Зерно з Білорусі?

Якщо на стіні висить рушниця...

Низький минулорічний
урожай зернових призвів до
суттєвого збільшення імпорту
пшениці з держави, яка ніколи
не славилася своїм високим
експортним потенціалом

Обсяг міжнародних
поставок зброї
стабілізувався вперше
після холодної війни,
а Україна й далі
продає зброю Росії

» стор. 4

» стор. 5
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Хай собі
росте

❙ Охорона природи поступово стає стилем життя, внутрішньою потребою людей.
❙ Фото з сайта suspilne.media.
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Уколотися —
і забути
Випробувано на собі:
після щеплення нардепку
цілу добу лихоманило й
температурило
» стор. 7

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,643 грн
1 € = 32,952 грн
1 рос. руб. = 0,378 грн

Як українці охороняють первоцвіти
» стор.
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«Має бути баланс — щоб і бізнес мав дохід, і люди менше хворіли. Ми не США чи
Великобританія, де малому бізнесу виплачують компенсації. Ми повинні виживати в
цій ситуації, тому здоровий глузд має переважати».

Андрій Садовий
міський голова Львова

■ COVID-19

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО

«Червоніють»
від
головотяпства
Стрімко зростає кількість хворих
на коронавірус у Львові
Катерина БАЧИНСЬКА
Понад дев’ять iз половиною тисяч нових випадків «Ковід-19» підтверджено в Україні за попередню звітну добу. Найбільше — у Львівській області та
Києві. 264 людини померли. Госпіталізовано близько двох тисяч хворих.
Стрімко зростає кількість госпіталізованих iз
діагнозом «Ковід-19» у місті Лева, що не дивно через сусідство з «червоною» не перший тиждень Івано-Франківщиною. Загалом у медзакладах Львова
нині перебувають понад 650 хворих на коронавірусну інфекцію. Більшість із них потребують забезпечення киснем. Тим часом у лікарнях уже відчувається нестача ліжок. Про це повідомили в міськраді.
Активне поширення коронавірусу у Львові спостерігається другий тиждень поспіль. У місті вже запровадили додаткові карантинні обмеження. Так,
школярів 5-11 класів відправили на дистанційне
навчання, а дитячі гуртки закрили.
За добу 14 березня на Львівщині виявили більш
як тисячу нових випадків «Ковід-19». Понад 600 iз
них — в обласному центрі.
Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що додаткові карантинні заходи має
запровадити місцева влада через погіршення загальної ситуації з коронавірусом в Україні. Це має запобігти потраплянню нових регіонів до «червоної»
зони. Максим Степанов закликав мерів міст не чекати вказівок згори, а приймати контрзаходи на місцях, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони
здоров’я, науковців та епідеміологів.
Нагадаємо, що, за попередніми прогнозами МОЗ,
п’ятим регіоном, який має невтішні шанси потрапити до «червоної» зони, може стати саме Львівщина.
Нині в ній — Чернівецька, Житомирська, Закарпатська та Івано-Франківська області.
У поширенні коронавірусу на заході часто звинувачували роботу курорту «Буковель». Він продовжував працювати попри суворі обмеження в регіоні.
Курорт не припиняв свою роботу і під час зимового
локдауну — коли всі розваги були під забороною.
Урешті-решт у минулі вихідні «Буковель» закрили на карантин. В’їзд на територію Поляницької територіальної громади, де розташований курорт, обмежили.
На жаль, Україна залишається у лідерах за поширенням коронавірусу. За останню добу ми — на
дев’ятому місці в світі за кількістю інфікованих.
Це тоді, коли все ще повільними лишаються темпи вакцинації. Тільки дві тисячі українців напередодні отримали щеплення від коронавірусу. Загалом в Україні отримали щеплення понад 53 тисячі
людей (коли населення — близько 40 млн осіб). А
в Міністерстві охорони здоров’я запевняють: усе
йде за планом. «Згідно з планами вакцинації, вона
збільшується поетапно. Планомірне зростання щеплення людей. І нам важливо знати про ту кількість
бажаючих, які готові вакцинуватися, й оперативно
з ними зв’язатися», — зазначив заступник міністра
охорони здоров’я Ярослав Кучер.
Водночас низка країн тимчасово зупинила вакцинацію препаратом від AstraZeneсa. Усе через
повідомлення про можливі побічні ефекти. Йдеться, зокрема, про утворення тромбів у деяких людей
після вакцинації. Днями у Норвегії троє медичних
працівників, які нещодавно щепилися, потрапили
до лікарні через кровотечу і тромби. Нині перевіряють, чи пов’язані ці випадки з вакциною.
У компанії AstraZeneсa заявили: огляд даних
про всіх 17 мільйонів щеплених не надав доказів,
що препарат підвищує ризик тромбозу чи легеневої
емболії. Ці слова підтвердило і Європейське агентство лікарських засобів.
В українському МОЗі повідомили, що легкі
побічні ефекти від Covishield, розробленого за технологією AstraZeneсa, фіксують менш ніж в одного відсотка щеплених. Тяжких випадків узагалі не
було. ■
Продовження теми — 7 стор.

Ледь не щодня в зоні бойових
дій українська армія зазнає втрат.
На жаль, знову «200-й» на Луганщині: 13 березня під час виконання службових обов’язків зaгинyв
45-річний боєць ЗСУ Дмитро Бухтіяров — житель Кремінної, який
проходив військову службу за контрактом у різних підрозділах ЗСУ
з 2015 року. У Дмитра залишилися дружина, двоє дітей, батьки...
Неспокійно на фронті було й 15
березня — окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», у передмісті населених пунктів Верхньоторецьке та
Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій
українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм та 120
мм, а також гранатометів різних
систем i великокаліберних кулеметів.
Неподалік населених пунктів
Лебединське та Труднівське російсько-окупаційні війська вели обстріл iз великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу селища Гнутове окупанти застосували
ручний протитанковий гранатомет, а біля Мар’їнки — стрілецьку
зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання
«Північ», поруч із містечком Південне, ворог здійснив обстріл iз
гранатометів різних систем i великокаліберних кулеметів.
На обстріли противника наші
воїни відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК
повідомляє про грубі порушення з
боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній
території.
Варто наголосити, що, за даними СЦКК, більшість обстрілів
позицій ЗСУ здійснюється з метою провокування українських
підрозділів на відкриття вогню у
відповідь.
Станом на 7-му годину ранку
16 березня обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Працівники харківських театрів минулого місяця отримали далеко не
100 відсотків зарплати і,
як з’ясувалося нещодавно,
повертати решту їм ніхто не планує. Причина банальна. Замість обіцяних
200 мільйонів гривень в обласному бюджеті передбачили лише 50 мільйонів,
яких не вистачить навіть
на дуже скромну оплату
праці митців. І хоча до голодних бунтів справа ще не
дійшла, таку перспективу
вже ніхто не виключає.
Скажімо, в театрі ляльок
запланували на 22 березня діалог iз представниками влади. Колег, найвірогідніше, підтримає й решта театральних колективів,
хоча актори подібні протести вважають для себе вкрай
принизливими.
Обурення в митців
викликав коментар голови обладміністрації Айни
Тимчук, яка, виправдовуючись, заявила, що працівники культури облас-

Щеплення —
за розкладом
Вакцинували шість тисяч військовослужбовців,
залучених до складу ООС

❙ Переконують, що післявакцинальних ускладнень у військовослужбовців немає.
❙ Фото пресгрупи ООС.
Об’єднаних сил i дотримуються режиму припинення вогню.
Зауважимо, що в районі проведення ООС продовжується вакцинація військовослужбовців від
коронавірусної хвороби COVID-19
згідно з програмою, розробленою
та затвердженою в Міноборони України. Станом на 15 березня проведено вакцинацію близько 6 тис.
військовослужбовців, які залучені
до складу ООС, із них майже 1000
— медичних працівників.
Як повідомили в медичній
службі ООС, післявакцинальних
ускладнень у військовослужбовців
не виявили. Для проведення кампанії з вакцинації особового скла-

ду Збройних сил України, що виконує бойові (спеціальні) завдання у складі операції Об’єднаних
сил, підготовлено десять бригад,
до яких входять два лікарі (один із
них анестезіолог) та медична сестра.
У кожній військовій частині
(закладі) організовано інформування серед усіх категорій військовослужбовців щодо необхідності
проведення вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19;
про можливі реакції на вакцину і
терміни, в які вони можуть виникнути; а також про симптоми, при
яких потрібно терміново звертатися по медичну допомогу. ■

■ ПРОТЕСТ

Акторам «призначили дієту»
Харківська обласна рада урізала фінансову підтримку
мистецьких закладів у чотири рази
ті наразі отримують щомісяця 16,5 тисячi гривень. І
це при тому, що реальний
рівень зарплати там або
вдвічі нижчий, або гроші
взагалі не виплачують.
Про ставлення чиновників до театрів розповіла
днями депутат облради Наталя Плотник, яка не підтримала жебрацький бюджет галузі. «Це питання ми
порушували два місяці поспіль, — повідомила вона,
— але щоразу отримували
таку відповідь: «Вони —
підприємства, тож нехай
заробляють самі».
Цікаво, що рішення
Харківської облради прямо суперечить наказу президента Володимира Зеленського, у якому йдеть-

ся про підтримку культури, креативних індустрій
та інших галузей, що найбільше постраждали від
карантину. Як відомо, театри тривалий час не працювали взагалі. Наразі
вони поновили роботу,
проте вистави йдуть у напівпорожніх залах. Говорити про самоокупність за
таких умов узагалі не доводиться.
«Соромно прийти туди
з простягнутою рукою і
сказати: «Дайте нам нашу
зарплату», — прокоментував ситуацію директор
академічного театру імені
Пушкіна Сергій Бичко. —
Ми для чого обирали людей до обласної ради? Вочевидь, для того, аби вони

турбувалися про тих, хто
їх обрав. Але де ж та турбота?».
До речі, цими днями митці постійно згадують ставлення до закладів
культури чиновників попередньої адміністрації. Кажуть, усі тоді отримували
не лише тарифні оклади,
а й 30-відсоткову надбавку. Більше того, за кілька
років у регіоні було відремонтовано понад 200 сільських і міських Будинків
культури.
Теперішні ж керівники
області змусили пригадати
буремнi 1990-ті, коли працівникам сфери культури
грошей бракувало навіть
на жебрацький продуктовий набір. ■
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■ СТОЛИЦЯ

■ СТОПФЕЙК

Тисячі квадратів і мільйони очікувань

Шухевич
збурює

Фонд держмайна вже влітку може продати завод, який більшість за звичкою називає
«Більшовик»
Тарас ЗДОРОВИЛО
Багатостраждальний столичний завод «Більшовик» на
Шулявці (читай — ласий величезний шмат київської землі біля метро, не так і далеко
від середмістя) знову опинився в центрі уваги — Фонд держмайна готується його продати, і якщо підготовка проходитиме без затримок, то
аукціон може відбутися вже
влітку цього року.
Представники Фонду держмайна з гіркотою зазначили,
що «завод «Більшовик» — це
приклад того, як великі підприємства через корупцію та
неефективне управління занепадають, обростають боргами
і стають тягарем для платників податків». Минулоріч Перший київський машинобудівний завод отримав 22 млн грн
збитку, а загальна сума боргу
перевищила 500 млн грн, крім
того щорічно підприємство
зобов’язане сплачувати в бюджет столиці 40 млн грн земельного податку.
Відсутність інвестицій в
оновлення матеріальної бази
та неефективне управління
призвели до зниження конкурентоспроможності, нестачі замовлень і збитків. Наймолодшому верстату на заводі
виповнилося 48 років. Фахівці констатують, що відновити виробництво на території
заводу практично неможливо. Аби Фонд держмайна зміг

продати цей об’єкт, парламент повинен розблокувати
велику приватизацію, а Кабмін — затвердити умови приватизації ПКМЗ.
Заступник глави ФДМ Тарас Єлейко переконаний, що
держава має всі шанси отримати за «Більшовик» як мінімум... 1 млрд грн! Щоправда,
наразі стартова ціна ПКМЗ
на торгах ще не відома, її визначить радник-аудитор з «великої четвірки» компанія
«KPMG Україна», яка супроводжуватиме об’єкт до укладання угоди з новим власником та переказу коштів переможцем аукціону. У ФДМ
також повідомили, що акумулюють усі дані, адже хочуть забезпечити повне розкриття інформації та рівний
доступ до неї за принципом
«всі знають усе»: «Реалізуємо
його через віртуальні кімнати
даних та надання доступу потенційним інвесторам до заводу та його первинної документації».
Цікаво, що, за підрахунками експертів компанії
Colliers Ukraine, яка працює
у сфері комерційної нерухомості більш ніж 20 років, держава на аукціоні зможе виручити за «Більшовик» 1,31,5 млрд грн (це 45-55 млн
дол.), а за певних умов — навіть більше. «Сума може перевищити 1,5 мільярда гривень,
якщо інвестори будуть активними, а «упаковка» об’єкта

Ті, кого ми обирали і кого призначили задля забезпечення покращення життя громади, через незрозумілі власні амбіції нищать надбане роками. Будівля
Коломийської центральної районної бібліотеки не дає
комусь спати і провокує порушувати закон. Інакше як
розцінити неправомірні дії керівників.
Допущено грубе порушення чинного законодавства : по-перше — районна державна адміністрація не
мала права ліквідовувати районний заклад культури,
а зобов’язана була передати бібліотеку (працівників,
майно, будівлю) на баланс територіальної громади, на
території якої вона знаходиться; по-друге — рада територіальної громади не може відмовитись прийняти
у комунальну власність заклади, які передають.
Тут теж вирішили «поекономити» до квітня. Трохи математики: 3 місяці, в середньому по 6 тис. грн на
8 працівників, iз них два місяці на 2/3, трохи більше 20
тис. на енергоносії... Чи така вже життєво необхідна ця
економія для міста?
По-третє — сформовані територіальні громади
є правонаступником усього майна, прав та обов’язків
розформованих територіальних громад, і до 1 липня
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкасах, у спортивному
комплексі «Манеж», бронзова
призерка Олімпійських ігор у
Ріо-де-Жанейро з художньої
гімнастики Анна Різатдінова
провела збори для юних гімнасток. На урок від чемпіонки
зібралися спортсменки з усіх
гімнастичних шкіл Шевченкового краю, майстри спорту
та тренери.
Іменита спотсменка приїхала в місто на запрошення
дружини голови Черкаської
ОДА Олександра Скічка —
Єлизавети Юрушевої — та ГО
«Сила дівчат». «Хотіла зробити в Черкасах щось корисне
для дівчат і жінок. Тож спо-

❙ Кому прислужиться «Більшовик»?
❙ Фото з сайта ukrinform.ua.
— грамотною», — уточнили
фахівці компанії.
Тим часом київський забудовник Андрій Вавриш вважає, що головним активом
підприємства є лише його
зручне розташування та велика ділянка землі вздовж
проспекту Перемоги, поруч зі
станцією метрополітену «Шулявська».
Варто зауважити, що у
Фонді держмайна в приватизаційних умовах розробляється план «збереження
виробництва, створення робочих місць, забезпечення
соціального захисту колективу підприємства», й одним iз
варіантів розвитку подій є перенесення частини потужностей на Черкащину — на Жашківський машинобудівний завод, який є дочірнім підприємством ПКМЗ.

На місці «Більшовика» девелопери пропонують створити сучасний індустріальний
парк із офісними та житловими приміщеннями.
Тим часом перепон у Фонду держмайна для втілення
своїх задумів немало, зокрема напередодні торгів треба
ще «розібратися» з третіми
особами — розірвати з ними
угоди оренди приміщень заводу площею понад 6,3 тис.
кв. м. А ще слід вирішити проблему складів заводу,
які перебувають у приватній
власності (в 2019 році п’ять
будівель на території ПКМЗ
були незаконно відчужені та
продані на торгах державним підприємством СЕТАМ
двом приватним компаніям);
щоправда, ФДМ оскаржив
операцію й справа дійшла до
Верховного Суду. ■

Жадоба нищить книжки
Будівля Коломийської центральної районної бібліотеки
провокує порушувати закон
2021 року районні ради зобов’язані передати майно
на баланс територіальних громад. Тут знову неув’язка:
районна рада надумала підзаробити, може здати в
оренду, може продати, а може б, поторгуватися і взяти
у міста бодай 2 млн за гарне приміщення у центрі?...
До липня ж купа часу, дарма, що заблокована робота бібліотеки, що людям потрібна ця послуга, що нищиться фонд і не виконуються зобов’язання проєктів.
Головне — сумнівна мета — підзаробити.
На всі листи і звернення нам чемно відповідали,
що рішення фактично прийняте, потрібна тільки формальність. На мій депутатський запит щодо передачі приміщення (на розгляд і рішення якого дається 20

днів), прийнятий ще 4 лютого, донині не знайшлось
часу для розгляду комісією районної ради. Незрозуміле рішення керівників районної ради відмінити спільну комісію 25 лютого 2021 р., за день до оголошеної
«червоної зони», яскраво свідчить про ручне відтягування рішення.
Позиція Міністерства культури України — за порушення закону чи перевищення службових повноважень
посадові особи повинні нести відповідальність. Звертаюсь до депутатів Коломийської районної ради VIII демократичного скликання не йти на поводу амбіцій кількох людей, ваші виборці чекають від вас розумних рішень на користь громаді. ■

■ ДОБРА СПРАВА

Урок від чемпіонки
Бронзова призерка Олімпійських ігор
Анна Різатдінова провела збори для юних
гімнасток
чатку Аня провела майстерклас для маленьких і юних
гімнасток. Я бачила захоплені
очі дітей, наскільки важливо
для них набиратися досвіду в
кращих, як кожна дитина підходила по автограф до Ані, як
її до останнього не відпуска-

У Тернополі проведуть
Міжнародну наукову
конференцію для
спростування
комуністичних міфів
щодо українських
героїв
Світлана МИЧКО

■ ГРОМАДИ

Наталка ТАРНОВЕЦЬКА

3

ли», — поділилася в iнстаграмі Єлизавета Юрушева.
Опісля відбулося душевне публічне спілкування, де
Анна розповіла про свій шлях
до медалей і звань, поділилася своїм способом життя зараз
і ще раз змусила задуматися

про важливість спорту в житті кожного.
«Найближчим часом усі
зібрані кошти ми передамо в
Черкаський обласний центр
дитячої онкології та гематології», — говорить дружина
голови Черкаської ОДА.
Гімнастка Анна Різатдінова приємно вражена підготовкою спортивних гімнасток
Черкащини. Вона зізналася,
що свого часу на шляху до медалей її теж дуже надихали
зустрічі з іменитими спортсменами.
До речі, такі благодійні
зібрання на Черкащині планують проводити щомісяця. Наступні збори гімнасток заплановані в Умані. ■

Про рішення Тернопільської
міськради присвоїти головному
стадіону обласного центру імені
легендарного головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича та скандальний міжнародний резонанс iз цього приводу газета «Україна молода» вже повідомляла. Нагадаємо,
що колегіальну ухвалу категорично засудив (із вимогою негайного
скасування) посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.
А очільник польського міста Замосць Анджей Внук офіційно заявив, що через це рішення
буде припинено співробітництво з
Тернополем, зокрема в реалізації
спільного проєкту з кошторисом
понад 68 тисяч євро. Відтак висловив свій протест проти нової назви
тернопільського стадіону й Інститут національної пам’яті Польщі,
заявивши, що командувач УПА
Роман Шухевич «відповідальний
за геноцид польського цивільного населення на Волині й у Східній
Малопольщі».
У свою чергу, міський голова
Тернополя Сергій Надал категорично заявив, що присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича скасовано не буде, бо, мовляв,
кожна країна шанує своїх героїв, а
також навів вагомі контраргументи на захист легендарного націоналіста. А позавчора стали відомі подальші плани тернопільської
влади в цьому напрямку — в обласному центрі проведуть міжнародну конференцію, яка «має на меті
спростувати комуністичні міфи
про українських героїв».
«Рішення Тернопільської міської ради про присвоєння нашому
центральному стадіону імені Романа Шухевича викликало широкий
резонанс, — написав Сергій Надал
на своїй офіційній сторінці у фейсбуцi. — Це обговорення вийшло за
межі України. Деякі іноземні політики дозволили собі низку неприпустимих висловлювань на адресу
українських героїв.
Ми — на своїй Богом даній землі, і будемо робити те, що вважаємо за потрібне. Десятиліттями
працювала комуністична машина
пропаганди і знищення всього українського. Роками радянські історики переписували історію України, щоб заплямувати репутацію, спотворити образ українських воїнів. І це стосується історії
не лише УПА, а ще часів Київської
Русі та Гетьманщини.
Сьогодні з головою Польського культурно-освітнього товариства Тернопільської області Петром
Фризом обговорили деякі аспекти українсько-польської співпраці. Домовилися про проведення у
Тернополі Міжнародної наукової
конференції, яка має на меті спростувати комуністичні міфи щодо
українських героїв. Запрошую до
участі істориків та всіх охочих». ■
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■ Є ПРОБЛЕМА

Україна, яка традиційно вважається одним iз найбільших світових
експортерів збіжжя, зараз стає потужним... імпортером. Так, за даними аналітиків, за останній час імпорт пшениці в Україні виріс у
сім разів. Тим часом урожай нинішнього року обіцяє бути високим,
і цей факт трохи послаблює можливі негативні наслідки дефіциту
збіжжя для вітчизняної харчової промисловості.

