Піаніда належить 
до тих небагатьох художників, 
які щедро віддячували цьому 
місту своєю працею. Борис Ми-
китович влаштував тут приват-
ний меморіальний музей сво-
го вчителя Матвія Донцова у 
1975(!) році, де організував ди-
тячу художню студію, в якій без-
платно навчав мистецтва. Ста-
раннями Бориса Піаніди в Ірпе-
ні було встановлено пам’ятник-
стелу біля будинку, де прожив 
останній рік свого життя видат-
ний український живописець 
Федір Кричевський. Коли в Ір-
пені міська бібліотека отримала 
нове приміщення, Борис Піані-
да подбав, щоб його прикраси-
ли дипломні роботи випускни-
ків художнього інституту. Коли 
в місті організовували Ірпінсь-
кий історико-краєзнавчий му-
зей, Борис Микитович надав для 
нього матеріали про ірпінських 
художників.
 Художнику, кандидату ми-
стецтвознавства, доценту Київ-
ського державного художнього 
інституту Борису Микитовичу 
Піаніді цьогорічного 30 травня 
виповнилося б 100 років. З наго-
ди ювілею в історико-краєзнав-
чому музеї міста Ірпеня на Київ-
щині відкрилася виставка «Жит-
тя і твори художника Б. М. Піані-
ди». 
 На виставці експонується 
графіка і живопис художника. 
Він був чудовим графіком. Ди-
вишся на портретні замальовки 
Бориса Микитовича — і бачиш 
людей, їхні характери. Не була 
для нього кон’юнктурою тема-
тика Другої світової війни, яка 
обірвала його навчання в Хар-
ківському художньому інсти-

туті. Загинув на війні старший 
брат Олександр, офіцер радянсь-
кої армії, який багато розповідав 
молодшим братам Борису і Во-
лодимиру про творчість Тараса 
Шевченка, Іллі Рєпіна та інших 
митців, заохочуючи цим хлопців 
до мистецтва. 
 Експонатами є і фронтові ма-
люнки Бориса Піаніди. У 1942 
році поранення і контузія вивели 
його, солдата-десантника, з лав 
бійців. Він повернувся до навчан-
ня. У 1947-му закінчив з відзна-
кою Київський державний ху-
дожній інститут, де навчався на 
живописному факультеті в майс-
терні професора Олексія Шовку-
ненка.
 У 1951 році Борис Піаніда за-
хистив кандидатську дисерта-
цію з мистецтвознавства. Про-
тягом наступних років написав 
і опублікував понад 250 мистец-
твознавчих статей, зокрема, в 
журналі «Народна творчість та 
етнографія» та періодичних ви-
даннях. Найвизначнішою з його 
друкованих праць є монографія 
про художника Матвія Донцова, 
видана в 1962-му. 
 Одночасно з викладацькою 
діяльністю Борис Микитович 
проводив у художньому інсти-
туті громадську роботу. Був де-
каном факультету громадських 
професій, головою осередку това-
риства «Знання» при Київсько-
му державному художньому інс-
титуті, головним редактором ін-
ститутської газети «Мистецтво», 
секретарем кафедри рисунку та 
живопису і дружинником. Ок-
рім Ірпеня, він навчав дітей і мо-
лодь у двох художніх студіях у 
Києві.
 І все ж передусім Борис Піані-
да — художник. Широкий його 
творчий діапазон — від тематич-
них картин, портретів, пейзажів 
до монументально-декоративних 
розписів, мозаїк, вітражів, випа-
лювання. Свій протест художни-

ка проти нищення гітлерівцями 
творів мистецтва Борис Піані-
да виразив картиною «Варвари 
ХХ віку». З гіркотою змалював 
митець руйнування, вчинені ні-
мецькими загарбниками на ук-
раїнській землі. 
 Художник також відтворив у 
своїх картинах багато мальовни-
чих куточків рідної природи та 
історичних пам’яток. У складі 
творчих гуртів архітекторів, ху-
дожників, скульпторів Борис 
Піаніда виконав низку мону-
ментально-декоративних робіт у 
містах Донбасу, на Херсонщині, 
на батьківщині Тараса Шевчен-
ка, в селі Моринці, у Ксаверівці 
на Київщині, в селі Піщаному на 
Черкащині, у спорудах житлово-
го і громадського призначення в 
Києві. 
 Борис Піаніда був ерудова-
ною людиною. Згадують, що доб-
ре знав творчість репресованих 
комуністичним режимом худож-
ників. 
 Картини Бориса Піаніди 
зберігаються в художніх, істори-
ко-краєзнавчих та меморіальних 
музеях у Києві, Полтаві, Дніпрі, 
Миколаєві, Сумах, Лебедині, 
Бердянську, Горлівці, Каневі, 
Яготині, Ірпені та інших. Його 
творчість відзначали нагорода-
ми і грамотами. 
 Борис Піаніда помер 8 бе-
резня 1993 року. Він прожив би 
довше. Але якось, коли Піані-
да повертався пізно вночі з Киє-
ва, де навчав юних мистецтва, 
знайшлись виродки, які побили 
старого вчителя. Внаслідок по-
биття ребро художника вперло-
ся в його легеню. Останні роки 
Борис Микитович дуже страж-
дав. Він ходив зігнутий і не міг 
випрямитися. Він не міг лягти 
на ліжко і спав, сидячи у кріслі. 
Перед смертю художник заповів 
поховати його в українській ви-
шитій сорочці біля могили свого 
вчителя Матвія Донцова. Остан-

ню волю митця виконали.
 На жаль, після смерті Бо-
риса Микитовича створений 
ним меморіальний музей Мат-
вія Донцова припинив свою ро-
боту. Колишня завідувачка від-
ділу культури Лідія Токарська, 
скориставшись певним психіч-
ним станом вдови Бориса Піані-
ди Любові Іванівни, продала бу-
динок і привласнила гроші.
 Але Ірпінський історико-
краєзнавчий музей зберігає 
пам’ять про видатного земля-
ка. Режисерка Ліна Агаркова 
створила два фільми про Бориса 
Піаніду. На жаль, у кіностріч-
ках відеозображення художни-
ка немає. Використано фото, 
картини та спогади людей, які 
його знали. 
 Мені розповідали, що Борис 
Піаніда пояснював своє прізви-
ще італійським походженням. 
Переповідали й те, що справж-
нє прізвище Бориса Микитови-
ча — П’янида. Оскільки воно 
схоже на «п’янюга», то худож-
ник обрав милозвучне Піаніда. 
 Відома замітка в газеті, яку 
написав учень 9-го класу пол-
тавської школи Борис П’янида. 
На Будянському фарфоровому 
заводі працювали художники 
— двоюрідний брат і небіж Бо-
риса Микитовича Борис і Юрій 
П’яниди. Тобто друга версія має 
документальне підтвердження. 
 Утім, можливо, рід походить 