Зерно з Білорусі?

Сусіди нас нагодують

Погода нам сприяє

Торік українські аграрії,
зібравши далеко не найвищий
урожай зернових у своїй історії
— 65,5 млн тонн, вирішили не
обмежувати експорт свого зерна, і тепер, як наслідок, країна
істотно збільшила імпорт пшениці. Зернові переважно закуповують у Білорусі, яка останніми роками стала своєрідним
продовольчим хабом між європейськими країнами та Російською Федерацією. А нещодавно до переліку країн, зацікавлених у продовольчих обмінах iз
Мінськом, додалася і наша держава.
Так, згідно з даними митної служби України, в період iз
липня по січень нинішнього сезону в країну було імпортовано
14,5 тис. тонн зернових на суму
118,6 млн грн. Це в сім разів перевищує показник аналогічного періоду попереднього сезону,
коли ми придбали 2,1 тис. тонн
збіжжя. Також показник у 6,6
раза перевищує підсумок усього 2019—2020 маркетингового року, коли Україна придбала
2,2 тис. тонн пшениці.
На думку експертів, таке
зростання закупівель переважно
обумовлене істотним підвищенням внутрішніх цін на пшеницю
в Україні. Із цього обсягу близько 93%, або 13,4 тис. тонн в абсолютних цифрах, було придбано
в Білорусі на суму 70,9 млн грн.
Трапилося це в період iз жовтня 2020 року по січень 2021-го.
Тож середня розрахункова вартість тонни зернової становила
5 тис. 278 грн. Водночас середня ціна попиту на продовольчу
пшеницю 3-го класу на внутрішньому ринку України зросла з 6
тис. 950 гривень за тонну до 8
тис. 900 гривень за тонну.
Раніше, як відомо, Міністерство розвитку економіки,
торгівлі і сільського господарства України погодило з учасниками зернового ринку обсяги
експорту пшениці на 2020/21
маркетинговий рік в обсязі 17,5
млн тонн. Хоча у цей час з урожаєм зернових 2020 року були
проблеми. Аномально тепла і
безсніжна зима завдала серйозного удару по посівах озимої
пшениці та ячменю, внаслідок
чого постраждало 95% усього
врожаю культур. Для озимих
сніг — це «подушка безпеки»,
волога, запорука нормального
розвитку і захист від шкідників. А його втрата зумовила величезні проблеми для сільського господарства, — в цьому ми
переконалися в травні, коли
в головних хлібних областях
країни — Херсонськiй, Одеськiй, Миколаївськiй — ситуація
з озимими була вкрай складною, адже пропало більше половини сходів. Улітку посуха
на півдні відступила. Середня
врожайність пшениці і ячменю
в минулому році була на 30%
нижчою, ніж звичайно.
...Тим часом на світових біржах вартість збіжжя падає: під
тиском провальних експортних
продажів та зменшення тривоги за долю посівів озимини в аграрних районах Американських Рівнин внаслідок потепління. Стрімке зміцнення курсу долара також сприяло зниженню
цін. Єгипет, Саудівська Аравія
та Алжир також сподіваються
на падіння цін.

Цьогоріч ситуація з урожаєм
виглядає значно оптимістичніше. Адже, на думку експертів,
велика кількість снігу, яка випала нинішньої зими, є запорукою хорошого врожаю: бо після
відлиги земля вбере в себе воду,
і згодом цей факт добре вплине
на врожай. «Ця зима, з одного
боку, для сільського господарства була доброю, адже не було
дуже сильних морозів перед
тим, як випав сніг. Тобто земля не промерзла, і тому вона не
втратила здатність поглинати
воду. І тому, коли буде весняна
повінь, то земля у себе все вбере.
І це дуже добре, адже буде зволоження ґрунту», — сказав еколог, голова Національної екологічної ради України Олександр
Чистяков, додавши, що у нашій
державі змінюється клімат, що
безпосередньо впливає на урожайність.
«Важливо, що через зміщення кліматичних поясів, через катастрофічне збільшення теплих
днів у році зміщуються температурні пояси в країні. Тому разом
iз ними зміщується й урожайність, вона зсувається у північному напрямку: там, де ми раніше сіяли кукурудзу, сою, зараз
там буде дуже низький показник
врожайності цих культур. А ось
пшениці в цьому році буде багато, якщо надалі не буде якихось
температурних катаклізмів», —
стверджує Чистяков.
За його словам, якщо у Карпатах зливи стануть ряснішими, а опади граду почастішають, то степовим регіонам цьогоріч загрожує сильна посуха.
«Також звичними процесами
стануть град, шквальні вітри
під час дощів, що не дуже природно. Град буде падати у весняний і осінній періоди. Це загрожуватиме не лише врожаю, а
й іншій сільськогосподарській
діяльності. Згодом ці тенденції
тільки посилюватимуться», —
резюмував він.

Озимі у безпеці, але підживити
варто
За твердженням метеорологів, озимі культури в Україні нині перебувають у стані
зимового спокою, загрозливих
явищ для перезимівлі їх на території країни не спостерігається. Як свідчать дані аналітичної довідки про агрометеорологічні умови та стан посівів
в Україні, замерзлий ґрунт нівелює негативну дію високого
снігового покриву. Інтенсивне танення верхнього шару снігу за денних температур 5-9°С
тепла зумовило утворення снігової кірки товщиною до 10 мм,
яка розташована всередині снігового покриву: рослини покриває сніг висотою 5-6 см, вище —
снігова кірка і знову сніг висотою до 15 см крупнозернистої
структури.
«А тому наразі загроз для
озимих зернових немає, однак
при подальшому насиченні водою від танення снігу та поверненні морозів може утворитися льодова кірка. У Харківській та Житомирській областях,
за даними наукових установ,
на полях iз пониженими ділянками рельєфу відмічається утворення льодової кірки, товщина якої становить 1,6 та 4 см,
відповідно, а ступінь розповсю-

Низький минулорічний урожай зернових призвів до суттєвого
збільшення імпорту пшениці з держави, яка ніколи не славилася
своїм високим експортним потенціалом

❙ Дилема українського аграрія: купувати чи продавати?..
❙ Фото з сайта unian.net.
дження — 9 балів. На окремих
полях відмічається пошкодження низькими температурами
листків озимих культур до 1020% приблизно на 0,3-0,5 см
листової пластини», — зауважують в НААН.
Станом на 22 лютого, після
найбільших морозів у другій
декаді лютого, запаси цукрів
у вузлах кущіння рослин пшениці озимої, за результатами
відібраних монолітів науковцями Інституту сільського господарства Степу НААН, у третій
декаді вересня були оптимальними і становили 20,8-21,1%
на абсолютно суху речовину,
а за сівби у середині жовтня —
були нижчими і коливалися
у межах від 17,1 до 18,5%, в ячменю озимого — 21,4-22,2%
та 17,3-17,7% відповідно. Це
сприяло підвищенню здатності
рослин протистояти впливу негативних від’ємних температур. «За результатами аналізів
відібраних монолітів науковцями Інституту сільського господарства північного сходу НААН
встановлено, що рослини озимих культур мають добру регенераційну здатність при їх відрощуванні. Ступінь перезимівлі рослин оптимальних строків
сівби в середньому за сортами становить 98-99% рослин
та 97,2% стебел. На даний
час стан рослин озимини оцінюється як задовільний та добрий», — додають науковці.
Таким чином, у подальшому
догляд за рослинами у посівах
озимих зернових культур базуватиметься на їх фізіологічному
стані під час відновлення весняної вегетації, розвитку рослин,
перебігу погодних умов, ресурсного забезпечення суб’єктів господарювання. «Якщо в лютому
бувають ранні відлиги і поля
звільняються від снігу, можливе проведення підживлення
по мерзлоталому ґрунту, але
треба пам’ятати, що ранні підживлення можуть призвести
до втрати морозостійкості рослин, якщо за тривалим потеплінням настають сильні морози, коли температури падають
нижче 12-14°С. Випадків заги-

белі посівів від повторних весняних морозів буває багато, але
в першу чергу гинуть посіви,
що підживлені у лютому», —
наголошують фахівці.
За словами експертів, найефективніше раннє підживлення азотними добривами посівів
зі слаборозвиненими рослинами, оскільки азот стимулює додаткове кущіння. Масові підживлення необхідно провести
значно пізніше, після підсихання поверхні ґрунту на посівах
з добре розвинутими та розкущеними рослинами, які суттєво не страждають від часткового травмування.

Види на врожай
Згідно з попередніми прогнозами міжнародної аграрної організації FAO, цьогоріч обсяги
виробництва пшениці у світі виростуть третій рік поспіль і сягнуть нового рекордного рівня в
780 млн тонн. Експерти очікують, що основний приріст забезпечить ЄС, де площа земель під
пшеницю у 2021 році має зрости на 5% у порівнянні з низьким
рівнем минулого року. Тож ви-

робництво пшениці в ЄС у 2021
році може зрости майже на 9% і
досягти 137 млн тонн.
«Що стосується України,
то загалом завдяки сприятливим погодним умовам і достатній кількості снігу, що випав
і не дозволив посівам замерзнути, виробництво пшениці у
2021 році може дещо зрости, повернувшись до середніх значень
попередніх років», — зазначили
аналітики.
Приблизно такої ж думки і
вітчизняне профільне міністерство. Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький заявив: цьогорічний врожай зернових в Україні
може досягнути рекордного показника 2019 року — 75 млн
тонн. При цьому виробництво
олійних культур прогнозується
на рівні 19,1 млн тонн. Кукурудзи планується зібрати 33,2 млн
тонн, пшениці — 29,5 млн тонн.
Площа під зерновими та олійними сільськогосподарськими
культурами цьогоріч становить
24,2 млн га — на 0,3 млн га більше за площі 2020 року. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Хлібороби і зміна клімату
Реалізація заходів Другого національно-визначеного внеску України у Паризьку хартію, згідно з обговорюваним його проєктом, дасть змогу до 2030 року скоротити парникові викиди агросектору на 14% проти поточного показника. «За обсягами викидів парникових газів сільське господарство можна прирівняти до енергетики: сукупні викиди від оброблення землі, використання добрив, поводження з гноєм
становлять майже 90 млн тонн CO2», — зазначила заступник міністра екології Ірина Ставчук, наголосивши, що реалізація дасть змогу також до 2030 року скоротити
викиди від ріллі й пасовищ на 20%.
Також, за її словами, Мінекології завершує розроблення рамкової стратегії з
адаптації до зміни клімату та спільно з Міністерством економіки працює над імплементацією нітратної директиви ЄС. Екологічне відомство також ініціювало разом
із колегами з Мінекономіки реформу системи управління зрошувальними системами, а функції формування та реалізації політики в цій сфері вже передано відновленому Мінагрополітики. При цьому Ставчук уточнила: середньорічна температура
в Україні, як і у світі загалом, підвищилася на 1,1%, а протягом наступних 20 років у
країні очікується її зростання ще на 0,8-1,1%.
На думку чиновниці, хоча кількість опадів у всіх сценаріях для України зміниться несуттєво, однак посилиться їх перерозподіл протягом року в межах плюс-мінус
20% — зі збільшенням у холодний період і зменшенням у теплий, особливо в липні та серпні, що також є критичним фактором для сільського господарства. «Тому
сьогодні в національній урядовій політиці питанню скорочення викидів від сільського господарства слід приділяти значну увагу в контексті Європейської зеленої угоди
і курсу на досягнення кліматичної нейтральності в довгостроковій перспективі», —
наголосила Ставчук.
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■ ЗВІТИ

Якщо на стіні висить рушниця...
Обсяг міжнародних поставок зброї стабілізувався вперше
після холодної війни, а Україна й далі продає зброю Росії
Ігор ВІТОВИЧ
Після багатьох років зростання обсяг міжнародних
поставок озброєнь нарешті
стабілізувався. Про це йдеться в доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Зниження експорту багато
в чому пояснюється розвитком виробництва озброєнь у
країнах-імпортерах, стверджується в доповіді. Головними імпортерами при цьому залишаються держави
Близького Сходу.
У 2016—2020 роках (в
доповіді SIPRI порівнюються дані за п’ятиріччя) обсяг
міжнародних поставок основних видів звичайних озброєнь залишився на тому ж
рівні, що і в 2011—2015 рр.
Подібна стабілізація фiксується вперше з часів закінчення холодної війни.
Тоді як поставки зi США,
Франції та Німеччини продовжували зростати, різко знизився експорт зброї
з Росії та Китаю. Згідно з
опублікованими даними, переважна більшість зброї надходить на Близький Схід, де
імпорт зріс на 25%. Найбільшим покупцем є Саудівська
Аравія (+ 61%), за нею йдуть
Єгипет (+ 136%) і Катар. Не-

зважаючи на стабілізацію
обсягу міжнародних поставок зброї, він залишається
близьким до найвищого рівня з моменту закінчення холодної війни.
У минулу п’ятирічку
США залишалися найбільшим експортером озброєнь
у світі. Їхня частка у світовому обсязі експорту зброї зросла і досягла 37%. Майже половина (47%) поставок припадала на країни Близького
Сходу, в тому числі 24% — на
Саудівську Аравію.
Росія залишається другим за величиною експортером зброї, її частка у світовому експорті становила 20%.
Однак російський експорт
знизився на 22%, насамперед
за рахунок зменшення імпорту з боку Індії (на 33%). При
цьому Росія істотно збільшила поставки зброї до Китаю,
Алжиру та Єгипту, але це не
компенсувало втрати від зниження продажів в Індію. У
2016—2020 роках Росія поставила 30% озброєнь країнам
Африки на південь від Сахари (20% було поставлено Китаєм, 9,5% Францією і 5,4%
США).
Третє, четверте і п’яте
місця за обсягом експорту
зайняли, відповідно, Франція, Німеччина і Китай. Ек-

Олег БОРОВСЬКИЙ
Американська Національна академія мистецтва і науки звукозапису
(NARAS) у камерній обстановці провела
63-тю церемонію вручення музичної премії «Греммі». Захід пройшов у Лос-Анджелесі без глядачів на п’яти сценах, розташованих недалеко одна від одної.
У найбільш престижній номінації
«Пісня року» перемогла композиція співачки H.E.R., присвячена загибелі темношкірого Джорджа Флойда під час жорстокого затримання поліцейськими. У
назві пісні I Can not Breathe ( «Я не можу
дихати») звучать останні слова 46-річного афроамериканця перед смертю. Інцидент спровокував масові протести проти
расизму і свавілля поліцейських у США
під гаслом Black Lives Matter («Життя
темношкірих значимі»).
Виконавиця Тейлор Свіфт отримала статуетку в другій за значимістю категорії «Альбом року» за свій восьмий
диск Folklore. Раніше музичні критики
відзначали, що ця платівка стала найкращою за всю кар’єру титулованої артистки. Співачка Біллі Айліш перемогла в номінації «Кращий запис року» з
піснею Everything I Wanted, яка була
написана у співавторстві з її братом
Фіннеасом О’Коннеллом. Також 19-річна зірка отримала нагороду в номінації
«Краща пісня, написана для візуальних
медіа» за саундтрек до останнього фільму про суперагента Джеймса Бонда No
time to die («Не час помирати»). Айліш
стала наймолодшою співачкою, яка записала пісню для бондіани. Вихід фільму вже кілька разів відкладався через
пандемію і тепер запланований на осінь
2021 року. На минулорічній церемонії
Айліш була рекордсменкою за кількістю нагород — перемогла в п’яти категоріях.
Американська виконавиця Бейонсе
оновила рекорд за кількістю перемог у
номінаціях за всю історію премії «Греммі» серед жінок. Про це повідомляє телеканал CBS. Так, у ході 63-ї церемонії
співачка стала переможницею у номі-

спорт iз Франції збільшився
на 44% в порівнянні з попередньою п’ятирічкою, а частка Франції у світовому обсязі експорту озброєнь склала 8,2%. 59% французького
експорту озброєнь припало
на Індію, Єгипет і Катар. Німеччина є експортером 5,5%
світового обсягу озброєнь, її
частка теж зросла. Частка
Китаю склала 5,2%, і вона
є нижчою, ніж у попередні
п’ять років.
Експерти SIPRI стверджують, що зниження часток
Росії і Китаю, а також загальна стабілізація експорту основних озброєнь пояснюється розвитком виробництва озброєнь у країнах-імпортерах.
Так, імпорт зброї до Туреччини впав на 59% через припинення поставок американських бойових літаків F-35 у
2019 році після того, як Туреччина імпортувала російські системи ППО С-400. Однак Туреччина одночасно
збільшила власне виробництво озброєнь, щоб зменшити свою залежність від імпорту. Швидкими темпами
розвивається виробництво і
в Індії, від чого і постраждав
російський експорт. Ізраїльський експорт озброєнь за останні п’ять років був на 59%
вищим, ніж у 2011—2015

роках. На Ізраїль припадало 3% загальносвітового експорту.
Україна, яка ще на початку цього століття посідала п’яте місце у світовому експорті зброї за рахунок бездумного розпродажу арсеналів, які залишилися від
Радянського Союзу, за останні десять років знизила експорт на 68% і тепер займає у
списку SIPRI 12 місце. Її частка у світовій торгівлі зброєю
в період iз 2016-го по 2020
роки становить 0,6 відсотка,
тодi як у період iз 2011-го по
2015 рік ця частка становила
2,6 відсотка. Найбільшими
експортерами зброї з України, за даними доповіді SIPRI,
є Китай (на який припадає 36
відсотків експорту), Росія (20
відсотків) і Таїланд (17 відсотків). Нагадаємо, що Росія,
попри конфлікт з Україною,
вже не вперше потрапляє у
список найбільших клієнтів української оборонки, за
даними SIPRI. У попередні
роки після публікації таких
звітів українські посадовці
стверджували, що Україна
не співпрацює з «державоюагресором».
Білорусь також залишається експортером зброї,
проте її продажі впали на
34%. З Білорусі зброя йде до
В’єтнаму, Сербії і Судану.
При цьому 99% озброєнь за
останню п’ятирічку Білорусь сама отримала з Росії.
Вірменія і Азербайджан нарощували свій військовий
потенціал за рахунок імпорту. На Росію припало 94%
вірменського імпорту озброєнь, а на Ізраїль — 64%
азербайджанського. ■

■ ПРЕМІАЛЬНІ

«Греммі» їде в Казахстан
Після вручення престижної музичної нагороди
Бейонсе стала рекордсменкою

❙ Бейонсе і Меган Піті.
націях «Краще музичне відео» за кліп
на пісню Brown Skin Girl, а також у категорії «Краща пісня в жанрі ритм-ендблюз» за Black Parade. Крім того, вона
перемогла в номінації «Краща реп-пісня», виконавши трек Savage з виконавицею Megan Thee Stallion. Ця ж реперка, яку насправді звати Меган Піті, перемогла також у номінації «Кращий
новий виконавець». Що ж до Бейонсе,
то вона тепер має 28 статуеток премії
«Греммі», побивши рекорд кантрі-співачки Елісон Краусс.
Статуетку категорії «Краще поп-виконання дуетом або групою» отримали
Леді Гага та Аріана Гранде за пісню Rain

on me. За «Кращий вокальний поп-альбом» нагороду взяла співачка Дуа Липа
з платівкою Future Nostalgia.
Сенсацією церемонії стало те, що
казахський діджей Іманбек Зейкенов
став переможцем у номінації «Ремікс
року». 20-річний музикант-самоук зробив ремікс на композицію Roses американського репера SAINt JHN. Після виходу в мережу його трек зібрав більше
145 мільйонів переглядів на ютубі. На
цей час музикант-самородок навчається в залізничному коледжі в Казахстані, але після здобуття «Греммі» можна
передбачити, що надалі казахські поїзди
поїдуть без нього. ■
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■ НОМІНАЦІЇ

Пандемія
мине, а кіно
залишиться
У Лос-Анджелесі
оголошено короткий
список претендентів
на «Оскар-2021»
Олег БОРОВСЬКИЙ
Американська кіноакадемія оприлюднила список фільмів, які будуть змагатися за «Оскар». 93-тя
церемонія вручення премії мала відбутися ще в лютому, але через пандемію її перенесли на 25 квітня.
Втім навіть у квітні вона відбудеться не у звичайному
форматі, а у відеорежимі. Окремі претенденти на нагороди навіть не будуть змушені прибувати до США.
Звичайно, це дещо применшує значимість кінематографічного свята, але за таких умов головне, що воно
взагалі відбудеться.
Цьогорічним лідером за кількістю номінацій
є фільм «Манк», який претендує на нагороди в 10
категоріях. Ця чорно-біла стрічка іменитого американського режисера Девіда Фінчера розповідає
драматичну історію створення голлівудським сценаристом 1930-х років Германом Манкевичем великого фільму Орсона Уеллса «Громадянин Кейн». Зокрема, фільм претендує на нагороди у двох головних
номінаціях «Кращий фільм» та «Краща режисерська
робота».
По шість номінацій зібрали відразу п’ять фільмів: «Батько», «Мінарі», «Земля кочівників», «Звук
металу» і «Суд над чиказької сімкою». З цієї п’ятірки
найкращі шанси позмагатися зі стрічкою «Манк» має
драматична стрічка «Земля кочівників», яку поставила молода режисера Хлої Чжао. Її фільм про долю
вже немолодих американців, які позбулися житла в
результаті банківської кризи 2008 року і вимушені
поневірятися по країні, вже був удостоєний «Золотого Лева» на фестивалі у Венеції і «Золотого глобуса» буквально кілька тижнів тому. Хлої Чжао вважають новою надією американського кіно, хоча дівчина походить iз Китаю, народилася в Пекіні, де з дитинства захоплювалася американським кіно.
Після сенсаційного минулорічного успіху корейської стрічки «Паразити» особливу увагу спостерігачі приділяють ще одному фільму корейською мовою
— «Мінарі». Щоправда, ця стрічка знята в США режисером корейського походження Лі Айзек Чуном,
який давно мешкає в США, й оповідає про долю корейських іммігрантів у Штатах. «Мінар» претендує
на нагороди за кращий фільм, кращу режисуру, головну чоловічу роль (Стівен Йон), жіночу роль другого плану (Юн Єджон), кращий оригінальний сценарій
та кращу музику.
У добу творчого занепаду Голлівуду знаменним є й успіх у номінаціях фільму «Батько» — режисерського дебюту французького письменника і
драматурга Флоріана Зеллера. Драматична, хоча і
не позбавлена сентиментальності історія про самотнього старого з деменцією, який був змушений переселитися в квартиру дорослої доньки, своїм успіхом зобов’язана багато в чому виконавцям головних
ролей — британцям Ентоні Хопкінсу та Олівії Колман, зазначає Бі-Бі-Сі. У свої 83 роки Хопкінс став
найстаршим актором, який отримав номінацію за головну чоловічу роль. Колман, яка вже має «Оскар»
за фільм «Фаворитка», номінована на кращу жіночу роль другого плану. Також «Батько» отримав номінації на головну нагороду — за кращий фільм і за
кращий адаптований сценарій.
Стрічка «Суд над чиказькою сімкою» також має
хороші шанси, оскільки розповідає про добре відому
і болючу для США історію суду в буремний 1968 рік
над активістами антивоєнного руху. Фільм режисера Арона Соркіна претендує на головний «Оскар» за
кращий фільм, кращу операторську роботу, а знявся
в ролі легендарного активіста Еббі Хофмана відомий
з комедійних ролей про пригоди казахського журналіста Бората у США комік Саша Барон-Коен, тепер
він виконує драматичну роль і претендує на нагороду як кращий актор другого плану.
І, нарешті, «Звук металу» — драматична історія
про барабанщика, який стрімко втрачає слух і, відповідно, сенс існування. Картина висунута на кращий фільм, кращий сценарій і кращий монтаж. Але
головна для нього номінація — за кращу головну чоловічу британському акторові та музиканту Ризу Ахмеду, який стрімко набирає популярність, на відміну
від свого екранного героя. ■

6

ДОВКІЛЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 17 БЕРЕЗНЯ 2021

■ ОХОРОНА ПРИРОДИ

Хай собі росте
Регіональний ландшафтний
парк «Диканський» запрошує
волонтерів для охорони
первоцвітів
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область
«Із настанням весни в наших широколистяних дібровах розпочинається пора квітування
рідкісної в Полтавській області квітки—проліски пониклої, або сибірської. З усіх первоцвітів
саме ця багаторічна рослина зазнає найбільш бездушного винищення, бо її найлегше знайти — достатньо лише добратися до найближчого лісочка.
Масове зривання цих провісників весни на одному й тому ж місці через декілька років призводить аж до повного їх зникнення. Саме тому адміністрація регіонального ландшафтного парку
«Диканський» просить небайдужих громадян
відгукнутися на наш заклик, аби вже через кілька тижнів стати на варті квітування цих ніжних
блакитних квітів», — повідомлення такого змісту з’явилося цими днями на сторінці парку у фейсбуці. Тим, хто надумає влитися до лав захисників природи, зокрема, обіцяють, що вони збережуть не одну тисячу рідкісних первоцвітів від
винищення, дізнаються, чому не можна зривати
проліски навіть без цибулинки, одержать почесне звання «Волонтер регіонального ландшафтного парку «Диканський».
— На території нашого парку 3,5 тисячі гектарів широколистяних дібров — усі вони в період квітування пролісків устелені суцільним
блакитним килимом. Краса неймовірна. Але ж
її з року в рік безжально нищать, — бідкається директор регіонального ландшафтного парку
Ірина Черкаська. — Аби отримати якусь копійку, проліски рвуть і потім продають пучечками
на базарі бабусі. Хоча у винищенні первоцвітів
задіяні не тільки вони — багато хто з жителів
довколишніх населених пунктів рве їх для букетів, аби сфотографуватися, принести додому.
Місцями через парк пролягають такі автодороги, як, наприклад, Полтава — Гадяч, Полтава
— Шишаки. І там у період квітування пролісків
часто зупиняється транспорт, а його пасажири,
забрівши до дібров, повертаються назад із букетами. Тому нинішнього року для охорони цих
рідкісних ранніх квітучих рослин ми вирішили
залучити волонтерів.
Ця ідея не нова. Скажімо, в урочищі Холодний Яр на Черкащині студенти, місцеві екологи
й лісівники вже багато років забезпечують охорону популяції червонокнижних підсніжників
складчастих. І небезрезультатно: за цей час ділянки, зайняті цими унікальними рослинами,
розширилися, а деякі з них зрослися — уже є
такі, що сягають площі 12-13 гектарів. Відтак у
регіональному ландшафтному парку «Диканський» вирішили й собі вдатися до такої практики. І, до речі, вже є люди, котрі відгукнулися на
цю ініціативу.
— Справжні любителі природи готові приїхати до нас на кілька днів навіть із Києва, Запоріжжя, оплатити власним коштом не лише переїзд, а й проживання — це люди, котрі звикли
робити якісь корисні речі для заповідних територій, довкілля. Для них справа охорони природи — це вже стиль життя, внутрішня потреба.
Якось до нас приїжджали волонтери iз Всесвітнього фонду дикої природи, то вони взагалі кілька днів мешкали в наметах, — ділиться Ірина
Черкаська. — Готовий долучитися до ініціативи
екологічний патруль на велосипедах із Великобудищанської школи на чолі з учителькою Тетяною
Біляєвою. Для початку маємо зрозуміти, скільки збереться захисників природи, хто коли зможе приїхати, а тоді вже сплануємо їхнє навчання. Без інструктажу ніяк не обійтися, адже вони
повинні будуть доносити до людей інформацію,
чому не можна нищити первоцвіти, яка міра відповідальності чекає на тих, хто оберемками зриває перші квіти, аби потім бездумно викинути їх.
Оскільки територія парку велика, то й місць, де
потрібно буде вести патрулювання, чимало. Тож
ми готові прийняти допомогу всіх охочих.
Пані Ірина прогнозує, що квітування пролісків розпочнеться вже через якихось два тижні. До того часу буде налагоджене й патрулювання. Місцевим жителям роздаватимуть надруковані інформаційні листівки. А для кращих волонтерів адміністрація парку готує подарунки. ■

Ірина КИРПА
Масову загибель червонокнижних птахів розслідують у біосферному
заповіднику «АсканіяНова» на Херсонщині.
На території дендропарку та озер відомого
на всю Україну зоопарку
кілька тижнів тому виявили 187 трупів птахів
граків, галок, качок та 32
червонокнижних червоних качок. Співробітники біосферного заповідника підрахували, що збитки, завдані природі через отруєння екзотичних
птахів, складають понад
2 мільйони 775 тисяч гривень.
Фахівці ГУ «Держпродспоживслужби» анонсували початок епізоотичного
розслідування у Херсонській області у відповідь на
заяву директора біосферного заповідника Віктора
Гавриленка.
— Це не перший випадок масової загибелі
пернатих за останній
час, адже на початку січня у нас загинуло понад
200 червонокнижних сі-

■ РОЗСЛІДУВАННЯ

Пернате лихо
Труїли щурів — загинули рідкісні
птахи
рих журавлів, — повідомив Віктор Гавриленко.
— Тоді екологам вдалося
швидко встановити причину пташиного мору —
отруїлися зерном, яке заздалегідь обробили хімікатами проти гризунів.
Несанкціоноване знищення тварин розслідують
правоохоронці місцевого
відділення поліції у рамках окремого кримінального провадження.
Цікаво, що спочатку
працівники заповідника
«Асканія-Нова» подумали, що журавлі заразилися пташиним грипом, спалах якого зафіксували у
сусідньому районі, та експертиза довела, що це
не вірусне захворювання.
А пізніше вчені виявили

сільськогосподарські угіддя у буферній зоні заповідника із залишками розсипаного зерна пшениці зі
щурячою отрутою.
Елітні птахи з’їли приманку, яку розкидали аграрії з метою знищення
гризунів на складах сільськогосподарського призначення.
Фахівці «Асканії-Нової» розповіли, що намагалися годувати журавлів
на території заповідника,
щоб вони залишалися там
і не їли нічого за його межами, але, на жаль, усі ці
зусилля виявилися марними. Ветеринари пояснили, що щуряча отрута вбиває свою жертву не відразу, а протягом трьох-п’яти
днів.

Отож цілком імовірно, що за цей час червонокнижні птахи з заповідника «Асканія-Нова» могли
розлетітися на значну відстань, тому про точні масштаби пташиного мору на
Херсонщині можна лише
здогадуватися.
Відзначимо, що орнітопарк у заповіднику
на Херсонщині налічує
близько 60 видів птахів:
водоплавних, пернатих,
та таких, що гніздяться. Є
серед них як рожеві фламінго та південноамериканські страуси, що живуть в умовах неволі, так і
лебеді, гуси, журавлі, лелеки та голуби, для яких
звичне життя не мислиме
без можливості вільного
доступу до водойм та лісосмуг.
Восени та взимку звичною базою їх харчування часто стають прилеглі
сільгоспугіддя. Тому немає жодної гарантії, що
пташина трагедія не повториться учергове в найближчі місяці, коли аграрії знову полюватимуть
на невгодних щурів та мишей. ■

■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Від добра ніхто не тікає
У Гадяцькому районі Полтавщини врятували
оленицю з оленям, а в Хорольському — птаха

❙ Допомога хорольських
❙ рятувальників знадобилася
❙ канюку звичайному.
❙ Фото зі сторінки ГУ ДСНС України в
❙ Полтавській області у фейсбуці.

❙ Тварини були настільки знесилені, що, коли люди надавали
❙ їм допомогу, навіть не пручалися.
Ганна ЯРОШЕНКО
Члени однієї родини з села Рашівка Гадяцького району, відпочиваючи
нещодавно поблизу річки Псел, почули гавкіт собак і одночасно якийсь
незрозумілий шум. А прибігши на
звуки, з їхніх слів, побачили, що самиця оленя і її дитинчата, втікаючи
від бродячих псів, просто посеред водойми провалилися в ополонку. Борсаючись у воді, вони намагалися виборсатися на кригу, проте безрезультатно. Небайдужі люди, відігнавши
собак, одразу ж кинулися рятувати
диких тварин, які потрапили в біду,
а також викликали на підмогу рятувальників із Рашівської пожежної
охорони та лісівників із Гадяцького лісового господарства. Олениця з
оленям тим часом ледве трималися
на поверхні води. Місцеві жителі з
допомогою автомобільного троса встигли буквально підхопити одну з
тварин, яка вже зникала під водою.
Потім настала черга другої. Коли
приїхали рятувальники, то допомогли доправити бідолашних тварин до

берега й витягти їх на сушу. А тоді
обробили всі ранки. Олені були настільки виснажені, що навіть не пручалися. Відпочивши й дещо набравшись сил, вони самостійно звелися
на ноги й на очах у всіх спершу побрели, а далі побігли до лісу. Лісівники при цьому зазначили: якщо тварини почуваються непогано, то буде
краще, коли вони повернуться у природне середовище.
«Це просто диво, що все закінчилося так добре, — констатує речниця
ГУ ДСНС України в Полтавській області Світлана Рибалко. — Зокрема,
пощастило, що крига витримала вагу
людей, які рятували тварин. Адже це
було аж на середині річки, а за календарем — уже ж весна».
А от допомога хорольських рятувальників знадобилася цими днями…
птахові. Його слабкий писк почули
рибалки з села Ставки, що в Хорольському районі. Заглянувши до гідроспоруди, у якій, на щастя, не було
води, на глибині приблизно п’ять метрів вони й побачили пернатого, який
подавав слабкий голос, очевидно кли-

чучи на допомогу. Самі лізти до глибокого колодязя чоловіки не наважилися, а тому звернулися до рятувальників із хорольського підрозділу державної пожежно-рятувальної
частини. «ДСНСники» спустилися
вниз по драбині й узяли до рук птаха, який був настільки знесилений
та змерзлий, що також навіть не пручався. Після цього з Хорола викликали волонтера, який опікується дикими птахами, котрі з якихось причин
потребують допомоги. Як виявилося,
врятований птах належить до родини
яструбових і зветься канюком звичайним. Волонтер запевнив: шанси
на те, що він його виходить, є.
За словами Світлани Рибалко,
зазвичай рятувальникам доводиться приходити на допомогу не тільки
людям, а й тваринам. «От невдовзі
розпочнеться сезон порятунку котів,
котрі забираються на верхів’я дерев і самостійно потім злізти не можуть, — пророкує речниця. — А нерви наших людей не витримують,
коли «пухнастики» в такому разі достатньо довго кричать. Тому, коли є
така можливість, наші «надзвичайники» приходять на допомогу. А загалом ми цікавилися в наших європейських, американських колег, чи
виїжджають вони на подібні виклики, то ті відповіли: ні, коти, мовляв,
і самі злізуть. Узимку працівникам
нашої служби доводилося рятувати
й собак, які провалювалися під лід.
Бо через те, що мороз часто змінювала відлига, крига цього року була ненадійною. Тому таких випадків можна пригадати чимало». ■
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■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

■ НАКЛЕП

Уколотися — і забути

Коли наука
не в радість

Випробувано на собі: після щеплення
нардепку цілу добу лихоманило
й температурило