із Італії. Ця версія потребує ок-
ремого дослідження. Борис Ми-
китович писав, що його мама 
була домогосподаркою. 
 Коли я згадую художника 
Піаніду, то в моїй пам’яті зринає 
спомин про відкриття Ірпінсько-
го історико-краєзнавчого музею 
у 1987 році. Очільники міста ру-
шили до книги відгуків і раптом 
відразу відійшли вбік. Виявило-
ся, що на першій сторінці кни-
ги відгуків червоніє якась пля-
ма. Я до цих пір не знаю, чи то 
був якийсь випадковий дефект, 
не помічений художником, що 
купував альбом для книги від-
гуків, чи хтось навмисно зробив 
капость.
 Виручив Борис Микито-
вич. Він спокійно витяг із ки-
шені лезо бритви, зчистив чер-
вону пляму і зробив перший за-
пис. Написав у нижній частині 
сторінки. Верхню він залишив, 
очевидно, для очільника міста. 
 Борис Піаніда був скром-
ною людиною. І в цьому випад-
ку проявилася його сутність. Він 
— кандидат мистецтвознавства, 
доцент Київського художнього 
інституту, засновник і завідувач 
меморіального музею. Інша лю-
дина на його місці покритику-
вала б мене, тоді ще новенького 
директора музею, вказала б на 
хиби. А Борис Микитович знав, 
що на відкритті можуть трапи-
тися якісь негаразди. ■

ДО ДАТИ

Мистецтво творити і вчити
Таємниці рисунків і прізвища художника Бориса Піаніди у рік століття

■

Борис Піаніда проводить заняття в художній студії.
Архівне фото.

❙
❙

ТАКЕ КІНО

Коли пересаджують... голову
Стартував тиждень швейцарського кіно

■
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Костянтин РОДИК

Більшого письменницького незадо-
волення собою, ніж демонструє Ва-
силь Шкляр від книжки до книжки, 
годі пригадати у портфоліо будь-
якого іншого сучасного прозаїка. 
Щоразу амплітуда його експери-
ментів виходить за межі сподіваних 
форм. І  навіть за межі репутаційної 
безпеки. Та має на те досить літера-
турної сміливості й авторської муж-
ності. 
 Слава прийшла з «Ключем» 
(1999) — романом, який вигуль-
кнув на тодішньому літературному 
терені ніби нізвідки. Василя Шк-
ляра знали за письменника, але що 
саме він досі писав, новий читач не 
відав: початкова його книжка «Пер-
ший сніг» (1977) вийшла ще за по-
переднього покоління, а публікація 
«Тіні сови» (1986) та «Ностальгії» 
(1989) припала на геть несприятли-
вий час. «Пєрєстройка» відкрила 
шлюзи імпортній прозі, яка вими-
ла з читацького репертуару все, що 
в’язалося із «соцреалізмом», навіть 
коли той зв’язок був лише хроноло-
гічним, як от у випадку зі Шкляром. 
Інакше кажучи, всі, хто починав за 
«совєтів», утратили кредит довіри.
 До всього, вибух «гласності» ві-
дозмінив літературну моду: найба-
жанішими для читача стали розслі-
дувальні мотиви. А цього «старі» 
українські письменники просто не 
вміли, за винятком хіба Павла За-
гребельного, чий «Південний ком-
форт» (1984) став чи не найгучнішою 
книжкою на кілька років і забезпе-
чив авторові статус «живого класи-
ка».
 Сміливість Шкляревого «Ключа» 
не в тому, що написав твір у досі не 
використовуваній ним (та переваж-
ною більшістю колег) екшн-стиліс-
тиці, а через уведення до оповіда-
ної історії містичного чинника — і 
то у статусі сюжетоутворюючого, — 
коли наличка «містика» уже була 
дискредитована у публічному дис-
курсі й уважалася не гідною уваги 
«серйозного» письменника.
 Власне, Шкляр провокативно пі-
шов супроти панівної навкололіте-
ратурної думки і... виграв джек-
пот. Минуло чотири роки по виході 
«Ключа», а журнал «Академія» пи-
сав, ніби про злободенну подію: «Усі 
дискусії про долю українського бест-
селера сьогодні починаються з обго-
ворення романів саме цього автора». 
Так, тоді вийшло ще два романи: 
«Елементал» (2001) та «Кров кажа-
на» (2002).
 В «Елементалі» авторський екс-
перимент полягав у заміні містики 
на блокбастерний бойовик. Вийшла, 
як небезпідставно значила київська 
газета «Столічниє новості» (2002) 
«потужна кон’юнктура... не менш 
радикальна, аніж дозволив собі по-
ганьблений за національну нетер-
пимість та великодержавну звер-
хність Алєксєй Балабанов у своєму 
фільмі «Брат-2». Цей набутий літе-
ратурний досвід Василь Шкляр піз-
ніше уповні використає у другому 
своєму тріумфальному романі «Чор-
ний ворон».
 Назагал важко не погодитися 
з проникливим критиком Яросла-
вом Голобородьком, коли він озна-
чує «Елементал» «новітньою літе-
ратурною енциклопедією «ходових» 
і зовнішньо актуальних тем, про-