Щоб не йти у школу,
школярка «розіграла
спектакль»
із тролейбусом

Ганна ВОЛКОВА
Полтава

Народна депутатка України по 148-му виборчому округу Полтавщини Анастасія Ляшенко, яка не так давно перехворіла
коронавірусом, 11 березня зробила щеплення вакциною британсько-шведської фірми Oxford/AstraZeneca (Covishield), що
виготоляється в Індії. «Такою є плата за мій особистий імунітет
до хвороби, який є частиною колективного», — вважає вона.
Відомо, що препарат не пройшов третього циклу випробування
на людях і наразі перебуває під тимчасовою забороною у низці європейських країн. Зокрема, вакцинація ним призупинена в
Данії, Норвегії, Таїланді, Болгарії, Швеції у зв’язку з перевіркою
на здатність препарату викликати тромбози. Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) уже заявило, що одне з іншим
не пов’язано, але побічними ефектами назвало анафілактичні
реакції та алергії й рекомендувало включити їх до списку реакцій, які становлять потенційний ризик. Після щеплення рекомендують також медичне спостереження не менше 15 хвилин і
не вводити другу дозу тим у кого розвинулися такі ускладнення
після отримання першої дози.
Не все гладко пройшло і в пані Анастасії.
«У мене вже все добре, —
повідомила нардепка на своїй
сторінці у фейсбуці 13 березня, через дві доби після щеплення. — Попередня доба
була менш приємною.
Через вісім годин після
вакцинації, близько 22-ї години, підвищилася температура до 38 градусів, з’явився
біль у м’язах, головний біль,
лихоманка. Цей стан у нічний
час завжди переноситься важче. Я випила парацетамол,
але температура не знижувалася, а навпаки, підвищилася до 39,5. Після прийому таблеток температура знижувалася максимум до 38, а за годину знову підвищувалася.
Ніч, зізнаюся, була малоприємною, але абсолютно очікуваною для мене. Я не панікувала, нікому не телефонувала, намагалася пити більше
рідини і жарознижуючі препарати. Впевнена була, що
цю добу потрібно просто пережити. Сили додавала впевненість, що вакцина таки діє.
Так організм помічає введені
антигени вакцини та вступає
з ними у взаємодію. Наступного дня температура теж
трималася у межах 38-38,5.
Близько 19:00 знизилася до
37,3. А сьогодні вранці я прокинулася абсолютно здоровою. Звичайно, відчувається,
що попередня доба вимотала,
але температура в нормі й нічого не турбує.
Припускаю, що така
бурхлива реакція на вакцину в мене виникла тому,
що після хвороби на коронавірус минуло менше трьох
місяців, і це перше щеплення було наче ревакцинація
(друга доза) — тобто імунна
система зреагувала швидко
і трохи бурхливо».
За словами Анастасії Ляшенко, вакцинуватися саме
зараз вона вирішила після
того, як повторний імуноферментний аналіз показав, що в
її організмі практично не лишилося антитіл до COVID19. Відтак за тиждень-другий мала всі шанси підчепити
вірус знову. Хоча ще недавно
вакцинуватися не збиралася,
бо не вважала це питання актуальним для себе. Через місяць після хвороби здавала
аналіз на антитіла і їх було

достатньо. Ще тоді лікарка
пояснила, що важливо не те,
скільки їх є, а як швидко вони
зникають. Тобто, якщо протягом наступного місяця вони
знизяться наполовину, це означатиме, що решти вистачить теж на один місяць. У її
випадку було саме так.
Анастасія пояснює, що позачергово вакцинуватися залишковими дозами МОЗ дозволило громадським діячам
та відомим людям, щоб популяризувати щеплення, за умови публічності, в присутності
ЗМІ, з поширенням інформації у соціальних мережах. До
того ж, знаючи песимістичні настрої жителів області

Ганна ВОЛКОВА

❙ Це було не страшно.
❙ Фото зі сторінки Анастасії Ляшенко у фейсбуці.
та за мій особистий імунітет
до хвороби, який є частиною
колективного», — зазначила
нардепка.
За її особистими спостереженнями з тієї невеликої
кількості людей, які вже вакцинувалися і хто поділився з
нею своїми реакціями, — третина вакцинованих перенесла щеплення взагалі безсимптомно, кілька людей — з досить високою температурою.
Найбільше тих, у кого температура підвищилася до 37,538 градусів.
«Це не страшно. Реакція
така, як і повинна бути. І її
наявність свідчить лише про
те, що ви отримали імунітет
до хвороби. Вакцинація — це

Поки що не вдається оперативно залучити до
вакцинації громадян через політичний деструктив,
а також терміново налагодити механізм розподілу
невикористаних доз між усіма охочими, хто
зареєструвався на вакцинацію через «Дію» або
контакт-центр МОЗу.
щодо вакцинації (надто багато разів чула: «Нехай спочатку нардепів переколють»),
хотіла власним прикладом
продемонструвати, що вакцина безпечна і потрібна. Під
час роботи мобільної бригади
Полтавської обласної лікарні
залишилося кілька доз, одну
з яких вона й отримала.
Але політика, каже
вона, не головне. Набагато важливіше зараз — зупинити пандемію, отримавши колективний імунітет.
А достовірні висновки про
вплив будь-якої вакцини
на організм будуть зроблені
на основі досліджень масової вакцинації й після проведення тривалих спостережень, через кілька місяців,
а то й років. Залишковий же
ризик існує завжди.
Чи боялася вона побічних
ефектів? Ні, відповідає, бо розуміла, що вони можуть бути.
Про це написано в інструкції,
тобто, це норма. Просто прийняла для себе рішення й була
готова до них. «Я зможу пережити одну добу з високою
температурою чи інші неприємності, якщо такою є пла-

стратегія масової профілактики інфекційних захворювань. Досвід десятиліть доводить: ризик від вакцинації
нижчий, ніж ризик власне від
інфекції. Можна пережити
тимчасове підвищення температури, бо така плата за імунітет. Але ніхто не може залишитися здоровим у хворому
суспільстві. Тому якщо мене
запитають близькі люди, чи
варто вакцинуватися, я відповім однозначно «так», —
робить висновок Анастасія.
Й дає пораду іншим, посилаючись на власний досвід:
— щеплення варто робити
напередодні вихідних, коли
можете собі дозволити залишитися вдома, щоб легше
перенести очікувані побічні
ефекти. Це важливо, бо коли
людина максимально готова до якихось форс-мажорів,
то потім вакцинацію не згадуватиме, як якийсь «кошмар і жах». Якщо ж вакцинуватися, наприклад, напередодні якогось свята чи якоїсь
поїздки або перельоту, то, безумовно, це стане найгіршим
днем у житті й відіб’є бажання ще коли-небудь вакцину-

ватися. Бо навряд чи вдасться у той день зробити все заплановане.
До речі, саме в суботу
(прислухавшись до порад народної депутатки) залишками вакцин публічно щепилися проти COVID-19 керівництво обласного департаменту
здоров’я на чолі з Віктором
Лисаком та директор обласного лабораторного центру
Андрій Хайлов разом із колегами.
Нагадаємо, сьогодні вакцинація від COVID-19 в Україні проводиться препаратом Covishield/AstraZeneca.
В одному флаконі міститься
10 доз вакцини. Після його
відкриття вміст має бути використаний протягом шести
годин, повторне замороження флакону заборонене. МОЗ
дозволило позачергово щеплюватися невикористаними
залишками вакцини громадським та публічним діячам.
Однак поки що не вдається
оперативно залучити до вакцинації громадян через політичний деструктив, а також
терміново налагодити механізм розподілу невикористаних доз між усіма охочими, хто зареєструвався на
вакцинацію через «Дію» або
контакт-центр МОЗу.
Усього Полтавщина отримала 19 тисяч 300 доз «Астразенеки». На першому етапі заплановано зробити щеплення
понад 6,7 тис. людей, у тому
числі більш як 4 тисячам медиків. За день у середньому
вакцинують 70-100 осіб.
«Ми ввійшли у важкий
період розповсюдження нового штаму коронавірусу. Цей
штам небезпечний не лише
для людей похилого віку, а й
для молоді. Він вражає ЦНС,
нирки, печінку. Боротьба з
ним потребує наших згуртованих дій, відповідальності
та самодисципліни. І найголовніше зараз — вакцинування. Ті, хто зробить щеплення, з великою ймовірністю якщо й заразяться, то
перехворіють легше, не потраплять до лікарні, не отримають ускладнень.
Вакцинуйтеся! Сьогодні це єдиний шлях зберегти
здоров’я і життя», — закликає міністр охорони здоров’я
Максим Степанов. ■

Кондукторка кільцевого тролейбуса в Полтаві зухвало виштовхала
малолітню школярку, яка на зупинці «Четверта поліклініка» намагалася зайти до салону, щоб доїхати до
школи. Дівчинка не втримала рівноваги й упала на тротуар, сильно вдарившись головою об асфальт. При цьому ніхто з дорослих не заступився за
неї й не допоміг. Тим часом дитина
отримала закриту черепно-мозкову
травму, їй знадобилася госпіталізація, тому батьки звернулися до правоохоронних органів. Поліція оперативно надіслала в тролейбусне управління листа з вимогою надати інформацію стосовно кондукторів, які
працювали на маршруті у вказаний
час. А родичі попросили через соцмережі обізватися можливих свідків.
Кілька днів полтавці бурхливо обговорювали цю моторошну подію, не
підбираючи слів для характеристики кондукторки, яка дозволила зайти лише пенсіонерці, й байдужих пасажирів тролейбуса (на зупинці в цей
час нікого не було).
А в тролейбусному управлінні
тим часом провели власне розслідування інциденту. І з’ясували, що такої події... не було. Про це публічно
заявив керівник комунального підприємства Євген Зайцев.
За його словами, в управління зі
скаргою звернувся старший брат дівчинки, який, з її слів, описав кондукторку, що начебто грубо виштовхала його сестру. Та, мовляв, була
в окулярах і червоній кофті. Дійсно, жінка, яка відповідає цьому опису, працювала того дня на вказаному маршруті. Вона, звісно, все заперечувала. Установити істину допоміг
запис із камери відеоспостереження,
що встановлена на зупинці. Завдяки цьому був отриманий беззаперечний доказ невинуватості співробітниці тролейбусного управління. Як
видно на запису, школярка перебувала на зупинці 15 хвилин — з 08:04
до 08:19, однак навіть не намагалася
сісти бодай в один із шести тролейбусів фірми «Богдан», що рухалися
у той проміжок часу в бік школи дівчинки. Тобто ніякої штовханини не
було і всю цю історію школяркака
вигадала!
— Після цього я запросив до диспетчерської маму дівчинки, — каже
Євген Зайцев. — Вона приїхала разом із поліцією. Звичайно, жінка
була шокована побаченим на відеоматеріалах. Їй довелося вибачатися за вчинок доньки, яка, за її словами, ніколи раніше не брехала. Не
знаю, що змусило дівчинку сказати
того дня мамі неправду. Думаю, вони
в родині розберуться.
А колектив тролейбусного управління цілих три дні лихоманило,
адже з усіх боків на нього лився бруд.
Євген Зайцев зізнається, що він весь
час чекав скарг від небайдужих свідків, які неодмінно знайшлися б, якби
дійсно сталося все так, як розписали
родичі школярки. Однак їх не було.
Адже не було й самого випадку.
10-річна дитина зізналася, що цю
історію вона вигадала, аби не йти до
школи.
Як повідомили в пресслужбі обласної поліції, факт травмування неповнолітньої не підтвердився. ■
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■ ДОЛЯ

Костянтин БОБРИЩЕВ

Історія, яку я хочу розповісти, розпочалася 19 листопада 1943 року. Тоді Віктор Устименко разом з
іншими допризовниками працював на відновленні залізничної колії Харків — Лозова, підірваної фашистами під час їх відступу. Доводилося тягати рейки, шпали. Ну і, звичайно ж, носити землю для
насипу. Робота була важкою й виснажливою. А головне — з нею належало впоратися в найкоротші
строки. Із самого верху, з Москви, був спущений наказ відновити перерваний рух залізничних потягів
не пізніше, ніж за 60 годин. Інакше хтось би за це пішов під трибунал. Але війна є війна. Фронтові
необхідні танки, снаряди, жива сила. А доставити все це можна лише залізницею.
Щоб хоч трохи зекономити час, навіть спали просто на робочому місці. Тобто на залізничній колії.
Сніданок і обідню перерву скоротили до десяти хвилин. Навіть найбільш сильні й витривалі від втоми
буквально падали з ніг. Одні копали — інші носили. Потім мінялися місцями. І так через кожну годину.
І от коли Віктор у черговий раз узяв до рук лопату й увігнав її в землю, пролунав вибух...

Жага до життя
До тями хлопець прийшов
лиш на другий день у госпіталі.
Те, що він побачив, розплющивши очі, шокувало: замість рук
стирчали якісь обрубки, замотані у криваві бинти. Першої
миті він подумав, що цього не
може бути. Це якась помилка.
На жаль, то була не помилка.
Вибухом міни хлопцеві відірвало кисті рук. Від усвідомлення
того, що трапилося, Віктор не
заплакав — завив. Завив так, як
виють дикі звірі, інстинктивно
відчуваючи безвихідь. Так голосив, доки не підбіг лікар із двома медичними сестрами. «Добийте мене! Я не хочу жити! Добийте!!!» — не то благав, не то вимагав хлопець.
Лікар виявився мудрим психологом. Він не став умовляти
чи переконувати Віктора в доцільності жити за будь-яких
умов — тільки щось сказав медсестрі, яка тієї ж миті кудись
побігла. А повернулася, тримаючи в руках гранчасту склянку, по вінця наповнену спиртом. Подаючи її хлопцеві, лікар
сказав: «Єдине, чим можу тобі
зараз зарадити, так ось цим. Випий і постарайся заснути. А завтра поговоримо».
Прокинувшись вранці, першим, кого побачив Віктор, був
той самий хірург. Він оглядав
хворого, який лежав на сусідньому ліжкові. Поруч — ті самі
медичні сестри, готові будьякої миті виконати його наказ:
перев’язати хворого, зробити
укол тощо. Їхній досвід підказував, що цей солдат у безнадійному стані. Вибухом снаряду йому відірвало ноги і пошкодило хребет. Вони знали й те,
що жити солдатові залишилися лічені хвилини. Тому не
могли зрозуміти, навіщо лікар
даремно марнує дорогоцінний
час. Адже в операційній на нього чекають десятки інших поранених. Хірург, ніби зрозумівши безмовний докір своїх помічниць, підвівся й попрямував до виходу. І раптом хворий,
у якого практично не прослуховувався пульс, розплющив очі
і прошепотів: «Лікарю, я житиму?». Той від несподіванки
зупинився і, вдаючи з себе весельчака, кинув: «А ти що, надумав умирати? Нічого в тебе не
вийде. Будеш, братику, жити.
Обов’язково будеш!».
Кожен, хто чув ту розмову,
розумів, що лікар каже неправду, що він безсилий перед смертю, яка вже стояла у солдата над
головою... Сказавши рятівну
фразу, лікар рушив далі. Але голос хворого наздогнав його: «Зачекайте, лікарю. Чому ви не призначили мені перев’язки? Хіба її
вже не треба?». Лікар отетерів.
Він не знав, що казати. Натужно
вичавив із себе: «Авжеж, зроблять... Трішки пізніше...» «Мені
не треба пізніше! Робіть зараз!
— наполягав солдат. — Зараз!
Я хочу жити! Ви чуєте?! Жити!
Чорт вас забирай!..»
Багато років потому Віктор
Федорович скаже, що ті слова
безнадійно хворого стали найголовнішим уроком у його житті: не можна розкидатися жит-

тям. Воно посилається Богом. І
за нього треба боротися. Навіть
тоді, коли немає жодного шансу на виграш. Навіть коли стоїш
на порозі смерті...

Немає волі — нема людини
Додому Віктор повернувся
аж у березні сорок четвертого.
Там на нього чекала сумна звістка — на фронті смертю хоробрих
поліг його батько Федір Петрович. Мати, обнімаючи сина,
щось довго шепотіла, ніби читала молитву, а потім сказала,
що тепер усі надії тільки на нього. Треба саджати город, ремонтувати хату. Вона говорила так,
ніби не бачила чи не хотіла бачити того, що в її сина немає рук.
Знову ж таки через багато років
Віктор Федорович скаже, що та
материнська мудрість допомогла йому збагнути найголовнішу
істину: є воля — є людина. Немає волі — нема людини.
А у Віктора Устименка була
не просто воля. У нього була
жага до життя. Йому хотілося переробити все на світі. «Це
нічого, що немає рук», — повторював він собі. Повторював,
як молитву, як наказ. Можна навчитися й без них тримати й пилку, і молоток, і лопату. Варто тільки тренуватися.
Але як? Для цього вирішив купити п’ять кілограмів цвяхів
— великих таких, гранчастих.
Майже вісімсот штук. Потім
узяв товсту дошку й почав їх у
неї забивати. «Якщо заб’ю всі
до одного, — сказав матері, —
значить, буде з мене діло». «Ну
що ти, синку, — перебила його
жінка, — у тебе все вийде. Усе,
я знаю!». І він, затиснувши ще
безсилими куксами ручку молотка, почав забивати. Забивав довго. Не день і не два. Навіть не місяць. Але все ж таки
забив. Усі до останнього. То
була справжня перемога. Тепер
можна нічого не боятися. Тепер
можна осилити все на світі.
Першою справою, за яку
взявся Віктор, була хата. Стара,
згорблена. Вона аж кричала, вимагаючи ремонту. Біля неї хлопець прововтузився майже півроку. Повністю поміняв дах,
вікна, двері... І хата ожила, помолоділа так, що сусіди почали
приходити, аби подивитися на
неї, як на якесь диво. «У твого
сина, Миколаївно, — говорили
вони матері, — золоті руки».
Очевидно, і справді золоті,
бо так вимазати хату могла далеко не кожна досвідчена хазяйка. Не кажучи вже про чоловіка.
А мати щодня знаходила синові нову роботу. А коли
вже все було перероблено, сказала, що тепер варто подумати
і про інших людей. Відтак Віктор почав працювати в колгоспі. Спочатку розсильним, далі
біля худоби, а потім голова колгоспу забрав його до себе в контору табельником... Заробітна
плата була невеликою, але коли
до неї добавити ще пенсію, виходило нічого. Але ж ні, хлопцеві чогось не вистачало. Чого
саме, не міг збагнути. Хто його
знає, чи розібрався б він у цьому до кінця, якби одного разу

до колгоспу не приїхав секретар райкому партії. Кремезний чоловік, якому було вже
далеко за шістдесят, підсівши
до Віктора, несподівано заговорив про себе. «Бачиш, — сказав, — я теж почав учитися пізно. Середню освіту здобув, коли
було вже за тридцять. Але дечого все ж таки добився. Я думаю,
що й тобі потрібно вчитися. Ти
хлопець тямущий і неледачий.
Закінчуй середню школу, і ми
пошлемо тебе до університету.
Повір, ти ще багато чого в житті встигнеш зробити».

Дім, який
собі сам
У нього золоті руки, все життя казали
про чоловіка люди. А він не мав обох кистей

Його університети
Бувають люди, які одним
реченням, одним словом можуть перевернути твою душу
так, що ти зовсім по-іншому
глянеш і на себе, і на білий світ.
І захочеться тобі не те що йти,
а бігти до поставленої мети...
Після розмови з секретарем
Віктор пішов до школи й записався до восьмого класу. Хоча,
по суті, довелося починати все
спочатку. Так минув рік, другий — і от нарешті омріяний
атестат зрілості в руках. Звичайно ж, можна було на цьому
й зупинитися. На той час середня освіта, особливо в селі, була
досить суттєвим здобутком. Та
Віктор Устименко твердо вирішив учитися далі. І не де-небудь, а в Київському університеті імені Тараса Шевченка.
Зібрав у торбинку нехитре
збіжжя, поклав хлібину та шматок сала і вирушив у дорогу.
Столиця вразила своєю величчю і красою. До цього йому не
доводилося бути далі Лозової.
Це зараз можна побачити будьяке місто чи навіть країну, не
виходячи з хати, на комп’ютері
або по телевізору. А тоді єдиним вікном у світ була кінопересувка, яка приїжджала раз
на тиждень. Навіть радіо провели до їхнього села аж на початку 1957-го. Звідки було знати хлопцеві, що місто таке велике? Та невдовзі він оговтався.
Знайшов університет, здав документи, потім склав іспити й
почав чекати результатів. Хоча
за сумою набраних балів було й
так зрозуміло: його зарахують.
Один із професорів, який приймав іспит, навіть здивувався:
«Сільську школу закінчив, а
які глибокі знання має».
Наступного дня Віктор з
особливим хвилюванням підійшов до списків зарахованих
на навчання. Там серед прізвищ сотень інших абітурієнтів
знайшов і своє. Віднині він став
справжнім студентом. До початку занять лишалося десять
днів. Можна було гайнути додому й погуляти. Але він вирішив
не їхати, аби зекономити гроші,
яких залишилося зовсім мало.
Ще вдома голова колгоспу сказав, що стипендію в університеті дадуть уже на початку місяця. Хлопець прикинув, що
якось переб’ється до того часу.
Правда, на одному хлібові...
Дочекавшись початку занять, він побіг до каси, але там
розчарували: стипендія справді
буде, але не першого вересня, а
першого жовтня. Тобто аж через

❙ Віктор Устименко з гідністю проніс через усе життя свою біду.
❙ Фото автора.
місяць. Що робити? Віктор згадав, що в мішечку лежало трохи
сухарів, які поклала мати. Дивовижне материнське серце, як
тільки воно вміє віщувати. Він
розділив дорогий припас на десять частин. Сніданком одинадцятого дня стали крихти, витрушені з мішка. Запивши їх водою,
побрів до університету. Дорога
цього разу виявилася, як ніколи, далекою. Віктор зрозумів,
що здолати її в нього не вистачить сили. А якщо й вистачить,
то не зможе висидіти всі лекції
до кінця. Треба було щось робити. Негайно. І він вирішив добратися до Бессарабського ринку
й там просити милостиню. Але
так вийшло, що по дорозі до ринку випадково натрапив на приміщення, в якому було Міністерство соціального захисту. То
був порятунок...
Зайшовши до приймальні,
хлопець почув брутальну лайку, що лунала з кабінету міністра. А ще за хвилину звідти
вийшло двоє фронтовиків. Глянувши на Віктора, секретарка
сказала, що краще йому прийти завтра. Сьогодні, мовляв, у
міністра поганий настрій. Та
хлопець уже відчиняв двері.
Попередження секретарки виявилося пророчим. На щастя,
у цей час відчинилися двері й
до кабінету зайшов якийсь чоловік. Побачивши його, міністр
відразу стишив голос і почав говорити якусь нісенітницю на
зразок: «Усе буде виконано.
Ми для цього й працюємо. Це
наш обов’язок». Від розуміння

того, що міністр заговорив так,
аби перед сторонньою людиною
замаскувати свою байдужість,
а насправді й не думає допомогти, Віктор заплакав. Тихо. Почоловічому. Він, звичайно, міг
би відповісти цьому чиновникові так, як той заслуговував,
але у хлопця не було вже на це
сили. Він ледве стояв на ногах.
І ось саме цієї миті на його плече
лягла рука. Рука невідомого.
Забігаючи наперед, можна сказати, що той чоловік (він
виявився керівником соціальної служби Києва) став своєрідним ангелом-спасителем Віктора. Він відвіз його до одного зі
столичних будинків інвалідів
і звелів найперше нагодувати
хлопця. А коли хлопець за одну
мить висьорбав миску супу, сказав: «Якщо хочеш, можеш залишитися тут жити. Харчування, як бачиш, не таке вже й хороше, але свіженьке і тричі на
день». Про щось краще Віктор
не міг навіть мріяти. Сам Господь Бог посилав йому спасіння. Тепер можна було з головою
зануритися в навчання, не відволікаючись ні на що.

Просто Марія. Просто кохання
Лекції, практичні заняття,
наукові конференції. Він увійшов у такий шалений ритм, що
відволікатися на щось інше, окрім навчання, не було ні часу, ні
бажання. Усе, що не стосувалося навчального процесу, відкладав на потім. Не знаючи й
не підозрюючи того, що потім...
потім до нього прийде кохання.
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Де деркачам жити добре

Справжнє. Те саме, що приходить лише раз у житті.
Марія теж навчалася в
університеті. Тільки не на
юридичному факультеті,
як він, а на історичному.
Красива, чорнокоса й чорноброва. Той, хто не знав її
минулого, нізащо б не повірив, що цій веселій, життєрадісній дівчині довелося пережити стільки горя
та поневірянь, що їх вистачило б не на одне людське
життя. У три роки вона лишилася круглою сиротою.
Її виховували то одні люди,
то інші. Під час війни, щоб
заробити на шматок хліба, пасла худобу. Взуття не
було, ходила босою. Одного разу корова забрела в болото. Марія полізла її виганяти і наткнулася на щось
колюче. Може, то була дротина, може, іржавий цвях.
Варто було б відразу промити рану, залити йодом і забинтувати. Але де ти його
візьмеш? Та й кинути худобу не сміла. Тож так і прошкандибала до вечора. А
прийшовши до тітки, в якої
жила, навіть не поскаржилася. На ранок нога опухла.
Тітка подивилася, похитала головою, одначе звеліла
гнати худобу на пасовисько... Нога до вечора розпухла ще більше. На ранок уже
скидалася на колоду. Ні зігнути, ні ступити. Але тітка
знову не змилостивилася.
Коли наступного дня
Марію привезли до лікарні, почалася газова гангрена. Хоча врятувати ногу ще
встигли б. Для цього потрібна була негайна операція.
Але зробити її зашкодив
випадок. Безглуздий і нічим не виправданий. Лікаря, який уже готувався до
операції, терміново викликали до обласного центру.
Точніше, приїхали автомобілем і майже силоміць забрали. Він лише встиг сказати, що скоро повернеться.
Але оте кляте «але», очевидно, зашкодило. Він не приїхав ні через годину, ні через
три, ні наступного дня. Медсестра від розпачу не знаходила собі місця. Був навіть
такий момент, коли вона
хотіла оперувати сама, але
останньої миті злякалася.
Коли ж лікар нарешті повернувся до лікарні, Марія
лежала без тями. Єдине, що
могло її тепер врятувати, —
це ампутація ноги. Дивлячись на красиве дівоче тіло,
лікар розумів, що зруйнує
цю красу. І воно назавжди
втратить ту цнотливість і
привабливість. Але лік часу
вже йшов на хвилини. І він
узяв у руку скальпель...
Через шість місяців
Марія вперше вийшла на
подвір’я лікарні. Замість
ноги в неї був протез. Лікар,
який конструював його,
сказав, щоб дівчина більше
ходила. Так, мовляв, вона
швидше звикне до протезу,
а він — до неї. Теоретично
то було дуже просто. Бери й
іди. Насправді ж виявилося
зовсім по-іншому. На кожен

крок доводилося витрачати
неймовірні зусилля. Постійно кровила рана. Біль різав
ножем. Але дівчина не здавалася. Вона дибала й дибала. Допоки медсестра, яка її
супроводжувала, не починала плакати. У неї не вистачало сили дивитися на те, як
Марія страждає.
Так минуло півроку. Дивовижно, на що здатна людина, які страшні муки вона
може витримати заради
життя. І Марія не лише навчилася ходити. Вона зуміла затанцювати. Якою силою духу вона цього досягла, один Господь Бог знає.
Тепер дівчина могла йти
так рівно і красиво, що на
неї знову почали задивлятися перехожі, навіть не підозрюючи про протез.
Віктор теж спочатку навіть не здогадувався. А коли
довідався, проникся до дівчини ще більшою повагою.
Усіляко намагався їй допомогти. То книги піднесе,
то ще щось. Не було такого
дня, щоб їх не бачили разом.
В університеті. На Хрещатику. В Софії Київській. У художньому музеї... Нарешті
настала та мить, коли він
зрозумів, коли закричало
серце, що це та єдина, послана долею. Що іншої він
не хоче. От тоді й зізнався
Марії у почуттях, попросив
стати його дружиною. Дівчина усміхнулася: «Я згодна». Рівно через рік у них
народився первісток, якого за Маріїним бажанням
назвали Віктором. Пізніше
вона хвалилася подругам,
що щасливішої за неї немає
в цілім світі. Мовляв, покохала одного Віктора, а тепер
у неї їх аж двоє.

Сильні духом і любов’ю
Далі... А що, власне,
було далі? Почалося, як кажуть, звичайнісіньке буденне життя. Після закінчення університету Віктора
направили до Кобеляцького районного суду, а Марію
— до однієї з місцевих шкіл.
Тут, у Кобеляках, у них народилася донька Ірина. Кімната, яку вони одержали
після приїзду, була настільки крихітною, що жити в
ній учотирьох стало важко.
Варіантів виходу було два:
або купувати житло, або чекати, коли дадуть нове. Віктор знайшов третій: збудувати свій дім. Узяв земельну ділянку, завіз цеглу,
ліс. Далі мусив би наймати
робітників. Але для цього
потрібні були гроші. Та ще
й великі. На жаль, їх ледве вистачало на харчі, ліки
та одяг. Залишалося одне
— розпочати будівництво
власними силами. Віктор
викопує рів для фундаменту, закидає його щебенем,
заливає цементом і починає
класти стіни. А коли невдовзі вони були зведені, приступає до дерев’яних робіт. Робить перекриття, дах. У це
важко повірити, але майже всі роботи він виконував
своїми покаліченими рука-

ми. Навіть дошки для підлоги стругав і настеляв сам.
Єдине, чого не зміг зробити,
так це фільончастих дверей.
І то лише тому, що там багато шипів та з’єднань. Ну а
щодо паркану та воріт, так
ті вже за милу душу поставив.
Дивишся зараз на його
хату й дивуєшся. Скільки людей живе і з руками,
і з ногами, сильних, молодих, здорових, а от побудувати собі житло лінуються. Чи не вистачає клепки.
Плачуть, що ніде жити, а
засукати рукава й почати щось робити не хочуть.
Якби я був міським головою, то тих, хто проситься
до черги за житлом, водив
би на екскурсію до Устименків. Дивіться, людина
побудувалася без рук. А у
вас же вони є. Тож не плачте. Беріть і будуйте.
На цьому, власне, можна було б і закінчити розповідь. Хоча багато чого я
не встиг сказати. Наприклад, того, як відгукуються про Устименків їхні колишні колеги. Я був і в суді,
де працював Віктор Федорович, і в школі, де читала історію Марія Іванівна. Усюди на адресу подружжя наговорили стільки позитивних, теплих, прекрасних
слів, що моя повага до них
удесятерилася. Обох характеризували як справжніх, високваліфікованих
спеціалістів. Одна колишня вчителька, наприклад,
про роботу Марії Іванівни сказала напрочуд точно
й коротко: «Її уроки були
справжньою казкою». Що
ж до Віктора Федоровича, то дуже промовистим є
такий факт. Він пішов на
пенсію аж у 80 років. Хоча
міг піти у 55.
Дивовижні люди. Я не
почув від них жодної скарги, жодного невдоволення.
Варто було бачити, з яким
захопленням і любов’ю
вони розповідали про своїх
дітей, онуків і правнучку.
Або про те, яким урожайним для них видався минулий рік. Як багато вони
виростили картоплі, капусти, буряків. І які плани мають на цю весну. Віктор Федорович вихвалявся,
що дістав якийсь особливий
сорт картоплі. А капусту тепер саджатиме зовсім за іншим методом, що збільшить урожайність щонайменше вдвічі.
Слухаєш Устименків і
дивуєшся: стільки горя і
страждань їм довелося пережити! Можна було б від цього озлобитися на весь світ.
Але ж ні! Світяться щирістю й добротою. Із гідністю
несуть у собі свою біду, а
на людях усміхаються. Бо
сильні духом і любов’ю.
P. S. На жаль, не так
давно Марії Іванівни не
стало. Віктор Федорович,
якому цими днями виповнилося 94 роки, починає плакати, коли про неї заходить
мова... ■

Створено заказник «Тясминські краєвиди»

❙ Мальовничі «Тясминські краєвиди».
❙ Фото із ФБ.
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині, за
клопотанням обласної
ради та Української
природоохоронної групи, оголошено про створення ландшафтного
заказника місцевого
значення «Тясминські
краєвиди». Площа заказника становить 30
гектарів. Про це повідомляють в Українській природоохоронній
групі.
Заказник розташовується в долині правого берега річки Тясмин і включає русло,
заплаву та схили долини правого берега річки
на відрізку течії між селами Степанки Черкаського району та Малий Бузуків на Смілянщині.
«Ініціатива створення заказника належить
місцевим біологам, і ми
раді допомогти справі

збереження природи
Черкащини. Ця територія є природним долинним ландшафтом із
добре збереженими лучно-степовими ландшафтами заплави й схилів
долини Тясмину», —
зазначають в Українській природоохоронній
групі. І додають, що тут
росте ковила волосиста, занесена до Зеленої
книги України. Окрім
того, також представлені типи природних
оселищ, занесених до
Резолюції 4-ї Бернської
конвенції, — багаторічні трав’яні кальцифітні
угруповання, низинні
та низькогірні сінокісні
луки, мокрі або вологі
евтрофні й мезотрофні
луки, понтично-сарматські листопадні чагарникові зарості, прирічкові вербові ліси.
На притясминській
території виявлено й
види тварин, що охороняються на національ-

ному й міжнародному
рівнях: ящірка зелена,
лунь лучний, канюк
степовий, деркач.
«Створення природоохоронного об’єкту
«Тясминські краєвиди» дозволить зберегти
природні комплекси та
різноманіття флори й
фауни цієї мальовничої території, відновити й покращити заплавні комплекси, що сприятиме охороні вод і розширенню їх захисної
ролі, а також відновленню порушеної природної кормової бази
фауни», — пояснюють
в Українській природоохоронній групі.
До речі, також природоохоронці
Черкащини очікують на
створення надзвичайно цінного заказника
«Дзендзелівський» в
Уманському районі та
національного природного парку «Холодний
яр». ■

■ ІНФРАСТРУКТУРА

«Перевдягають» дороги
На Черкащині обіцяють гладко
Людмила НІКІТЕНКО
Тільки розпочалася весна, а на
Черкащині дорожники приступили
вже до ремонту автодороги «Київ—
Знам’янка». Там буде відновлено ділянку протяжністю понад 10 кілометрів, починаючи від села Ситники
і до в’їзду в місто Корсунь-Шевченківський.
У рамках поточного середнього
ремонту на цьому автошляху буде
влаштовано новий конструктив дорожнього одягу, який складатиметься зі щебенево-піщаної основи, обробленої цементом, вирівнюючого
шару крупнозернистого асфальтобетону та фінішного верхнього шару зі
щебенево-мастикового асфальтобетону. У Службі автомобільних доріг у
Черкаській області кажуть, що буде
зроблено з’їзди з траси, автобусні
зупинки та пішохідні переходи з автономним освітленням, поставлять
металеве огородження, зроблять дорожню розмітку і встановлять нові

дорожні знаки. Ремонт ділянки
шосе «Київ—Знам’янка» біля Корсуня проводять фахівці ТОВ «Ростдорстрой».
Окрім цієї траси, дорожники також наразі облаштовують ділянку шляху на обході обласного центру «Золотоноша—Черкаси—Сміла—Умань», яку не ремонтували
понад 40 років; взялися за міжнародну автомобільну трасу «Стрий—
Тернопіль—Кропивницький— Знам’янка» в Уманському районі, від
села Оксанино і до кордону з Кіровоградською областю. Ремонтні роботи на цій ділянці розпочалися минулого року, а вже цього року вони
завершаться.
Продовжуються і будівельні роботи з реконструкції шляхопроводу через залізничну колію та підходів до нього на автомобільній дорозі державного значення «Київ—
Знам’янка» у місті Городище. Там
демонтовано стару будову шляхопроводу, побудованого 58 років тому. ■
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Я ВАМ ПИШУ...

■ ПИТАННЯ РУБА

■ ЮВІЛЕЙНЕ

Непевна
позиція

Благословляла Леся

Національну спілку
не може очолювати непатріот
Ігор ОЛЕЩУК
Тернопіль
Шановна редакціє! Я постійний передплатник вашої газети і хочу подякувати вам, бо постійно черпаю
інформацію про події в Україні і в світі. І хочу відзначити, що газета дуже швидко і вчасно реагує на
події нашого життя — політичного, економічного,
соціального, питання мови, культури, релігії тощо.
Сьомий рік Російська Федерація веде збройну війну проти України на сході нашої держави, але це не
тільки збройна війна, а й культурна та інформаційна, яка завдає великої шкоди нашій країні й нашим
громадянам. Бо після багатьох століть колонізації в
Україні не відбулись процеси деколонізації та декомунізації. Замість народного капіталізму ми побудували олігархічний капіталізм.
За 30 років наша держава не зуміла об’єднати українську націю на основі єдиної мови, справжньої
історії, об’єднаної церкви, культури та духовності.
Треба з великою пошаною і повагою ставитись до тих
патріотів і волонтерів, які сьогодні жертвують своїм
життям і здоров’ям, захищаючи наші східні кордони від московських варварів.
За період війни загинуло більше 14 тисяч українських військових і близько 30 тисяч отримали
поранення. В Україні один мільйон 800 тис. біженців, які зазнали втрат, принижень і особистих трагедій. І наша висока влада повинна (як всередині
країни, так і на всіх міжнародних форумах) говорити
про ті втрати і жертви, бо українські військові захищають не лише свою землю, а й європейську цивілізацію перед московськими окупантами.
І на тлі цього всього мене шокувала позиція голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, який не сприйняв дуже потрібного
указу президента України Зеленського про закриття трьох каналів проросійського телебачення — 112,
ZIK та NewsOne, що поширюють брехню про українців і нашу державу, зомбують наших громадян, розповсюджуючи фейки, проповідуючи «рускій мір».
Думаю, керівник такого високого рівня повинен
сам слідкувати за інформацією в наших ЗМІ, допомагати скеровувати інформаційні ресурси у напрямку розбудови нашої держави. Якщо в нього в душі немає національної ідеї, то така його позиція повинна
бути обговорена на багатьох творчих спілках України і потрібно вирішити питання його заміни на достойного патріота. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Масниця,
масниця
Ігор ДЕМ’ЯНЧУК
Київ
Сіє сонце промінці,
Сиропуст, у нас млинці;
А традицію створила
Віра в божество Ярила.
Ця релігія проста
Існувала до Христа.
Весна зиму поборола,
Перемогло ясне Коло.
Що прийшов зимі кінець —
Свідчить сонячний млинець.
Нам несе весну й надії
Славне свято Колодія.
Сонце — людства оберіг:
Світить сонце — тане сніг,
І від краю і до краю
На землі все розцвітає.
У цей день ми побажаєм
Краю бути з урожаєм.
Сонце промінцями бризка —
Слава сонячному диску!
Сонце, грій, земле, радій,
На добро нам, Коло, дій!