блем, аспектів... розрахованих на 
абсолютно сучасний тип (захід-
ний чи вже й український) чита-
ча-поглинача, який конче потребує 
художніх ефектів, спецефектів, 
сексефектів і надефектів, бо без 
них його натренована й закодова-
на уява довго не затримується на 
течії сюжетного дійства» (New 
Ukrainian Alternative. Знакові текс-
ти помежів’я ХХ—ХХІ століть». — 
Х.: Основа, 2005).
 Отож, «Елементал» не став літе-
ратурно пам’ятним, а лише доваж-
ком до попереднього бліцкріґу. Як 
писав журнал «Україна» 2003 року, 
«Василь Шкляр упевнено сидить на 
олімпі сучасної української літера-
тури, тримаючи під пахвами зачи-
тані до дірок «Ключ» з «Елемента-
лом».
 Не став бестселерною подією і 
наступний роман «Кров кажана», 
уперше опублікований в культово-
му Римаруковому журналі «Сучас-
ність». То була спроба тотального 
трилеру, коли «все в цьому світі має 
свої прикмети й сліди», через що, 
звіряється оповідач-детектив, «три-
вога в’їлася в кожну мою волосину». 
Ця книжка найпотужніше зарядже-
на містикою аж так, що український 
журнал «Коррєспондєнт» запитав: 
«Микола Гоголь наших днів?». Запи-
тання повисло у публічному повітрі, 
бо автор, здається, не врахував, що 
на той час найбільш споживаний — 
кінематографічний — трилер відій-
шов од непізнанного до психовмоти-
вованого. Тобто у масовій свідомості 
злягання з нечистою силою, до при-
кладу, вже втратило роль перекон-
ливого «пояснення» фабульних зиг-
загів. 
 Втратив на містиці, здобув на 
драйві. Динаміку «Крові кажана» 
автор посилить у «Чорному вороні» 
— і вразить усіх. Так само акцентує 
гумор, до якого ніби передано чілі (у 
«Крові кажана»), що далі дуже доб-
ре смакуватиме до експресіоністсь-
кого «Залишенця».
 «Чорний ворон» зрештою затьма-
рив «Ключ» (хоч той, гадаю, ли-
шиться непроминальною міткою в 
історії української літератури). Тут 
сміливість і мужність нашого авто-
ра сягнула апогею. За великим ра-
хунком, Василь Шкляр пішов суп-
роти майже половини українського 
електорату. Актуальне до нині гасло 
роману «Бий комуністів і кацапів!» 
— спричинило рішення тодішньо-
го президента меншості скасувати 
рішення Шевченківського коміте-
ту присудити «Чорному воронові» 
головну гуманітарну держпремію. 
Роман-карикатура у найвищому 
розумінні цього означення; неоек-
спресіонізм, що викорінюється не 
лише з Мункового «Крику» та ні-
мецьких художників кінця 1930-
х, а і з Шевченкових «Гайдамаків» 
(про що варто поговорити окремо). 
Та, попри алюзії начитаного розу-
му, правий критик Богдан Пастух: 
роман «без сумніву, буде цікавий як 
вченому історикові (для оживлення 
фактографії), так і домогосподар-
ці, яка не хоче «підсідати» на росій-
ські серіали» (сайт Інша література, 
12.11.2009).
 Підсумовуючи: такого літератур-
ного експресіонізму на межі зі ско-
чуванням у шароварну публіцисти-
ку, наше письменство тоді не знало. 
Василь Шкляр — це взагалі еквіліб-

рист на дроті. Крок уліво-вправо — 
й відомо що. Часом зривається й він. 
Але у найризикованішому з літера-
турного погляду творі — «Залишен-
ці» — йому вдалося того уникнути. 
Завдяки солідарності з позицією 
своїх героїв: «Бий комуністів і ка-
цапів!». Звісно, це варто перевес-
ти у демократично-процедурну пло-
щину, але єдино можлива парадигма 
виживання українців від того не змі-
ниться.
 Але ось дивина: чому наступна 
«Маруся» (2014), за всіма літератур-
ними параметрами вища за «Чорно-
го ворона» (включно з редукованими 
фразами, очищеними від «бантиків» 
необов’язковости), не здобулася на 
бодай порівняний розголос-обгово-
рення? Тут, здається, відповідь у ца-
рині соціології. Гадаю, що поціно-
вувачі «Марусі» голосуватимуть на 
виборах не так, як фанати «Чорного 
ворона». Ходить не про скомпроме-
товану «толерантність», а про еле-
ментарну медіаграмотність. Проте 
головний вектор «Марусі» — «пере-
молотити все, що тхнуло больше-
виками», — лишається у спадок від 
«Залишенця» до сьогодні.
 У розлогому оповіданні «Чорне 
сонце», яке дало назву цілій книжці 
(2015), де приміщено й ранні корот-
кі твори автора, фірмового Шкляре-
вого експериментаторства догледі-
ти важко. Титульна оповідка з війни 
2014-го повертається до зужитої 
плакатності «Чорного ворона», а до-
дана спеція містики перетворює іс-
торію (відому, до речі, з опублікова-
них ветеранських спогадів) мало не 
на кітч.
 Проте у цій книжці варто звер-
нути увагу на оті ранні твори. Як 
і реопубліковані 2014-го перші 
романи «Тінь сови» та «Носталь-
гія» вони дають знати, що Василь 
Шкляр був нонконформістом від 
початку. В академічній Історії ук-
раїнської літератури ХХ століт-
тя (1998) є лише глуха згадка про 
В.Шкляра як про дотичного до 
ідейно-проблемного кола Григора 
Тютюнника. Справді, у того тала-
новитого прозаїка-орієнтира є що-
денниковий запис, що постулює 
його письмо: «Сюжет — настрій» 
(Щоденники і записники // Віт-
чизна, 1985, №11). Настрій як сю-
жет — це саме про всі ранні твори 
В.Шкляра. Схоже, цим і обмежуєть-
ся близкість до Г.Тютюнника. Але 
тепер виникає інше порівняння. З 
Валерієм Шевчуком.
 На час написання згаданої Історії 
літератури В.Шевчук перебував під 
публікаційною забороною вже від 
1969 року і це тривало десять років. 
Але у послабленні репресій вийшла 
Шевчукова збірка оповідань «До-
лина джерел» (1981) та роман «Дім 
на горі» (1983). Для Шевчука на-
стрій теж був відправною точкою, 
як для Тютюнника, і навіть пункти-
ром оповіді. Але головне для нього 
— рефлексія психологічних станів, 
намагання осмислити їх та спробу-
вати (для персонажів) скорегувати 
парадигму буття. Виборсатися.
 Не маю підстав казати про пря-
мий вплив, але ранні твори Шкля-
ра — про те саме і в подібній інтер-
претації. Хоч там як, а писання «в 
манері» ще вчора опального пись-
менника — це також виклик. Смі-
ливість і мужність. 
 І от після двох всеукраїнських 