Велична постать Великої Поетеси
Тамара ГОРБАТЮК,
завідувачка сільським клубом
і бібліотекою
с. Чеснівка, Хмільницький район,
Вінницька область
Ім’я Лесі Українки належить
до найвеличніших імен нашого народу. Це ім’я жінки, кожне
слово якої, промінь думки якої
живе в душі кожного українця.
Нині творчість Лесі Українки
стимулює виховання громади до
боротьби за Батьківщину, щоб не
згинути «чужою, чужиницею в неславі...» Її творчість окрилює, надихає жити, працювати, боротися
за наше гідне життя.
25 лютого 2021 року ми, українці та світова спільнота, відзначили 150 років від дня народження великої доньки України,
поетеси світового засягу Лариси
Петрівни Косач. Відзначення цієї
важливої події, як і кожного року,
відбулося і тут, на схилі Волинсько-Подільської височини, в селі
Чеснівка Хмільницького району, де стоїть єдиний пам’ятник
Лесі Українці на Вінниччині. Цей
пам’ятник споруджено в 1994 р. з
ініціативи на той час голови колгоспу Євгена Івановича Козюка,
поета, журналіста, краєзнавця,
патріота, громадського діяча, автора книг, зокрема й «Чеснівка:
історія та сьогодення».
Чеснівка — це древнє козацьке село, якому в 2013 р. виповнилося 250 років. У селі панував лад,
порядність, не було поміщицьких
та панських земельних наділів, а

був старостинський час, якого дотримувалися всі жителі села. Після 12-ї ночі заборонено було блукати сонними вулицями села. За
порушення і невиконання правил
поведінки покарання проводив на
вічі громадський суд села. На той
час у селі мешкало 1 тис. 332 людини. Серед загального населення українців жили сім’ї поляків
та євреїв. Конфліктів щодо національного походження не траплялось. З усіх важливих для громади села питань збирали віче.
Із приходом совєтів було винищено в 1932-33 рр. 525 селян
великим Голодомором, репресії
1937-38 рр. знищили понад сотню
односельців. Друга світова забрала ще 100 селян Чеснівки. У пошуках кращого життя виїхали з
села понад 20 сімей. Усі ці важливі дані записав літописець нашого села Іван Филимонович Ткачук, який прожив 92 роки.
Чеснівку як мале і неперспективне село приєднували спочатку до
села Сміла, згодом — до Уланова,
а потім аж на 30 років — до Липятинського колгоспу «Шляхом
Леніна». Тільки восени 1989 р.
Чеснівка заявила про свою
незалежність. Саме тоді молодь
села, дорослі колгоспники вирішили назвати колгосп іменем знаменитої Лесі Українки, бо вони
боролись, так як вчила поетеса.
Районні можновладці пророкували повну загибель самостійної
Чеснівки. Та не сталося так, як
бажали можновладці. Правда,
вони всіляко ставили підніжки,

розділили колгосп на свій смак,
так щоб іншим «не повадно» було
рвати кайданки.
У 1991 р. колгоспники обрали головою правління Євгена Івановича Козюка. Робота закипіла в колгоспі по-справжньому:
зросли врожаї, поліпшились результати в тваринництві, придбали техніку, замінили лінію електропередач, поповнили поголів’я
телиць, корів. Усі вулиці села заасфальтували. У 1994 р. відкрили
пам’ятник нашій Лесі. Хоч яка б у
селі ставалася подія — вона відбувалася біля Лесі Українки: молодята давали обітницю на вірність
у подружньому житті, хрещення
немовлят відбувалося тут-таки.
Коли наші семеро молодих односельчан ішли захищати Україну від російського агресора, їх також благословляла Леся Українка
— повернулися всі цілими і неушкодженими.
Із великою любов’ю і шаною
оцінив пам’ятник Лесі Українці
в нашому селі господарник-орендар Василь Іванович Гоцуляк. Він
виділив кошти на прибирання території, фарбування огорожі, а
його син Олександр профінансував вихід буклета про Велику Поетесу та її пам’ятник у нашому
селі. Ми вдячні такому зрілому та
мудрому господарнику, який за
власний кошт обгородив сільське кладовище, допоміг провести
в Чеснівці водогін. А ще — виділив кошти на врочисте й достойне вшанування 150-річчя Лесі Українки. ■

На початку року виник
скандал довкола Поморянського замку, що на
Золочівщині (Львівська
область). На реставрацію
цієї пам’ятки архітектури
минулого року було
виділено Львівською
обласною радою три
мільйони гривень, під цю
суму планувалися певні
роботи, проте наприкінці
2020-го кошти було
повернуто в бюджет як
невикористані, хоча частину робіт таки провели.
Поки ведуться суперечки
між рятівниками замку
та місцевими урядовцями, пам’ятка стоїть розконсервована, що завдає
їй непоправних збитків,
адже взимку мороз і сніг
доруйновують те, що вже
й без того знищив час.
Хочеться сподіватися,
що цьогорічна програма
захисту пам’яток архітектури, про яку заявив
міністр культури України,
запрацює і дасть
позитивні результати.
Проте не всі об’єкти, на
жаль, які потребують
реставрації, потрапили в
цю програму...

МАНДРІВКИ
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■ ЕКЗОТИКА

«Мені цікаві ті країни, в яких мало хто
побував»
Світ варто вивчати
не лише на мапі,
переконана вчителька
математики Тетяна Бухун
Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Тетяна Бухун — учителька математики Шишацької опорної школи, що на Полтавщині,
мабуть, народилася в сорочці мандрівника:
за шість років об’їздила майже 20 країн.
Для неї подорожі — це не просто відпустка,
а саме життя, адже світ надто цікавий, щоб
спостерігати його лише з однієї географічної
точки.
Спочатку дівчина подорожувала Україною,
об’їздила всі великі міста та узбережжя
Криму. Та коли півострів був анексований
Росією, постало питання: де ж відпочивати?
І Грузія виявилась ідеальним вибором для
подорожі.

«До чарівної батьківщини Суліко —
рукою подати»
— Якщо вам скажуть, що їхати до
Грузії небезпечно, — вірте! Так, небезпека є — закохатися по вуха в цю країну, людей, гори Кавказу й атмосферу, —
ділиться враженнями Тетяна. — І цей
«вірус», на щастя, невиліковний. Саме з
цієї країни все почалося, тому я завжди
кажу, що Грузія — то любов. Прямий нетривалий переліт — три години в небі — і
ви на місці. Уся країна пахне шашликом,
а без вина Грузію взагалі важко уявити.
Його тут подають не в келихах, як у нас,
а в літрових банках. А чи можете ви уявити, що алкогольний напій можна продегустувати просто з фонтана? Так-так, на
набережній курортного міста Батумі із водограю ллється не вода, а чача. І я це бачила на власні очі! А ще грузини так люблять
українок! Православна віра, відсутність
мовного бар’єру, краса природи, знаменита гостинність і приголомшлива кухня
— це те, що змусить мене повернутися в
цю країну ще.
Однак наступна подорож до Болгарії
мандрівницю не тільки не вразила, ба
більше — розчарувала. Дівчина очікувала, що на піщаному пляжі потягуватиме коктейль з трубочки і милуватиметься
пальмами й горами, проте побачила лише
забруднене море.
«Не повезло з морськими подорожами, повезе з екскурсійними», — подумала Тетяна і вирушила у захоплюючу поїздку Європою. Румунія, Чехія, Австрія,
Угорщина, Німеччина. За два роки дівчина відвідала ці країни, і в кожній iз них отримала приємний шок, бо вперше у житті побачила міста, де немає сміття та безхатьків, натомість є гарні дороги та чудова архітектура.
А далі мандрівниця вирушила підкорювати території Африки, обрала недорогий тур і полетіла до Єгипту, а пізніше до
Тунісу.

Їхала на море, потрапила в коронавірус
Із хвилюванням та сміхом водночас
згадує подорож до Китаю. Тож аби потрапити до Піднебесної в грудні, тур забронювала ще у вересні й упродовж чотирьох
місяців вивчала культуру країни, перечитувала кілька разів про ритуал церемонії
чаювання... А загугливши в iнтернеті про
тропічний та екзотичний острів Хайнань,
дівчина бачила фото справжнісінького
раю на землі — ідеально зелені пальми,
найчистіші пляжі з добірним піском, розваги на будь-який смак та море екзотичних фруктів. Не спокуситися на цю красу
просто неможливо!
Проте несподіванки, з якими зіткнулася Тетяна на острові, вона навіть не могла передбачити.

❙ Їжа в Піднебесній – ну дуже специфічна.

❙ У Китаї Тетяні «пощастило» опинитися саме в той момент,
❙ коли людство вперше почуло про COVID-19.

❙ Природа і пляжі острова Хайнань зачаровують і вражають.
— Забудьте про все, що ви знали раніше про подорожі. Всі органи чуття кричать, що ти потрапив на інший кінець світу. Там усе інакше, все навпаки: день iз
ніччю помінялися місцями, тут не говорять ні російською, ні тим паче англійською, тож знання цих мов вам не знадобляться. Ні гугл - додатки, ні соціальні мережі там не працюють. Тому завчасно треба встановити додаток VPN, аби хоч якось
тримати зв’язок із Батьківщиною.
На кордоні все дуже строго. Відбитки
беруть з усіх пальців. А на самому острові
чимало заборон — на материк так просто
не потрапити.
Над Південно-Китайським морем
або, як люблять говорити туристи, над
Тихим океаном стелиться аромат місцевої кухні.
— Ви уявляєте, я відпочиваю біля
океану! — говорить мандрівниця. Та пiсля споглядання страв апетит швидко
зникає. Китай — країна з чи не найрізноманітнішою кухнею у світі. Але улюблені «смаколики» китайців українець навряд чи вподобає. — Коли я тільки приїхала, перше, що мене шокувало, це популярний місцевий фаст-фуд — курячі
лапки з кігтиками. Здається, тут їдять
все, що теоретично можна з’їсти, але
як на мене, все неїстівне. Хліб — солодкий, ковбаса — солодка, риба, якої в Китаї вистачає, обвалена у чомусь кислому,
гіркому й солодкому водночас. І це ж на
Хайнані, де харчування адаптоване під
туристів! Що ж тоді їдять на материку?
Тож якщо ви хочете схуднути, вам сюди!

Єдине смачне — це фрукти. Їх можна купити за безцінь. Береш усе підряд, бо не
розумієш, що воно таке. Та, напевно, всі
чули про королівський фрукт дуріан? Він
дійсно має найогидніший і найсмердючіший запах, iз ним у літак — зась. Це запах часнику, тухлої риби чи яєць, гнилої
цибулі, каналізації, смердючих шкарпеток водночас. Проте смак нагадує заварний крем, отакий, як для тортів і тістечок, а іноді — як підтале морозиво.
Китайці не п’ють алкоголю, але палять і постійно жують якісь жуйки з «дурманом», тому, якщо пригощатимуть, —
краще відмовитися, бо невідомо, які будуть наслідки.
Величні буддійські храми, будинки, дерева і велика кількість мостів — пішохідний, що за свої криві форми українські туристи прозвали «п’яним», скляний, що не
для людей зі слабкими нервами — він розміщений над безоднею і лякає відвідувачів спецефектом — тріскотом скла під ногами. Все це туристка встигла побачити у
перші дні відпустки. Але далі було ще «цікавіше»...
Прокинувшись одного ранку, Тетяна
побачила, що весь персонал та всі відпочиваючі ходять у масках. Дівчині одразу спало на думку, що в готелі ремонт, і
аби не нанюхатися токсичних речовин,
адміністрація видала захисні респіратори. Хто ж міг подумати, що Китай виявиться батьківщиною вірусу COVID-19 і
чи не найнебезпечнішим місцем на землі. Адже перед подорожжю до Піднебесної в Україні про коронавірус і не чули!

При цьому сама мандрівниця, на щастя,
не захворіла, хоч ринків з екзотичними
тваринами і знахарськими крамничками
обійшла чимало. Та удача таки існує, бо
вибратися з того вірусного пекла вдалося
без перешкод, а вже за два дні кордони Китаю і небо закрили.
Та на цьому «сюрпризи» не закінчилися.
— Приземлившись у Борисполі, я замовила «бла-бла-кар», аби доїхати нарешті на Полтавщину. Водій, побачивши велику валізу, запитав, де подорожувала.
А я візьми й скажи: «З Китаю повертаюся»... За дві хвилини я вже стояла з усіма пакунками і своєю великою валізою
на узбіччі. Довелося шукати інший транспорт.
Проте вдома Тетяну чекало не краще...
Одні кричали посадити її на самоізоляцію, хоч на той момент про це навіть мови
не було, інші сахалися, мов від навіженої.
Згодом, аби відзначити свій ювілей, дівчині довелося обійти не одне кафе, аби дозволили святкування. Містечко ж маленьке — всі один одного знають...
Сьогодні Тетяна Бухун мріє відвідати
Албанію.
— Мені цікаві ті країни, в яких мало
хто побував, тим паче що Албанія довго
була закрита для туристів. Захоплюючі
краєвиди — море і гори, близький переліт і бюджетні тури. Все так, як мені подобається. А щодо Китаю? Згадувати про
подорож, звичайно, буду ще довго, проте
другий раз полетіти туди, напевно, не ризикну. ■
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■ ПОГЛЯД

Український
герой в
українському
глянці
Тетяна ТЕРЕН
Я купила весняний номер Marie Claire і дуже б хотіла, щоб ми всі про нього більше знали. Це перший україномовний номер українського глянцевого видання. І це
дуже важлива подія.
Ми часто говоримо про
покоління українських режисерів та акторів, які не
розкрили свій потенціал, оскільки кілька десятиліть у них
не було змоги знімати кіно і набувати досвіду. Сьогодні я
думаю про журналістів із чудовою, філігранною українською мовою, які багато років (десятиліть) писали нерідною
їм російською, бо просто не мали майданчиків для писання своєю мовою. Я читала «ПіК» уже в бібліотечних архівах, але пам’ятаю «Головред», який з’явився 2006-го, і на
рік пізніші — «Новинар» і «Український тиждень». Тоді у
це складно було повірити (мені в російськомовному Харкові, де українською виходили лише «Слобідський край»
і літературний «Березіль») — повністю україномовне видання, акцент на українських експертах.
Протягом 30 років незалежності всі ми переживали
важливі внутрішні трансоформації. Через ці зміни і пошуки проходили й фешн-дизайнери, знаходячи опору в нашій автентичній культурі. Наші глянцеві видання, особливо після Майдану, теж зосередили увагу своєї аудиторії на
українських героїнях і героях. Я мала радість працювати з
чудовою командою Harper’s Bazaar в Україні і знаю, з якою
увагою і любов’ю вони відстежували все найцікавіше, що
з’являлося в українській культурі. Так багаторічний додаток «Літнє читання» — безцінний приклад виходу нашої
літератури поза межі своєї «бульбашки».
Прихід героя, як сказав би Іздрик, прихід українського
героя в український глянець стався великою мірою завдяки, зокрема, Валентині Клименко в перші роки українського Vogue, коли вона редагувала там відділ культури. У
переліку важливих подій в історії українського глянцю також культурні проєкти L’Officiel, які курувала Наталія Васюра, зокрема, літературні номери до «Книжкового Арсеналу».
Раніше, відповідаючи на питання, коли перейдуть на
українську паперові видання, редактори або власники
глянцевих журналів говорили про те, що українська мова
не дуже годиться для глянцю, що вона не надно розроблена для такого типу light smart journalism. Або ж ішлося
про причини фінансові — мовляв, журнал українською
матиме менше читачів і рекламодавців.
Нині ми вже знаємо, що це не так. На ринку існує україномовний Forbes, а влітку на українську перейде НВ.
Поза тим дієвий спосіб боротьби з таким упередженням
— купити весняний Marie Claire, запрошеною редакторкою якого стала Надія Шаповал.
Відкриває номер есе Софії Андрухович про мову як
хребет («Історія любові і смерті може бути розказана всіма мовами світу, але українською це буде зовсім інша
історія любові і смерті», — тут у мене перехопило подих). Далі — розмови Софії з Владом Троїцьким і Павла Гудімова з художницею-керамісткою Галиною Севрук.
Інтерв’ю з Оксаною Линів. Чудовий матеріл про художників з костюмів, які створили візуальну красу українського
поетичного кіно. Одяг, розроблений художницею-шістдесятницею Людмилою Семикіною (ніколи не сподівалася,
що у глянцевому виданні я прочитаю імена Євгена Сверстюка та Надії Світличної). Дві неймовірні фотоісторії Стефана Лісовського і Яна Васюхника.
Прагнучи привнести українську мову в глянець і зруйнувати безліч мовних стереотипів, цей номер частково
продовжує один із них. Головна фотоісторія номера, знята в хаті-мазанці, героїня на обкладинці, яка «працює на
землі», прикраси з трипільськими орнаментами, поетичне кіно і гуцульське народне вбрання — у такий спосіб українська мова в першому номері мимоволі поєдналася з
досі поширеною думкою, що це — мова села, мова минулого (хоч і такого нам рідного і дорогого).
Тут одразу має звучати ще одна стереотипна думка,
що українська мова досі не урбанізувалася, що нею не говорять наші міста. Насправді найбільше б хотілося, щоб
українська мова позбулася цих стереотипних нашарувань,
бо поза ними вона прекрасно існує в найрізноманітніших
жанрах і царинах нашого життя. І я знаю, що всі ці стереотипи минуть за кілька років. Так само, як вони минули щодо української мови в радіопросторі чи дублюванні
кіно. ■

КУЛЬТУРА
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині, у селі
Будище Звенигородського
району, розвалюється збудований у 1828 році маєток Павла Енгельгардта, у
якого свого часу козачкував малий Тарас Шевченко. Це та садиба, біля якої
досі росте древній дуб, трохи «молодший» за славнозвісне тисячолітнє дерево
Максима Залізняка у Холодному Яру. В дуплі будищенського дуба біля маєтку Енгельгардта юний Тарас і ховав свої перші малюнки.
Наразі на території
маєтку, який розташований у дуже мальовничому
місці серед вікових сосен
та дубів, порожньо. Сюди
не приїжджають групи туристів, як це могло би бути.
І не лише тому, що коронавірус.
До 2013 року в панському будинку була сільська школа, робилися ремонти, працювала котельня,
було проведено воду. Нині
ця історична будівля, яка
пам’ятає Тараса Шевченка,
занепадає — відвалюється
цегла, не працюють ливнівки, частина маєтку взагалі
без даху, а всередину приміщення навіть небезпечно
заходити.
Хоча 8 років тому в реконструкцію маєтку родини Енгельгардтів було вкладено більше 7 мільйонів
гривень. Тоді підсилили
фундамент, облаштували
перекриття, встановили
вікна, виконали фасадні
роботи, постелили доріжки. А далі роботи загальмувалися дефіцитом коштів. І все зупинилося.
Якщо нічого терміново
не змінити, то Україна залишиться без неймовірного туристичного об’єкту,
яким міг би бути панський маєток. І шанувальники творчості Тараса Шевченка, які постійно приїжджають на його малу батьківщину, в сусідні Моринці
та Кирилівку (тепер Шевченкове)
Звенигородського району, не матимуть

■ ПАМ’ЯТКИ

Мільйони у дуплі
дуба сховали?
У Будищі руйнується маєток, де козачкував Тарас Шевченко

❙ Руйнується садиба Павла Енгельгардта, де козачкував малим Тарас Шевченко.
❙ Фото «Суспільне Черкаси» з фейсбука.
змоги подивитися ще й садибу, де Тарас козачкував
підлітком.
За словами голови Шевченківської об’єднаної територіальної громади Сергія Смалька, відреставрувати панський маєток можна
лише після визначення, на
чиєму балансі він перебуває, та після проведення незалежного експертного аудиту.
Як розповіла «Україні
молодій» директор Національного заповідника
«Батьківщина Тараса Шевченка» Людмила Шевченко, маєток Енгельгардта,
на жаль, ніколи не належав до заповідника. Але
якщо його відремонтують,
то у науковців заповідника
є вже розроблений тематико-екпозиційний план про