тріумфів отримуємо роман «Тро-
ща» (Х.: Клуб сімейного дозвілля, 
2017). Знову радикальний експери-
мент. 100% «воєнні пригоди». Дещо 
в дусі, як на читацьку пам’ять, «У 
серпні сорок четвертого» вправно-
го російського жанровика Владімі-
ра Богомолова. Лишень усе нави-
воріт. Замість СМЕРШу — упівська 
СБ. Польові дослідження. І там, і 
тут — «іноді я пристоював і так на-
пружував слух, що чув, як на вуха 
мені осідає дрібна роса». Можна на-
звати це шпигунським романом та-
кож.
 Окрім улягання жанрові воєнних 
мемуарів, «Троща» кардинально 
відрізняється од стилістики «Чор-
ного ворона» — карикатури ніц 
ніде немає. Оце тепер виразно вій-
нуло Шевчуком: персонажі стали 
ловити себе на думці й дискутува-
ти з нею: саморефлексії перетворю-
ються на чи не головних «дієвців» 
сюжету. Внутрішні діалоги персо-
нажів самопривабливі, й автор де-
монструє добре володіння різними 
техніками їхньої трансляції (аж до 
рефлексії старої щуки, «яка стом-
лено дивилася на зелений світ, що 
поволі згасав»).
 «Троща» — це про знищення 
московськими окупантами одного 
з осередків українського спротиву 
по закінченні Другої світової війни. 
Обвальна військова потуга плюс ен-
каведистське павутиння, котрі ут-
ворюють тиск, який провіщав іще 
Достоєвскій: «Дійшло того стану, 
коли найдорожче стає тягарем».
 Плюс кохання. Яке ніби бринить 
мелодією вітчизняного пісенного 
лонгселеру «Чорноморець, матін-
ко...»: «— Тоді що таке кохання? 
— спитала вона. — Це босі ноги на 
снігу, Стефо». Але цей діалог від-
бувається, як сказав би Дюма, двад-
цять років потому. Це ще один, 
внутрішній, експеримент Шкляра: 
пов’язати в одну оповідь колись і те-
пер. Є тут навіть порух у бік грець-
кої трагедії. Але... вернув на доріж-
ку Котляревського.
 «Троща» не вивищилася над досі 
здобутими паном Василем верши-
нами. Але його вершини виразно 
вивіщуються над ландшафтом су-
часної української прози, тож цей 
роман безумовно вартий прочитан-
ня-обмірковування. Бодай з огляду 
на хитку пам’ять нинішнього елек-
торату: «Коли я поцікавився, як 
йому вдалося все те запам’ятати, 
Жучок викотив на мене здивовані 
очиці: – А як інакше? Настане час, 
коли ми будем судити їх, і в кого 
тоді спитаємо?»  ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Майстерня алхіміка:
містика, трилер, бойовик, трагедія

■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

У цієї молодої господині так багато рецептів 
печива, що справді можна за ними створити 
кулінарну книгу «Тисяча і один варіант пе-
чива». А ще в неї є білий халат, але не ку-
харський. 
Історія молодої кулінарної зірки — а рецеп-
ти Христини вже завоювали велику увагу 
наших господинь і розлітаються в мережі, 
«як гарячі пиріжки», — цікава, як усі зіркові 
історії. Пекти високі і пишні торти та різно-
манітне печиво — її особливе захоплення. 
За фахом Христина — лікар-педіатр. А я все 
більше переконуюся, що кулінарія — те за-
няття, яке надихає на роботу людей різних 
спеціальностей. 
Днями був День медичного працівника, 
Христина пекла торт, приймала вітання і ві-
тала колег. «У мене в сім’ї та родині багато 
лікарів. Я відчувала, що це — моє покликан-
ня, — каже вона. — Пам’ятаю, як здавала 
документи до вишів. Крім мами, для під-
тримки їхав мамин брат iз дружиною (обоє 
лікарі), бо в нас машини не було. Подавали 
документи не тільки в медичний універ-
ситет, а ще й у педагогічний (розуміла, що 
мушу вступити на державну форму навчан-
ня). Конкурс у медичному університеті був 
великий, тому «бюджет» був під питанням, 
а в педагогічний точно проходила. От ми в 
останні дні конкурсу поїхали глянути на рей-
тинги. В медичному вступ усе ще був під пи-
танням. Однак я сказала: «Я більше нікуди не 
хочу». А наступного дня вивісили рейтинги 
офіційно. Пройшла в медичний. Плакали... І 
одразу купили мені халат». 

Полуниці зріють на День медика
 До професійного свята в Христини 
був торт — полунична класика, сокови-
тий літній аромат, смак літа, маминого го-
роду і вершина полуничного натхнення. 
Коли є полуниці — здійснюються смачні 
мрії, творяться літні дива, вважає Хрис-
тина Ласяк. А ще вона радить не особли-
во обдумувати, а взяти слоїчок полуниць 
і спекти рідним полуничне солодке вітан-
ня. Ось за таким її рецептом.
 Бісквіт (форма 24): 6 білків збити з 
5 ст. л. цукру до стійких піків, додати 6 
жовтків і обережно вимішати. Далі до-
дати сюди 4 ст. л. борошна і 2 ст. л. кро-
хмалю, 1 ч. л. порошку для печива і все 
обережно вимішати лопаткою. Випікати 
при температурі 180 градусів 50 хвилин. 
Коли бісквіт відстоїться, розрізати на три 
шари. 
 Крем-1: 200 г вершкового сиру (у гос-
подині — «Хохланд креметте»), 100 мл 
вершків та 40 г цукрової пудри збити до 
пишності (недовго, все має бути з холо-
дильника). 
 Крем-2: 100 мл молока і 150 г цукру 
поставити на вогонь. В інші 100 мл молока 
додати пакетик желе «Льоди полуничні» 
і ст. л. крохмалю, вимішати до однорід-
ності і вилити в молоко з цукром, яке по-
чало закипати. Довести до загустіння, ос-
тудити. Охолодженим збити зі 100 г мас-
ла. 
 Збираємо торт: корж, крем-1, полуни-
ці, корж, крем-2, полуниці, корж.
 Дати вистоятись у холодильнику не 
менше шести годин. Декор за вашим ба-
жанням: ягоди, горішки, шоколад, галя-
ретка. 