Назар ЗДОРОВИЛО
Знову склалася загрозлива ситуація навколо Національного центру
Олександра Довженка – державного
фільмофонду України, аудіовізуального архіву, що забезпечує збереження, дослідження, популяризацію та
реставрацію національної кіноспадщини та є однією з найдинамічніших
культурних інституцій країни з широким міжнародним представництвом у кіногалузі. Колектив Довженко-Центру написав 15 березня відкритого листа з цього приводу прем’єрміністру України Денису Шмигалю,
міністру культури та інформаційної
політики Олександру Ткаченку та заступнику керівника офісу президента України Юрію Костюку. Митці занепокоєні інформацією щодо можливого переведення Довженко-Центру в
сферу управління Держкіно; затримкою фінансування інституції, а також
порушеннями проведення конкурсної процедури на посаду гендиректора центру.
Довженко-Центр є інституцією,
яку не можна розглядати як індустріальну: його статутні завдання є
значно ширшими, аніж сфера кіновиробництва, якою покликане опікуватися Держкіно, і лежать у сфері
культурної спадщини, архівної та музейної справи. На відміну від Мініс-

дитинство Тараса та його
творчіть, який можна буде
там розмістити.
«Біля маєтку Енгельгардта росте розкішний парк. І
якщо підійти до облаштування цього туристичного
об’єкту, з яким пов’язана
частина дитинства Тараса
Шевченка, звідки він поїхав з України, щоб повернутися майстром пензля і
пера, то садиба може стати
перлиною не лише Шевченкового краю», — говорить
пані Людмила.
Голова Черкаської ОДА
Олександр Скічко зазначає,
що цьогоріч фінансування
ремонту маєтку Енгельгардта не передбачено. «Торік,
наприклад, обсяги фінансування на об’єкти «Великого
будівництва» склали майже
160 мільйонів гривень. Цього

року передбачено більше 323
мільйонів гривень, — констатує посадовець. — Ми маємо знакові об’єкти, зокрема
Будинок культури в Каневі,
який ми плануємо завершити цього року, та інші».
Очільник
Черкащини наголошує, що наразі в
області готують загальну
стратегію розвитку туристичних об’єктів. Зокрема,
діятиме прикладна програма маршрутів вихідного дня. У рамках цієї програми проводитимуть ремонтні роботи на різних
об’єктах туристичної інфраструктури.
До якої програми зможуть включити садибу Енгельгардта — мають вирішити вже згодом. Якщо
будівля доживе до тих
часів. ■

■ РЕЗОНАНС

Ділять кіноспадщину
Колектив Довженко-Центру написав відкритого
листа до влади про загрозу руйнації інституції
терства культури та інформаційної
політики України, в Держкіно немає
досвіду та необхідних компетенцій з
управління нерухомим майном, капітальними інвестиціями, музейним та
архівним фондами.
Про ймовірне перепідпорядкування Центру йдеться на тлі того, що 18
березня в Івана Козленка, чинного гендиректора, закінчується п’ятирічний
контракт. А проведення конкурсу на
цю посаду розпочалося з порушення
законодавства: конкурсну процедуру
було оголошено за два тижні до закінчення каденції, хоча за законом мали
зробити це за два місяці.
Недотримання передбаченої законом процедури мінімалізує можливість оскарження результату конкурсу в судовому порядку, зменшує
його легітимність і відтак може негативно вплинути на весь комплекс робочих процесів Довженко-Центру.
Окрім того, вже другий рік поспіль

Довженко-Центр стикається з катастрофічною затримкою затвердження
паспорта бюджетної програми. Станом на середину березня інституція
знову опинилася на порозі неплатоспроможності та неможливості втілювати річний план заходів.
«Ми закликаємо відтермінувати
проведення оголошеного конкурсу та
продовжити контракт із чинним генеральним директором Іваном Козленком або призначити його виконуючим обов’язки до кінця 2021 року.
Це дозволить убезпечити національну інституцію від колапсу, завершити розпочаті важливі культурні проєкти з дотриманням зобов’язань перед
міжнародними партнерами, комплексні інфраструктурні процеси, такі як
створення простору медіатеки та власного камерного кінотеатру, реновацію
фасаду, запуск публічних онлайн-сервісів та онлайн-колекцій кіноархіву»,
— сказано, зокрема, у зверненні. ■

КУЛЬТУРА
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■ ПАМ’ЯТЬ

Утримував мову від різного роду валуєвих
Віктор Шовкун перекладав Оноре де Бальзака й описував факти ґвалтовного
зросійщення школярів
Тарас МАРУСИК

У Національному музеї літератури згадували Віктора Шовкуна
— творця цілої бібліотеки перекладів з французької, англійської,
іспанської, португальської...
Українські перекладачі, як і письменники, мають особливу місію.
В умовах російської окупації вони були і залишаються більш ніж
просто професіоналами пера. Справжні стоять в обороні української мови і йдуть в атаку на тих, хто намагається окупувати територію мови, звузити її природні кордони.
Віктор Шовкун був справжнім — від голови до п’ят. Справжнім
українцем. Він для мене уособлює глибоко український світ. До
знайомства з ним, коли ще не жив у Києві, збирав бібліотеку, значну
частину якої складають переклади українською з інших літератур.
За тих часів я передплачував колись популярний тижневик «Друг
читача» — заради новинок українських видавництв з усіма вихідними даними. І коли в рубриці перекладів бачив позначку «пер.
В. Шовкуна», це для мене означало щось на кшталт «знаку якості».
Та й звучання самого прізвища «Шовкун» для мого музикального
вуха було гармонійним й асоціювалося з чимось приємним...
Віктор Шовкун належав до
плеяди українських перекладачів, які своєю іноді каторжною працею (якщо це перебільшення, то невелике) утримували й утримали українську мову
від різного роду валуєвих. Валуєви були биті і будуть битими, в боксерських рукавичках
і без них.
Дуже шкодую, що з 10-томника Оноре де Бальзака, де
найбільше перекладів Віктора
Шовкуна, вийшла лише половина томів. Клята імперія, розвалюючись, не дала завершити

це епохальне видання, а рукописи наступних 5 томів «здиміли» чи що. Пам’ятаєте, пророк
наш писав: «Польща впала,Та
й вас роздавила!»?
Віктор Шовкун був чудовим оповідачем. А писав він
так, як мало хто сьогодні.
Його книжка спогадів «Життя
в абсурді» — свідчення цього.
Вона мала стати бестселером
і видаватися десятками тисяч
примірників. Це дуже цікава
оповідь-сповідь про своє життя і боротьбу за себе, свою гідність і, як писав поет, «за Ук-

❙ Творчий спадок Віктора Шовкуна:
❙ авторська книжка і переклади.

❙ Перекладач Віктор Шовкун.
❙ Фото надане дружиною Валентиною Шовкун.
раїну, за її волю, за честь, за
славу, за народ!». Однак так
звана «еліта» керівна була і
залишається орієнтованою
на «вєлікую русскую культуру/літєратуру», на «вєлікій і
магучій язик» і її поки що не
вдається остаточно відірвати
від московської цицьки.
До речі, Віктор Шовкун згадує, що його тітка вивезла бабусю, яка його виховувала, з далекого Журавного (це Сумщина на межі з Харківщиною) в

«далеке Яремче», моє Яремче.
Справді там десь 1000 кілометрів відстані. В Журавному протікає Ворскла, на берегах якої
він виростав, в Яремчі — Прут,
на берегах якого виростав я. І
коли він повертався пізніше в
Журавне, то з жалем констатував, що Ворскла зміліла. Той
самий жаль у мене, коли приїжджаю в Яремче.
А ще я звернув увагу, що
Віктор Шовкун правильно
відмінює назву «Яремче» як

■ АРТ-ПРОСТІР

З картинами — до Донбасу
Завдяки тестеві у колекції художниці-тернополянки
Наталії Фугель з’явилися риби
Роман ЯКЕЛЬ
Наталія Фугель малює з дитинства.
Але професійною художницею стала
вже на останніх курсах навчання у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В.Гнатюка. У
цьому виші вона закінчила факультет
мистецтв за спеціальністю «образотворче мистецтво».
І вже майже десять років Наталя
розвиває свій багатогранний талант,
ставши учасником персональних і колективних виставок у Тернополі та малих містах області — Теребовлі, Збаражі, Бережанах; художніх пленерів і
мистецьких турів у Рівному та містах
Донбасу— Краматорську, Авдіївці, Торецьку, Добропіллі, Слов’янську, Бахмуті...
Її не залишає байдужим навколишній світ, і тому сюжетами картин Наталії Фугель є гірські пейзажі, озера,
річки, птахи, риби, врешті, міська архітектура... «Мене зворушують дрібнички, біля яких людина проходить і
не звертає увагу. А мені хочеться сказати: люди, зупиніться, подивіться, яка
прекрасна і неповторна мить», — у цьому загадка і розгадка творчості цієї молодої художниці.
У ці дні триває виставка робіт Наталії Фугель в Тернополі, у Західноукраїнському національному економічному університеті. Глядач має змогу побачити дивовижні миті природи, закарбовані на картинах у різні пори року. Ось,
наприклад, картини «Перший сніг»,
«Весняний ліс», «Трави». Та особливу
увагу привертає робота «Різдвяний ранок». Для того щоб намалювати пробудження природи взимку, Наталя добра-

лася до села о шостій ранку. «Родичі ще
спали, а я вирішила з вікна хати намалювати цей ранок, і сонце, яке сходить.
Момент, який я встигла зловити, більше не повториться в природі», — розповідає художниця.
А ось — озеро Кремне, одне із групи
Шацьких озер. Місцеві мешканці підказали: їдьте в ту місцину, бо там дуже
незвичайна вода. Біля берега вона коричнева, за кольором кремнієвих камінців. Така вона і вийшла на картині.
А ще одна робота мисткині присвячена
озеру Світязь. Незвичним для глядачів є острівець посеред водного плеса,
де, за переказами місцевих мешканців,
колись відпочивали космонавти.
Чільне місце у творчості художниці займають краєвиди Карпат. Вони —
особливі. Наприклад, на передньому
плані цвіте червона рута. Інша картина присвячена відпочинку в Карпатах.
А вступ до цієї події — дві філіжанки
ранкової кави.
І кожна робота Наталії Фугель оповита романтичною історією. До прикладу, картина «Фізаліс». Ідея роботи виникла раптово наприкінці грудня, коли
фізаліс уже не росте. «Я оббігала всі
сусідські подвір’я довкола будинку, і
вдалося відкопати з-під снігу маленьку
гілочку, щоб її намалювати», — каже
Наталя.
Квіти на її роботах представлені окремою серією, яка в майбутньому отримає продовження. Здебільшого квіти втілені у картинах маленьких розмірів, щоб можна було скомпонувати
їх на стіні як елемент інтер’єру кімнати. Всі ці рослини («Яблуневий цвіт»,
«Гвоздика», «Кульбабка», «Малина»,
«Жасмин») — елементи природи Тер-

❙ Художниця Наталія Фугель серед картин
❙ із краєвидами Карпат.
❙ Фото Романа ЯКЕЛЯ.
нопілля. Кожну з них не оминула увага художниці. Ось — квітка жасмину,
яку подарував її чоловік Іван. І глядач,
сподіваємося, відчує тепло, яке було в
художниці, коли вона малювала гілочку жасмину.
Художниця заглиблюється не тільки у світ рослин, а й у світ птахів. Наприклад, на одній з її картин бачимо маленьких екзотичних пташок, яким загрожує вимирання. Коханий розповів
про цих невеличких пташок-самітників
ківі, що населяють Нову Зеландію. І ось
вони оселилися на картині. Іншого разу
Наталю надихнули ілюстрації Скотта
Гюстафсона — американського ілюстратора, до книги «Аліса в країні чудес». Серед них був хитрий птах Додо.
Наталія переосмислила його статус, додала фантазії — і вийшов такий собі розумний і дещо кумедний професор в образі птаха Додо.
Колекція картин із зображенням
риб з’явилася в Наталі завдяки тестеві,
який полюбляє рибалку. Тут щуки,
окуні й інші риби. Доповнює серію —
милий і мирний етюд, створений на березі річки Козак (притоки Дніпра) на
Херсонщині.
Наталя любить малювати і натюрморти. Але що спонукає звертатися до

іменник середнього роду, а не
як нав’язану радвладою назву
містечка у жіночому роді. Місцевим жіночий рід назви — як
серп по чомусь...
У книжці «Життя в абсурді»
Віктор Шовкун (14.03.1940 —
22.11.2018) наводить кричущі
історії жорстокого, ґвалтовного зросійщення школярів і студентів технікумів, коли «круглі» відмінники з’їжджали на
«двійки» через неможливість
нормально опановувати предмети російською, і їх відраховували. І це було на Харківщині. (Цікаво, чи знає про це
Аваков? Мабуть, не знає, бо не
писав би, що переклад здійснено з «невинної» слобожанської
мови...).
Згадую Віктора Шовкуна й
усміхаюся. Колись удома в нього побачив, як він сидить десь
посередині моря книжок, паперів і товстелезних словників.
Дивовижна інсталяція — інтелектуал серед словників-книжок, озброєний до зубів, до голови. Озброєний і небезпечний
для імперії зла. ■

цього виду живопису? «Це — предмети, які оточують нас кожну хвилину,
— відповідає художниця. — Розмістивши об’єкти в певній послідовності,
а також підібравши відповідно світло і
тінь, можна передати настрій людини, її
внутрішній світ. А з іншого боку, можна зробити приємне оточуючим, повісивши натюрморт у залі чи кімнаті або
подарувати його близькій людині».
Художні зацікавлення Наталі напрочуд різноманітні. Вона малює не
тільки світ природи, а й міську архітектуру. Є роботи присвячені Збаразькому і Тернопільському замкам. А на
одній картині зображена старовинна
архітектура міста Чортків. Для художниці вона має особливі спогади. «Коли
я вперше завітала в місто, піднялася до
джерела над замком, то відкрився вражаючий краєвид міста із костелом, осяяним сонцем, який, на щастя, зберігся
в Чорткові», — пригадує Наталя.
Без перебільшення, Наталя є
справжнім експериментатором у творчості. На одній із картин міського пейзажу вона поєднала збільшений фотографічний світ пікселів із реальним зображенням. Так з’явилася станкова робота «Пікселі. Місто».
Як художниця, Наталя володіє різними техніками рисунку. Ось вона перенесла в живопис графічну техніку каракуль. А поштовх до цього дав її викладач, відомий тернопільський художник
Євген Удін, який ще під час навчання
в педуніверситеті назвав її «Королевою
каракуль». Наталя вирішила підтримувати цей титул і продовжує час від часу
експериментувати з каракулями. Працює художниця і в техніці мастихін,
коли фарба на картину накладається
не пензлем, а мастихіном (художнім
ножичком). На виставці представлена
її перша робота в цій техніці — картина «Збаразький замок».
Виставка робіт Наталії Фугель в Західноукраїнському національному економічному університеті у Тернополі —
це лише проміжний підсумок її творчості. Попереду — ще багато творчих
здобутків і достойне визнання. Бо її талант заслуговує на це. ■
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СМАЧНЕ ЖИТТЯ
■ ПОСТУЄМО

Каріна ЦИМБАЛЮК

У понеділок, 15 березня, у християн східного обряду розпочався Великий піст перед Великоднем. Він є найважливішим iз
постів у християнстві. Це найдовший та найсуворіший період
обмежень, під час якого потрібно утриматися не тільки від
деяких продуктів, а й від спокус людського життя. Головний
сенс посту — це духовне очищення. Обмеження в їжі допомагає християнам стримувати й душевні спокуси, налаштуватися
на зустріч великого свята Воскресіння Божого.
Великий піст також називають Чотиридесятницею, оскільки основна частина посту триває 40 днів, а останній тиждень
Седмицею (Страсним тижнем).
У піст вірянам слід утриматися від вживання деяких продуктів,
а саме: від м’яса, риби, молока, яєць, солодощів та алкоголю.
Лише на Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня) та Вербну неділю (25 квітня), якщо вона не збігається зі Страсною
седмицею, можна їсти рибу та морепродукти.
Цього року Великий піст триватиме до 1 травня. І хоча в цей
період виключаємо з раціону багато продуктів, рецептів пісних страв існує так багато, що піст таки може бути смачним.
Та й на ринку представлено безліч альтернатив м’ясним i молочним продуктам. Пропонуємо вам спробувати приготувати
пісні котлети за будь-яким із цих рецептів. Для цього потрiбнi
найпростiшi продукти. Страва виходить смачною, поживною,
корисною й економною. Крім того, її можна спокійно вживати
в піст.

Котлети з капусти
Нам знадобиться: 1 кг капусти, 50 г борошна, 2 картоплини, 100 г рослинної олії для
смаження, зубчик часнику,
сіль, перець, зелень використовуйте за смаком. Також додаємо 3 цибулини, вони надають соковитості котлетам, але,
якщо ви не любите багато цибулі, використовуйте 1-2. Для
обвалювання котлет потрібно
100 г манної крупи або панірувальних сухарів.
Капусту очистіть від верхніх листків, видаліть качан. В
окріп помістіть нарізану великими шматками капусту, накрийте кришкою і проваріть
її приблизно 5 хв. Відкиньте
на друшляк i дайте схолонути.
Капустяний бульйон можна не
виливати даремно, а приготувати з нього суп чи пісний червоний борщ.
Наріжте великими шматочками цибулю. У м’ясорубці перекрутіть капусту, цибулю і
часник. Дайте фаршу постояти декілька хвилин та злийте
зайвий сік. Картоплю натріть
на тертці й в останню чергу
змішайте її з капустяною масою, щоб вона не потемніла.
Додайте борошно, спеції та зелень. Ретельно перемішайте всі
складники. До суміші можна
також додати 75 г манки, вона
надасть однорідності фаршу та
ніжності котлетам.
Сковорідку розігрійте на
середньому вогні та додайте
олії. З овочевого фаршу потрібно зліпити котлети, обваляти їх у манці або сухарях
та викласти на сковорідку.
Підсмажити з обох боків до
рум’яного кольору.
Подавати їх можна до гарніру або до овочевого салату.
Також їх можна готувати як
самостійну страву, але краще

Пісні, як м’ясні
Готуємо котлети без м’яса

тоді приготувати соус із зеленню або домашній майонез.

Вівсяні котлети
Для приготування візьміть:
250 г вівсяних пластівців, 0,5 л
води, 1 картоплину, 2-3 цибулини, 5 зубчиків часнику, рослинну олію для смаження, зелень, сіль, перець за смаком.
Вівсяні пластівці в окремій
посудині залийте гарячою водою та залиште на 40 хв постояти, щоб вони набухли. Очищену картоплю та цибулю наріжте шматочками. Овочі разом iз
часником потрібно перемолоти за допомогою м’ясорубки
або кухонного комбайна. Цю
суміш змішайте з запареною
вівсянкою, додайте спеції. Зелень подрібніть і теж додайте у
фарш. Добре змішайте всі інгредієнти.
Сковорідку поставте на середній вогонь i розігрійте рослинну олію для смаження. За
допомогою ложки викладіть
на сковорідку вівсяні котлети
та обсмажте їх з обох боків до
рум’яного кольору. Також їх
можна приготувати в духовій
печі або на пару, в мультиварці.
Готові котлети можна подавати до столу. Смакуйте зі сметаною (якщо не постуєте), соусом чи з гарніром.