Малиновий торт — подаруйте коханим 
усі смаки літа!
 Літо має смак ягід, справедливо вва-
жає красуня Христина. Влітку ними тре-
ба насолодитися вдосталь! І пекти-пекти-
пекти! А це — дуже приємно, перекона-
на кулінарка. «Я сьогодні печу, а завтра 
в мене вже нема випічки, — задоволено 

каже вона. — Мої рідні люблять мої сма-
колики. Чоловік каже: «Я не їм солодке, я 
тільки куштую». І хвалить, а це дуже важ-
ливо і надихає!». 
 Ну ще б не хвалити за такий торт! 
Хмарково-легкий, кремово-пухнастий, 
малиново-солодкий. Це я — під вражен-
ням дивовижного витвору Христини. 
Отже, її рецепт. 
 Корж: 4 яйця, 200 г цукру, дрібка солі, 
ванільний цукор (форма 28 см). 
 Усе це збивати спочатку на середніх 
обертах до розчинення цукру, а потім — 
на великих до збільшення маси вдвічі. 
Сюди додати 220 г борошна, 10 г порош-
ку для печива і обережно вимішати лопат-
кою. Далі 160 мл молока і 80 г маргари-
ну довести до кипіння і додати в масу за 
два заходи. Випікати при температурі 160 
градусів 50 хвилин. 
 Крем: 600 г малини перебити в блен-
дері, додати 320 г цукру і довести все до 
кипіння, далі зменшити вогонь і тримати 
ще 2 хвилини. Потім перетерти малину 
через сито, остудити. Зрізати верх біскві-
ту, одягнути кільце для формування тор-
та та просочити його 100 г приготовленої 
малини. 
 Після цього 40 г желатину залити 120 
мл води та залишити для набухання. Бе-
ремо 640 г натурального йогурту і майже 
всю нашу малину (залишаємо 3-4 ст. л.) і 
перемішуємо до однорідності на невели-
кій швидкості міксера (збивати не треба). 
В окрему чашу кладемо 500 г вершків (30-
35%) і 100 г цукрової пудри та збиваємо 
міксером до пишності (піків не треба). По-
вертаємось до нашого желатину: розігрі-
ваємо його в мікрохвильовій пічці корот-
кими імпульсами по 5 секунд до розчи-
нення (не кип’ятити!), додаємо 1 ст. л. йо-
гурту з малиною і швидко перемішуємо. 
Потім додаємо одну ложку і ретельно пе-
ремішуємо. Тепер увесь желатин додаєм 
до йогурту з малиною і вимішуємо міксе-
ром до однорідності на невеликих обертах 
(збивати не треба). 
 Нарешті в цю йогуртову суміш посту-
пово додаємо збиті вершки і перемішуємо 
на малих обертах міксером. Готову суміш 
виливаємо на вже просочений корж і 
розрівнюємо. Ту малину, що залишилася, 
виливаємо столовою ложкою по колу на 
торт і краплю в центрі і дерев’яною палич-
кою малюємо кола за годинниковою стріл-
кою. Накриваємо торт харчовою плівкою і 
ставимо в холодильник на 3-4 години. 
 Як на мене, ці 3-4 години чекання — 
найскладніше у випіканні цього малино-
вого дива, але вони варті результату!

«Солодка Анничка»
 Так назвала свою творчу кулінарну 
спільноту Христина Ласяк — на честь 
півторарічної донечки. Вона називає її ма-
леньким енерджайзером і каже, що доня 
найбільше надихає на солодкі творіння. 
Що не кажіть, а приємно творити для най-

рідніших! «Приготування їжі та солодко-
го для рідних — це не стомлює мене, а нав-
паки, окрилює, а від кулінарної краси я 
отримую й естетичне задоволення!» — 
каже вона.

Печиво на «швидку руку»
 Бо пекти треба швидко — навколо он 
скільки всього гарного, що треба встигну-
ти побачити, помилуватися ним, літо ж! 
 Потрібно: 250 г маргарину, 4 ст. л. кро-
хмалю, 100 г цукрової пудри, 100 мл олії 
— все збити міксером. Як маса стане одно-
рідною, додаємо ванільний цукор та 500 г 
борошна, поступово вимішуючи спочатку 
ложкою, а потім руками. Тісто буде схоже 
на мокрий пісок (трохи незручне в роботі). 
Формуємо довгу ковбаску шириною 2-3 см. 
Нарізаємо завтовшки приблизно 1,5-2 см. 
Викладаємо на деко і випікаємо при тем-
пературі 180 градусів 30 хвилин. Ще теп-
лими обмочуємо в цукрову пудру. Просто, 
швидко і дуже смачно — спробуйте!

Круасани і начиночка — смачний 
тандем!
 Так, круасани — це таки естетично! 
Про смак мовчу, бо хто ж не мліє від цьо-
го хрумкого витвору? 
 За рецептом Христини потрібно: 200 
мл теплого молока, 200 мл теплої води, 10 
г цукру, 40 г дріжджів — розчинити і за-
лишити на 10 хвилин. Сюди додати 2 ст. 
л. олії, 50 г цукру, 1/3 ч. л. солі, ціле яйце 
і білок, 750-800 г борошна. Замісити тіс-
то, змастити його олією, закрити харчо-
вою плівкою, поставити в тепле місце на 
годину. 
 Розім’яти тісто, підсипати 100 г бо-
рошна та поділити на 10 частин. Кожну 
розкачати товщиною 2-3 мм і перешару-
вати їх, змащуючи м’яким маслом (200 г). 
Зверху розкачати у великий кружок тов-
щиною 5 мм, поділити його на 24-25 три-
кутників. Для начинки підходить згущен-
ка або шоколад. Змастити жовтком та ви-
пікати при температурі 180 градусів 25-30 
хвилин.

Шоколад для круасанів i кексів
 І — про тандем, тобто про начинку. 
Кулінарка каже, що така начинка не стає 
твердою, коли випічка охолоне. Отож змі-
шати 200 г цукрової пудри з 50 г какао, до-
дати 100 г топленого масла і 50 г меду, за-
горнути в харчову плівку i поставити в мо-

розилку. Використовувати при нагоді — у 
круасани, кекси, для печива, це смачно!