Морквяні котлети
Ці котлети дуже актуальні
навесні, бо в моркві міститься
багато корисних вітамінів та
мікроелементів. Особливо корисно вживати таку страву людям з ослабленим імунітетом та
з проблемами зору.
Для приготування підготуйте 5-7 морквин середнього розміру, 50 г манної крупи, 1 ст. л
цукру, сіль, перець, зелень та
волоські горіхи за смаком.

Карина ФУРДИК
Цьогоріч Великий піст триватиме
до 1 травня включно. Тож на цей період варто запастися терпінням, позитивними думками і... хорошими рецептами. На один із таких — вегетаріанський плов iз гарбузом — хочемо звернути вашу увагу. Він ідеальний не тільки
для тих, хто постує, а й для тих, хто дотримується правильного харчування,
хоче вживати смачну і корисну їжу й
намагається прийти в норму після довгої зими з її локдаунами і нескінченними обмеженнями. Повірте, такий смачний плов ви будете готувати навіть після посту.
Отже, для плову вам знадобиться
100 г олії, 2 цибулини, 2 морквини, головка часнику, 200 г солодкого гарбуза,
300 г довгозернового рису, 1 ст. л. солі,

❙ Овочі — корисна альтернатива звичайному фаршу.

❙ Котлети з капусти.
Моркву ретельно промийте.
Помістіть її у каструлю та залийте холодною водою. Після
того як вода закипить, зробіть
вогонь меншим, накрийте каструлю кришкою та проваріть
моркву 25-30 хв. Перевірте
ступінь приготування за допомогою виделки, якщо овоч
м’який, його можна виймати.
Після варіння залийте моркву
холодною водою та дайте охолонути. Очистіть від шкірки та
натріть її на дрібній тертці.
Подрібнену моркву викладіть у зручну тарілку для
приготування фаршу. Додайте у суміш цукор, спеції, 50 г
манної крупи, подрібнену зелень та за бажанням дрібку мелених горіхів. Ретельно перемішайте.
На деко застеліть пергамен-

❙ Вівсяні, сер.

❙ Рум’яні морквяні.
тний папір. Сформуйте гарної
форми котлети та викладіть на
деко. Розігрійте духову піч до
180 градусів та випікайте 20-30
хв до готовності.
Також ці котлети можна обсмажити на сковороді з дода-

ванням олії, але приготована
в духовці така страва буде кориснішою.
Подавайте до столу з грецьким йогуртом, сметаною або соусом.
Смачного посту! ■

■ ЕКCПЕРИМЕНТУЄМО

Із чим плов? З гарбузом!
Вегетаріанський рецепт добре знайомої страви
1 жменька родзинок, чорносливу або
інших сухофруктів, барбарис та куркума.
Для початку потрібно промити рис декілька разів та замочити в прохолодній
воді. Потім займіться овочами. Наріжте цибулю півкільцями, моркву тонкими брусочками, а гарбуз кубиками. Далі
потрібно у глибокій каструлі розжарити олію та обсмажити цибулю до прозорості. Поверх цибулі покладіть моркву,
посоліть та додайте барбарису з курку-

мою. Залиште тушитись під кришкою на
слабкому вогні на 10 хвилин.
На моркву викладіть гарбуз разом
iз цілими зубчиками часнику та сухофруктами. Відразу ж накрийте гарбуз шаром рису, посоліть і розрівняйте
його. Додайте гарячої води, щоб вона
піднялася над рисом на 1-1,5 см. Зачекайте, доки вода закипить, та накрийте каструлю кришкою.
Залиште на слабкому вогні на 2025 хвилин, поки рис повністю не вбе-

❙ Такий плов ви ще не куштували!
❙ Фото з сайта salat.com.ua.
ре воду.
Насипаючи плов, краще його не перемішувати, а зачерпувати з дна, щоб захопити всі шари. Вегетаріанський плов
з гарбузом — це корисно та смачно! Постуйте із задоволенням! ■
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СПОРТ
Андрій Акименко
український гандболіст
Григорій ХАТА
Наскільки проблемним для
спортивних команд може бути
невидимий оку коронавірус,
демонструє історія футбольної
збірної України, котрій через
цей сумнозвісний патоген, що
вразив частину команди, зарахували технічну поразку в надзвичайно важливому матчі Ліги
націй проти команди Швейцарії.
У неприємну ситуацію,
пов’язану з цим вірусом, напередодні свого гостьового
поєдинку євровідбору зі збірною Фарерських островів потрапила українська гандбольна збірна. По прильоті на Ферери позитивний тест на коронавірус здав головний тренер
«синьо-жовтих» Микола Степанець. За словами президента ФГУ Андрія Мельника, у
випадку виявлення (при повторному тестуванні) бодай іще
одного інфікованого у складі
української команди відбірковий матч могли скасувати,
а збірній України зарахувати
технічну поразку.
На щастя для українського
колективу, його повторне тестування на коронавірус не дало
жодного позитивного результату. Утім, як кажуть, нерви команді воно трохи попсувало.
В очікуванні додаткової перевірки українська делегація
практично дві доби безвилазно
перебувала в готелі, не маючи
при цьому можливості для повноцінних тренувань.
Не дивно, що дебютні хвилини матчу проти господарів українські гандболісти провели з
відчутним мандражем, дозволивши місцевій команді вирватися вперед — 4:1.
За відсутності на тренерській лаві ізольованого в
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«У боротьбі за вихід на Чемпіонат Європи все залежить від нас. Удома ми можемо
перемогти Чехію. Потрібно максимально налаштуватися, відточити всі комбінації,
щоб не було сумбуру в грі та втрат м’яча. І тоді в нас буде реальна можливість
потрапити на Чемпіонат Європи з другого місця».

■ ГАНДБОЛ

Поза обмеженнями
Опинившись на Фарерах у непростих обставинах, українські гандболісти знайшли в собі
сили переможно завершити свій острівний вояж

❙ Не маючи на тренерській лаві свого очільника, збірна України в гостях мінімально переграла скромну
❙ команду Фарерських островів.
❙ Фото з сайта handball.net.ua.
готелі Степанця діями «синьожовтих» керував його асистент
Євген Будко, і наставнику довелося шукати слова, аби пробудити своїх підопічних. «На початку гри відчували мандраж,
але, коли прийшли до тями, почали грати дисципліновано, досягли переваги у сім голів. Утім
надалі дозволили собі розслабитись та втратили ініціативу. В

Григорій ХАТА
Після того як керівники країн «Великої сімки» виступили за важливість
проведення в 2021 році Олімпіади в Токіо, розмови про її скасування втрачають будь-який сенс. Актуальним залишається хіба що питання відкритості
країни-господарки для широкого загалу. Подейкують, що наразі, побоюючись
масштабного завезення до Японії коронавірусу, Країна Світанкового Сонця не
готова відкрити кордони для іноземців.
Під час 137-ї сесії Міжнародного
олімпійського комітету, на якій чинний
керiвник організації Томас Бах одноголосним рішенням делегатів був переобраний на другий термін, представники оргкомітету «Токіо-2020» пообіцяли
провести майбутні Олімпійські та Паралімпійські ігри за принципом «безпека понад усе».
«Це будуть Ігри, про які кожен зможе сказати, що вони були безпечними
та надійними. Ми прагнемо створити
середовище, в якому спортсмени з усього світу зможуть виступати з упевненістю і гордістю», — зазначила президентка організаційного комітету Ігор-2020
Сейко Хасімото.
При цьому учасникам сесії МОК, яка,
до слова, проходила в онлайн-форматі,
повідомили, що на Олімпіаді в Токіо діятиме безпрецедентна антидопінгова програма.
За словами голови ради фонду Міжнародного агентства з тестування Валері Фурнейрон, її організація розробила надійний
та ефективний план тестування спортсменів, сила котрого полягає в ранньому
початку оцінки тестів, збір яких розпочався за рік до старту Ігор. За цей час уже було
проведено 2400 тестів окремих олімпійців
i 400 досліджень допінг-проб спортсменів

другому таймі підсіли фізично,
зупинились, а господарі, яких
гнали вперед трибуни, відчули
впевненість», — так коротко
Будко описав перебіг насиченого емоціями, драматичного матчу в Торсгавні, який ледве не завершився для українських збірників незапланованою втратою
очок.
Після фінальної сирени всі

члени української делегації в
один голос відзначили гру воротаря Геннадія Комка, котрий
на останніх секундах поєдинку
врятував «синьо-жовтих» від
небажаного фіналу, зберігши
таким чином для своєї команди
перевагу в один м’яч — 26:25.
При цьому в другому матчі поспіль у складі української команди найвищу результатив-

ність продемонстрував гравець
польського клубу «Азот Пулави» Андрій Акименко, який
вісім разів відзначився на Фарерах.
«Ми взяли два очки, і це головне. Тепер потрібно правильно підійти до матчів із Чехією і
щоб усі були здорові. Потрібно
брати ще принаймні два очки,
тоді все буде нормально», — наголосив Євген Будко.
Відзначимо, що до України
вітчизняна гандбольна збірна
повернулася без Миколи Степанця, котрий залишився на
Фарерах відбувати десятиденний коронавірусний карантин.
«Ми забезпечимо його всім необхідним для перебування на
Фарерських островах. А питання, пов’язані з можливим лікуванням, узгоджені зі страховою
компанією», — наголосив президент ФГУ Мельник.
У турнірному ж плані, провівши по парі матчів з Росією
та Фарерами, збірна України
з п’ятьма заліковими очками
посідає у своїй групі прохідне
друге місце. Однак про гарантовану участь «синьо-жовтих»
у фінальній частині ЧЄ-2022
можна буде говорити лише після завершення спарених поєдинків з чехами. За певних обставин, на єврофорум команда
Степанця зможе потрапити i з
третього місця у квартеті. ■

■ ОЛІМПІЗМ

«Безпека понад усе»
Японія перебуває в очікуванні старту естафети олімпійського вогню й розмірковує
над питанням допуску іноземних глядачів на олімпійські об’єкти
командних видів спорту.
Водночас президент Всесвітньої антидопінгової агенції Вітольд Банька привітав рішення Міжнародного агентства з
тестування щодо впровадження глобальної програми з довгострокового зберігання зразків перед Іграми в централізованому і безпечному приміщенні, щоб утримати спортсменів від використання заборонених речовин і забезпечити повторний
аналіз зразків на термін до 10 років.
Водночас обговорили на онлайн-сесії
й питання підготовки Пекіна до зимових
Ігор-2022, старт яких має відбутися 4 лютого наступного року.
Виконавчий віцепрезидент оргкомітету «Пекін-2022» Чжан Цзяньдун повідомив, що КНР згідно з графіком в 2020-му
році завершила будівництво всіх 12 спортивних об’єктів і на більшості з них уже
провела тестові змагання. Паралельно
з цим, за словами функціонера, в Китаї
ведеться активна робота над розробкою
плану протидії поширенню коронавірусу серед учасників Ігор.
Про готовність приймати спортивних
уболівальників з усього світу організатори Пекінської олімпіади-2022 не повідомили.
А от американський сенатор-республіканець Мітт Ромні закликав президента США Джозефа Байдена ввести об-

❙ Питання допуску іноземців на Токійську олімпіаду японська влада обіцяє вирішити
❙ вже найближчим часом.
❙ Фото з сайта www.wyomingpublicmedia.org.
меження для громадян країни на відвідування зимових Ігор у Китаї. «Американські глядачі, за виключенням членів
сімей наших спортсменів та тренерів,
повинні залишатися вдома, щоб США не
сприяли величезним прибуткам, котрі
Комуністична партія Китаю отримає від
роботи готелів, продажу квитків тощо»,

— заявив у інтерв’ю New York Times
Мітт Ромні.
Що ж до допуску іноземних глядачів
на Ігри-2020 у Токіо, то, як наголосила
очільниця оргкомітету «Токіо-2020»
Сейко Хасімото, воно буде вирішено до
початку естафети олімпійського вогню,
котра розпочнеться 25 березня. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Реінкарнація незабутнього голосу
Уперше отримавши творчий гонорар, наймолодша учениця відомої народної співачки Раїси Кириченко
здивувалася, що за виконання пісень ще й... гроші платять

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 17 БЕРЕЗНЯ 2021

■ СІНЕМА

Скелети у шафі
Про королівську родину знімуть черговий фільм
Правду писав класик, що всі щасливі пари щасливі однаково, а нещасливі — нещасні по-своєму. Здавалося, в цієї пари були всі підстави радіти
життю — молоді, красиві, багаті, знамениті і, як здавалося більшості, —
щасливі. Проте принц Чарльз і принцеса Діана не були такими, як тепер
здається, ніколи. Королева Сердець
так ніколи й не стала королевою Англії, а підкоривши серця мільйонів
людей по всій планеті, залишила лиш
одне, але найбажаніше серце холодним
— власного чоловіка. Про скандальне
для королівської родини інтерв’ю, в
якому принцеса Діана розповіла про
зради чоловіка, про нестерпне життя
«утрьох» з розлучницею, за її словами,
в Британії почали зйомки документального фільму, який планують до
виходу цього-таки року. Назва стрічки говорить сама за себе — «Інтерв’ю
Діани: помста принцеси».
Здавалося б, після низки скандалів, пов’язаних останнім часом із
сім’єю Віндзорів, ще один удар — то
вже, як кажуть англійці, — «ту мач»
(занадто). Та ось уже понад тридцять
років ця тема тліє-тліє, проте ніяк не
зотліє, тим паче що тепер уже підросли й продовжувачі справи матусі. То
молодший синок принцеси все ніяк
не оговтається від втрати матері й розВарка ВОНСОВИЧ
До чого лишень не вдаються спритники,
аби уникнути заторів на дорогах (навіть на супердорогах, як у США, на яких також трапляються корки). Так, нещодавно було затримано
водія, який постійно використовував спеціально виділену смугу на автобані. Стражі порядку звернули увагу на затоновані бокові вікна
автівки, що заборонено в країні. Коли ж вони
заглянули в салон, то побачили, що на передньому сидінні транспортного засобу сидить...
манекен. Він був настільки якісно виготовлений, що ззовні чи на відеоспостереженні його
неможливо відрізнити від живої людини, —
зморшки на «обличчі», сива перука і навіть
пігментні плями, притаманні людям похилого

повідає чужим дядям і тьотям наліво й направо про травми дитинства,
пов’язані з передчасною смертю матері. А то вже й невістка покійної
Діани підняла стяг, що випав із
рук принцеси, щоб розповісти в
не менш скандальному інтерв’ю,
якою нещасною вона була в королівській родині, хоча її, на
відміну від свекрухи, ніхто не
зраджував. Меган розповіла,
що не хотіла жити, будучи
вагітною, ніби знаючи (чи,
може, копіюючи), що Діана думала про самогубство під час першої вагітності.
Згаданий
фільм
буде оснований не лише на сумнозвісному
інтерв’ю Діани, а й на
свідченнях людей,
що були дотичними
до розлучення пари.
Цікаво, чи будуть у
«документалці» й
роздуми з цього
приводу принца
Чарльза, адже
йдеться й про
його репутацію
та й, зрештою,
почуття? ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №26

❙ Принцеса Діана.
■ ОВВА!

Шахраї на дорогах
Поліція США оштрафувала водія за... манекен
віку. «Мужчина» був одягнений у бейсболку
клубу Cleveland Indians, в захисну маску та окуляри, а в кишеньці піджака були сонцезахисні
окуляри — все настільки реалістично, що відеоспостереження не могло зафіксувати жодних порушень щодо пільгового проїзду (водій
Toyota Tacoma неодноразово використовував
манекен, щоб пересуватися спецсмугою). За

таку «спритність» шахрая оштрафували на 400
доларів.
У поліції Каліфорнії розповіли, що це
вже не перший такий випадок. Бувало, що в
автокріслі транспортного засобу перевозили
ляльку або ж на передній панелі авто фіксували «ноги сплячої людини» в штанах. Словом,
«чудеса» на дорогах... ■

■ ПОГОДА
18 березня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий мокрий снiг. На дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с.
Температура вночi 0...+2, удень +3...+5.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг.
Славське: вночi -1...+1, удень +1...+3. Яремче: вночi -1...+1,
удень 0...+2. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень +2...+4. Рахiв: уночi
-1...+1, удень +3...+5.

Північ
мінлива
хмарність

+2…-3
0…+5
Схід

хмарно

16 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич
— немає, Стрий — немає, Плай — 93 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 5 см, Івано-Франкiвськ
— немає, Яремче — 11 см, Коломия — 1 см, Пожежевська — 91 см.
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+1…+6
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По горизонталі:
4. «Росте ... в мами на городі,
стара-стара, а кожен рік цвіте»
(Анатолій Горчинський). 8. Духовий музичний інструмент.
9. Південний американський
штат. 10. Ворожка. 11. Невеличкий квачик, яким священник кропить святою водою.
12. Рибний суп. 13. Музичний інструмент, який козі
не потрібен. 15. Недолік,
ґандж. 21. Мамин хлопчик. 22. Кінь Олександра Македонського. 23.
Твердження, яке не потребує доведення. 24. Король поп-музики, який із
негра став білошкірим. 26.
Театральний псевдонім французького драматурга і актора Жана-Батиста Поклена. 27. Місто в Росії, столиця Республіки Саха.
По вертикалі:
1. Торф’яний мох. 2. Індійський штат на кордоні з Пакистаном.
3. Горизонтальна гірнича виробка, яка має безпосередній вихід на
земну поверхню. 5. Давньогрецький бог і повелитель вітрів. 6. Давньогрецький драматург. 7. «Учора
була суботонька, сьогодні ..., чом

у тебе, бідний наймит, сорочка не
біла» (народна пісня). 9. Пристрій
для передавання друкованого тексту на відстані. 14. Удар знизу в боксі. 16. Гетьман Лівобережної України
1727-1734 років. 17. Один із останніх князів київської династії, який,
як стверджують науковці, першим
охрестив Київ. 18. Мускусний щур,
що живе у річках та озерах і має цінне хутро. 19. Мішанина кількох мов,
не притаманна літературній мові. 20.
Боєць легкої кавалерії, озброєний пікою. 25. «Де ти, літо, поділось, куди
подалось? Осінь, ... вона, осінь! Осінь,
... вона, ...» (Ліна Костенко).■
Кросворд №25
від 16 березня

■ ПРИКОЛИ
Дільничний дзвонить у двері,
йому відкриває красива жінка:
— Хочу вас попередити, що
мій чоловік буде тут рівно через
годину.
— Але, вибачте, я ж нічого з
вами не роблю.
— Саме так, а час iде.
***
Учора два дурнi у дворі влаштували змагання, чий гудок у машині голосніший. Переміг горщик iз
фікусом, що прилетів iз п’ятого поверху.
***
— Ти знаєш, що Боря став
власником нерухомості?
— Так, він мені говорив, що
вночі з його машини колеса зняли.

***
Учора пішов платити за квартиру, а сьогодні прийшли з податкової й запитали, звідки у мене такі
гроші.
***
З історії хвороби: «Хворий не
знав, що поки він ходив наліво, його
дружина ходила на карате».
***
У чиновника запитують:
— А вам не соромно, що ваша
теща у свої 87 років годує вашу
сім’ю, катає вас на своїх джипах,
віддала вам один зі своїх котеджів, керує нафтовою та будівельною компаніями, а ви, здоровий
чоловiк, сидите тут цілими днями і
папірці перекладаєте?
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