Крученики з овочами або з грибами — 
літні рулетики!
 Але на обідньому столі влітку справж-
ній бал правлять овочі! Різного кольору, 
соковиті, свіжі, запашні — вони так і про-
сяться у якусь цікаву страву. Приміром, у 
крученики. 
 «Отже, беремо м’ясо, яке вам подо-
бається (у нас — свинина, 700 г), тонень-
ко нарізаємо та відбиваємо, як на звичайні 
відбивні, трохи солимо і перчимо», — по-
чинає свій новий рецепт Христина Ласяк.
  Начинка: дві цибулини і одну велику 
моркву подрібнюємо і тушкуємо на олії де-
кілька хвилин, додаємо інші овочі за своїм 
уподобанням. Замість овочів можуть бути 
гриби, спасеровані на олії з цибулькою. 
Тушкуємо до готовності, солимо і перчи-
мо за смаком. На відбивну кладемо трохи 
готової начинки, скручуємо рулетиком і 
злегка присмажуємо на пательні в невели-
кій кількості олії (так смачніше та збері-
гається структура крученика і начинка не 
вилазить). Обсмажені крученики складає-
мо в скляну термопосудину, перешаровую-
чи цибулею, нарізаною кільцями, заливає-
мо водою і тушкуємо в духовці 50 хвилин 
(можна в каструлі на плиті, але в духовці 
смачніше). Додаємо сметану — 1-2 ст. л., 
часник, лавровий лист, сіль, перець за сма-
ком і дотушковуємо ще 5 хвилин. Подава-
ти з салатом з овочів, бо влітку овочів бага-
то не буває!
 Літнього натхнення на кулінарію! 
Смачного! ■

КУХНЯ ЯК ХОБІ

Тисяча і один 
варіант випічки 
Торти з полуницею і малиною, печивко для доні та 
крученики для літа: рецепти Христини Ласяк із Болехова

■

Христина Ласяк. ❙

Малиновий торт. ❙

Пани-круасани. ❙

Рулетики з овочами. ❙

«Швидке» печиво.❙
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«Не ВАР шкодить футболу, а люди, котрі приймають рішення. 

На чорне вони кажуть біле й навпаки».Руслан Костишин
головний тренер ФК «Колос» (Ковалівка)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Поява системи ВАР у фут-
болі серйозно змінила підходи 
в роботі арбітрів. «Відеоасис-
тент» значно полегшив їм по-
шук рішень у складних і спір-
них ситуаціях. Однак критики 
на їхню адресу не поменшало. 
Принаймні в Україні на адре-
су суддів і далі лунають гнівні 
тиради від обурених їхніми рі-
шеннями вболівальників, тре-
нерів та футболістів.
 Заключний у календарній 
програмі поєдинок 27-го туру 
ЧУ, в якому поза ігровим «уїк-
ендом» — у понеділок — зуст-
річалися «Динамо» та «Колос», 
пройшов під зіркою одного акто-
ра, котрим несподівано став го-
ловний арбітр матчу Сергій Бой-
ко. П’ять разів у матчі, що про-
ходив під потужною зливою, він 
показував на 11-метрову «поз-
начку». І нехай одне зі своїх рі-
шень (призначити третій пе-
нальті у ворота «Колоса») завдя-
ки своєму відеоасистенту рефері 
скасував, витративши на аналіз 
епізоду близько п’яти хвилин, 
на думку окремих учасників 
протистояння, навіть чотири 
пенальті, — це перебір. «Див-
ний матч. Рідко побачиш таке», 

— зауважив уругвайський пів-
захисник «Динамо» Карлос Де 
Пена.
 При цьому найбільш емоцій-
ним що по ходу матчу, що після 
гри був наставник «Колоса» Рус-
лан Костишин, котрий обурю-
вався тим, як Сергій Бойко трак-
тував спірні епізоди, що вини-
кали у штрафному майданчику 
його команди. «Суддя в темних 
окулярах. На чорне каже біле», 
— свідчив головний тренер ко-

валівської команди, котрій зно-
ву не вдалося перервати свою 
безуспішну серію, що після по-
разки «Динамо» розтягнулася 
до семи матчів.
 Попри те, що кожній із ко-
манд у матчі випало пробити по 
два пенальті, суддівство, за сло-
вами очільника «Колоса», було 
неналежної якості. «Запитай-
те гравців «Динамо». Їм самим 
шкода, що вони так виграють. 
Вони не винні, що такі пенальті 

заробляють», — так відгукнув-
ся Костишин про вирішальний 
у поєдинку 11-метровий.
 Загалом, наставника ко-
валівців неабияк роздратував 
підхід арбітра до роботи з ВАР, 
коли для вирішення одного 
спірного епізоду він миттю при-
ймав рішення, задля іншого — 
десять хвилин переглядав відео-
повтори.
 За словами Костишина, «Ко-
лос» погодився перенести гру 

проти «Динамо» на понеділок 
спеціально для того, аби зігра-
ти матч під наглядом ВАР. Од-
нак, як виявилося, наявність 
відеоасистента не гарантує від-
сутність суддівських скандалів. 
Людський фактор — що в грі, 
що в суддівстві — й надалі грає 
вирішальну роль. І якщо завдя-
ки ВАР суддя може скасувати 
своє помилкове рішення, то не-
реалізований ковалівцем Анд-
рієм Богдановим пенальті, чи 
то вилучення його партнера Ки-
рила Петрова відіграти назад не 
можна. «Завжди можна знайти 
претензії до своїх футболістів, 
але ми достойно виглядаємо в 
першій шістці. Так, ми поки що 
не виграємо, але наші перемоги 
попереду», — резюмував настав-
ник «Колоса».
 Динамівці ж після дуелі 
нарікали на низький рівень 
своєї гри. «Могли програти. 
Футболісти припустилися за-
надто багато помилок», — виз-
нав керманич «Динамо» Олек-
сій Михайличенко. Утім не в ос-
танню чергу завдяки своєму кі-
перу Георгію Бущану, котрий 
відбив удар із «позначки» Богда-
нова, «біло-сині» не розгубили 
очок в поєдинку з ковалівцями 
й знову відірвалися на три пун-
кти від «Зорі» у боротьбі за дру-
гу «лігочемпіонську» позицію. 
Як-то кажуть, гра забудеться, а 
результат залишиться. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Суддівська щедрість 
У поєдинку 
національної першості 
«Динамо» та «Колос» 
змагалися у вмінні 
бити 11-метрові удари

■

Голи у матчі «Динамо» — «Колос» забивалися лише з 11-метрової позначки.
Фото з сайта fcdynamo.kiev.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. Другий етап. Матч 27-го туру. 
«Динамо» — «Колос» — 2:1 (Циган-
ков, 64 (пен.), Де Пена, 87 (пен.) — 
Вільхамссон, 69 (пен.); нереалізоване 
пенальті: Богданов, 53 («К»); вилучен-
ня: Петров, 63 («К»)).
 Турнірне становище в першій 
шістці: «Шахтар» — 71, «Динамо» 
— 55, «Зоря — 52, «Десна» — 49, 
«Олександрія» — 43, «Колос» — 26.

■

Григорій ХАТА

 Поки Асоціація тенісистів-професіо-
налів узгоджувала останні деталі медич-
ного протоколу для рестарту сезону в 
умовах коронавірусної пандемії, в хор-
ватському місті Задар тривав виставко-
вий турнір Adria Tour, натхненником 
і директором якого виступив лідер чо-
ловічого тенісу, серб Новак Джокович.
 На противагу озвученим АТР реко-
мендаціям, покликаним під час майбут-
ніх турнірів забезпечити протиепідеміч-
ні заходи, організатори балкансько-
го туру вирішили обійтися без суворих 
регламентних норм. І в Белграді, де роз-
почалися показові змагання, й Задарі, 
куди тенісисти переїхали грати фіналь-
ний раунд, організатори не надто дотри-
мувалися соціального дистанціювання.
 Учасники змагань активно спілку-
валися поза межами корту, на трибунах 
присутніми були глядачі, плідно вико-
нували свою роботи «болбої», хоча на 
час пандемії в тенісному світі вирішили 
відмовитися від їхніх послуг. Воче-
видь і Джоковичу, котрий виступав на 
турнірі головною привабливою силою, 

і всьому оргкомітету Adria Tour, забув-
ши про всі антикоронавірусні пересторо-
ги, хотілося якнайшвидше повернутися 
до старого способу життя. Однак обста-
вини виявилися сильнішими за бажан-
ня спортсменів. І після того, як один з 
учасників змагань — болгарин Григор 
Димітров, повернувшись до своєї рези-
денції в Монако, — оголосив, що здав 
позитивний результат тесту на коро-
навірус, організаторам Adria Tour дове-
лося скасувати вирішальний матч турні-
ру (Джокович — Рубльов) i переключи-
тися на обстеження всіх, хто контакту-
вав із Димітровим.
 «Ми отримали інформацію про по-
зитивний тест на коронавірус Григора 
Димітрова i для перестороги та для за-
хисту здоров’я учасників і глядачів ви-
рішили відмовитися від проведення ве-
ликого фіналу турніру», — заявив ди-
ректор-розпорядник хорватської серії 
Adria Tour, знаний у минулому місце-
вий тенісист Горан Іванішевич. 
 Коли ж почалися обстеження осіб, 
які контактували з Димітровим, 
з’ясувалося, що позитивні тести на ко-
ронавірус мають тренер Джоковича з 

фізичної підготовки, а також ще один 
учасник турніру — серб Віктор Троїць-
ки. Позитивним, за даними ЗМІ, начеб-
то виявився й тест хорвата Борни Чори-
ча. 
 При цьому півфіналіст турніру — ні-
мець Олександр Звєрєв — заявив, що 
попри негативний аналіз, іде на 14-ден-
ну самоізоляцію. Водночас на адресу 
Джоковича з усіх сторін почала луна-
ти критика в легковажності. «Повністю 
абсурдне рішення проводити виставко-
вий турнір. От що буває, коли ігноруєш 
протоколи. Це не жарти», — написав у 

соцмережі австралійський тенісист Нік 
Кіріос.
 Експерша ракетка АТР, британець 
Енді Маррей, закликав Джоковича до 
більшої відповідальності. «Він мусив 
розуміти, що у випадку приїзду спорт-
сменів iз різних країн, потрібно було 
вжити серйозних заходів безпеки. Ду-
маю, що цей випадок стане хорошим 
уроком для нас усіх», — відзначив Мар-
рей, який, до слова, після річної паузи 
планує повернутися на тенісний корт і 
вже запланував свої виступи на «Ю-Ес 
уопен» та «Ролан Гарросі». ■

Лідер світового чоловічого тенісу Новак Джокович опинився в центрі коронавірусного скандалу.
Фото з сайта btu.org.ua

❙
❙

ТЕНІС

Урок на майбутнє
На організованому першою ракеткою світу 
виставковому тенісному турнірі в Хорватії стався 
спалах коронавірусної інфекції

■
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 Якщо чиновник переконує тебе, 
що брати хабарі — нижче його гід-
ності, значить, конверт iз грошима 
йому потрібно передавати під сто-
лом.

* * *
 — Послухайте, Рабиновичу, 
скринь ка зі слонової кістки, яку ви мені 
продали, виявилася з пластмаси.
 — Ну не знаю, може, у слона 
був вставний бивень?

* * *
   На батькiвських зборах учи-
телька звертається до мами Вовоч-
ки:
 — Ваш син намалював на парті 
муху! Я собі всю руку відбила.

 — Ну то й що? Коли вiн на пар-
кані намалював бочку пива, батько з 
друзями півдня в черзі простояли.

* * *
 — Сьомо, скільки твоя мама 
повинна заплатити за два кілограми 
яблук, якщо кiлограм коштує 10 гри-
вень?
 — Не можу сказати, оскiльки 
моя мама завжди торгується.

* * *
   Приходить бабуся до лікаря:
 — Дуже болить нога!
 — Ну що ви хочете, все-таки 80 
років.
 — Іншій нозі теж 80, але ж вона 
не болить.

«Екобус» вам у поміч
Небезпечні відходи збирали, а що з ними робити далі — донедавна не знал

По горизонталі:
 3. Одна з найдавніших дер-
жав Стародавнього Світу. 6. Трену-
вальний двобій у боксі. 7. Столи-
ця Калмикії. 9. Індійський трактат 
про мистецтво кохання. 11. Слен-
гова назва лікарів. 13. Десять тисяч 
у давньоруському війську. 14. Біб-
лійний персонаж, перший єврейсь-
кий цар. 16. Сорт червоного сухо-
го вина. 17. Великосвітська звана 
вечірка. 19. Грузинська національ-
на валюта. 20. Одна з основополож-
них категорій китайської філософії, 
що означає «шлях», «метод», «прин-
цип». 22. Почуття, з яким митропо-
лит Іларіон порівнював християнс-
тво, протиставляючи його єврейсь-
кому «закону». 25. «Одна гора ви-
сокая, а ... — низька. Одна мила 
далекая, а ... — близько». (народ-
на пісня). 26. Доплата з державно-
го бюджету на підтримку галузі. 27. 
Будівля, де розташовувався орган 
міського самоврядування у низці 
європейських країн.
По вертикалі:
 1. Хвороба очей, помутніння 
кришталика ока. 2. «Можна все на 
світі вибирати, ..., Вибрати не мож-
на тільки Батьківщину» (Василь Си-
моненко). 3. Лісник, який опікується 
тваринами. 4. Місце, де стоять вули-
ки для бджіл. 5. Інша назва медич-

ного препарату трамадолу. 6. Шма-
точки непрозорого скла для мозаї-
ки. 8. Порядок, гармонія, злагода. 
10. Готель у середньовічній Європі, 
де можна було і поїсти, і переночува-
ти. 12. Морська риба, яка смакує за-
соленою. 15. Перша назва саркофа-
гу над зруйнованим 4-м енергобло-
ком Чорнобильської АЕС. 17. Спи-
сок побажань від актора чи співака, 
який їде на гастролі, до приймаю-
чої сторони. 18. Представник одно-
го з фіно-угорських народів Росії. 
21. «Два кольори мої, два кольори. 
... на полотні, в душі моїй ...» (піс-
ня). 23. Кришка в льосі, яка закри-
ває вхід. 24. Додаток до назв бага-
тьох топонімів, який вказує, що тут 
побутувало виробництво скла. ■

Кросворд №54
від 23 червня

25 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-
10 м/с. Температура вночi +16...+18, удень +26...+28.

Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +26...+28.
Вінниця:  без опадiв. Уночi +13...+15, удень +25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +25...+27.

23 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-26 градусів, у Дніпрі біля Києва — 24.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ. 
Трускавець: уночi +12...+14, удень +22...+24. Моршин: уночi 
+13...+15, удень +23...+25.

Варка ВОНСОВИЧ

 Якби не карантин, то цей фільм у ланцюжку 
прем’єрних показів відомих кінокомпаній ніхто 
б і не помітив. Та карантин під час пандемії ко-
ронавірусу допоміг творцям хорору «Відписа-
тися» придумати несподіваний «хід», що доз-
волив звернути на їхню працю увагу й виклика-
ти несподівано підвищений інтерес.
 Маловідомі режисер стрічки Крістіан 
Нільссон i блогер Ерік Табах зняли свій фільм 
у програмі Zoom, яка останнім часом стала 
дуже популярною. За законами карантину, 
фільм переглянули в залі кінотеатру лише 
його творці, проте це не завадило стати цій 
стрічці найуспішнішим фільмом місяця. Вони 
вирішили, що будь-який кінофільм, який по-
кажуть у кінотеатрі, автоматично стане най-

масовішим у США. Сказано — зроблено. За 
добу режисер написав сценарій короткомет-
ражки і зняв  у Zoom, не витративши при цьо-
му жодного долара. До зйомок залучив бло-
герів і сам монтував стрічку. Далі потрібно 
було продемонструвати фільм у кінотеатрі, і 
«творці» використали досвід 60—70-х років, 
коли для закритого кінопоказу потрібно було 
орендувати зал. Тож батьки «шедевру» вику-

пили всі квитки на показ свого фільму, що й 
зробило цю короткометражку найкасовішою 
стрічкою США!
 Сюжет фільму доволі простий: блогери від-
повідають на відеодзвінок невідомого інтернет-
троля. А далі загадковий анонім починає пере-
слідувати головних героїв. Автори стрічки опуб-
лікували її в інтернеті, а касові збори вже ста-
новлять 25,5 тис. доларів. ■

Дара ГАВАРРА

 Так і хочеться сказати: «Не-
легке й неказисте життя амери-
канського артиста», споглядаю-
чи сторінки закордонного глян-
цю. Таке враження, що захід-
ні артисти живуть під постійним 
прицілом камер папараці та під 
лупою обивателів. Та що поробиш 
— зворотний бік розкішного жит-
тя не такий яскравий. Так, нещо-
давно спалахнув черговий скан-
дал довкола попвиконавця, ку-
мира підлітків Джастіна Бібера. 
Не встиг охолонути ажіотаж пуб-
ліки довкола весілля зірки з Хей-
лі Болдуїн, як на порядку денно-
му нова інфа — співака звинува-
тили у зґвал туванні. Причому дві 
дівчини і майже одночасно.
 Спочатку якась Даніель звину-
ватила Джастіна в тому, що в дале-
кому тепер 2014 році він зґвалту-
вав її в номері готелю «Чотири се-
зони» в Остіні, штат Техас. А вже 
за короткий час iще одна так зва-
на жертва висунула подібні звину-
вачення, заявивши, що співак зґ-

валтував її 
п’ять років  
тому. Бі-
бер витри-
мав корот-
ку паузу, піс-
ля чого пояс-
нив, що перш ніж 
відповідати на подібні т я ж -
кі звинувачення, він порадився з 
дружиною, а також йому потрі-
бен був час, щоб знайти залізне 
алібі щодо своєї невинуватості. 
«Кожне звинувачення у сексу-
альному насильстві — серйозна 
справа, тому моя відповідь була 
необхідна», — прокоментував 
подібні заяви співак. «Так, я 
дійсно був в Остіні у 2014 році, 
але не в готелі «Чотири сезо-
ни», а на фестивалі SXSW, де 
виконав пару пісень. До того 
ж, зі мною постійно була моя дів-
чина — Селена Гомес», — на своє 
виправдання повідомив Джастін і 
доклав до цього допису ще й кви-
танції бронювання квартири в 
Остіні, а також свідчення мене-
джера готелю. Своє алібі він під-

твердив 16 постами, шiстьма скан-
документами й двома скрінами з 
YouTube, а за наклеп пригрозив 
подати в суд на пліткарок. ■

КАРАНТИН ДОПОМІГ

Двоє глядачів у залі...
...і нечуваний успіх!

■

СЕЛЕБРІТІ

Популярність — 
як вирок
Джастін Бібер намагається нести 
ярмо слави з гідністю

■

Джастін Бібер.❙
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