Політикам, суддям, чиновникам
таки фартить у лотерею

Хто «перекриває»
нетрадиційну енергетику

Верховна Рада прийняла
в першому читанні
законопроєкт №5153,
яким пропонується
амністія капіталів

Українська влада не виплачує
борги інвесторам у відновлювані
джерела енергії та змушує брати
відповідальність за небаланси,
яким ті не можуть запобігти
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Коли немає сили жити...
Стрес, перевтома,
безсоння можуть бути
симптомами вегетосудинної дистонії.
Вилікувати її допоможе
повна зміна способу життя
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,955 грн
1 € = 32,836 грн
1 рос. руб. = 0,367 грн

Холодно надворі,
холодно в квартирі
Найближчим часом Україну чекають нічні заморозки,
вітер i дощі. А цетралізоване опалення відключать

❙ Квітень. Сніжить...
❙ Фото з сайта bykvu.com.
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ІнФорУМ

«Податкові амністії мають сенс тільки тоді, коли громадськість дійсно вірить
уряду і його словам про готовність рішуче і послідовно переслідувати тих, хто
не використав амністію і не заявив про свої активи, з яких не виплачено всі
належні податки».

Йоста Люнгман
глава представництва МВФ в Україні

■ НА ФРОНТІ

■ ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

«Гра» у війну

Політикам, суддям, чиновникам
таки фартить у лотерею

Росіяни відправили на нашу
територію дитячий літачок,
начинений вибухівкою
Тарас ЗДОРОВИЛО
Трагічні повідомлення
знову надійшли з фронту
— на російсько-українській війні загинуло ще
двоє військовослужбовців ЗСУ. Так, 3 квітня під
Шумами загинув військовий Сергій Олександрович Сулима. Він родом із
Луцька, але останні роки
проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на
контрактну службу. На
Волині проживають його
мати та сестра.
А 4 квітня на «передку» (в районі міста Бахмут) загинув через вогнепальне поранення в голову
лучанин Андрій
Горлатий, 1976 року народження: молодший сержант, старший механікводій,
військовослужбовець зенітно-ракетного полку в/ч А2892. Без
батька залишились два
сини — Максим і Павло.
А в Луцьку — мати та сестра.
Дивує те, що в офіційному повідомленні пресслужби ООС про трагедію
4 квітня ані слова. Тож,
згідно з офіційними повідомленнями, цього дня на
фронті росіяни один раз

порушили режим припинення вогню: неподалік
населеного пункту Південне вони відкривали вогонь у бік наших позицій
з автоматичних станкових
гранатометів та стрілецької зброї. Про їхні дії повідомлено представників
ОБСЄ через Українську
сторону СЦКК.
Станом на 7-му годину вчорашнього ранку
порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці й надалі
контролюють ситуацію в
районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
Загалом, останнім часом ворог вдається до зовсім цинічних, хоч і не нових способів ведення війни, а саме дистанційного мінування, повідомили
в штабі ООС. Днями поблизу дислокації одного з
підрозділів окремої бригади морської піхоти було
виявлено саморобний вибуховий пристрій — іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною, який прилетів за
вітром зі сторони противника. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Зауважимо, що останні дії Путіна й стягування російських військ до
наших кордонів сильно турбують Захід. Так, посол України у Великій
Британії Вадим Пристайко повідомив, що в Лондоні дуже стурбовані ситуацією на Донбасі й ініціюють переговори міністрів оборони Великої
Британії та України.

■ ДОБРА СПРАВА

Замалювати рани
Ветеранів лікує живопис
Світлана МИЧКО
«Замалюй рану ветерану» — так називається
благодійний проєкт, що
його ініціювали студенти 525-ї групи медичного факультету Тернопільського медуніверситету.
Як повідомила прессекретарка навчального закладу Яніна Чайківська, вони
придбали і передали в Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни акрилові фарби, пензлі, художній папір та палітри
для бійців, які проходять
там реабілітацію (зокрема, і психологічну — методом арт-терапії).
Ідея народилася завдяки кураторці групи,
доцентці Тамарі Воронцовій, яка вже довгий час
є волонтеркою та співпра-

цює з Рівненським госпіталем, де й переконалася у високій ефективності
арт-терапії для психологічної реабілітації воїнів.
Там же вона була вражена майстерністю і глибиною малюнків, створених
ними. Відтак з’явилося рішення надавати посильну
допомогу в цій справі, забезпечуючи наших захисників усім необхідним для
цілющої художньої творчості.
Благодійний проєкт
«Замалюй рану ветерану»
діятиме в Тернопільському медичному університеті на постійній основі.
Наразі оголошено збір
коштів на художнє приладдя для поранених бійців до кінця квітня. Студенти закликали долучитися всіх небайдужих. ■

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №5153,
яким пропонується амністія капіталів
Наталя НАПАДОВСЬКА
За даними податкових
експертів, тіньова економіка України є величезною: до 60% фізичних та
юридичних осіб не сплачують податків. Державна податкова служба оцінює ухилення від сплати
податків у 7,7 млрд доларів на рік. Ці кошти не
потрапляють до бюджету. Незважаючи на роки
зусиль щодо вирішення згаданої проблеми,
вона все одно залишається складною для країни.
Зокрема, податок на майно становить лише 3% від
надходжень. Хоча в багатьох західних країнах податки на майно є основою
місцевих бюджетів, часто складаючи більше половини податкових надходжень. У податковій
мало інструментів контролю фізосіб, і фокус
зміщується на юридичних осіб.
Якщо податкова амністія дозволить громадянам, що ухилялися
від сплати податків, відкрити свої справжні доходи, уникнувши при
цьому покарання, якщо
розробники проєкту переконані у благій меті детінізації економіки, чому
ж так багато критичних
коментарів на адресу законопроєкту? Тому що
успішних кейсів податкової амністії просто не
існує. У Грузії податковою амністією скористалися вісім осіб, у Молдові
вона принесла в бюджет
$ 120 тис. Найбільш вражаючий результат показала Індонезія, податкова амністія тут принесла
в бюджет коштів на суму
40% ВВП, але це виявилося набагато менше, ніж
розраховували, виходячи
зі специфіки країни.
Втім при підготовці
податкової амністії в Україні не прозвучало жодної цифри передбачуваних надходжень до бюджету. І якщо податкова амністія в кризовій
Греції проводилася заради порятунку бюджету,
то в Україні декларується винятково мета детінізації економіки. Передбачається, що фізичні особи
повинні будуть сплатити
одноразовий збір у 5%
щодо активів, розміщених в Україні, 9% — для
розміщених за кордоном і
2,5% за вартістю держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021-го до
20 червня 2022 року (це
нормальна практика: купуєш облігації, допомагаєш державі і сплачуєш

❙ Малюнок з сайта m.day.kyiv.ua.
мінімальну ставку).
Експерти оцінюють
передбачувану податкову амністію з великим
скепсисом: будь-які податкові «амністії» за самим своїм характером
схильні перетворюватися на фактично легальні способи ухилення від
податків. Мільйони громадян, які сумлінно платили свої 18% податків і
1,5% військового збору з
доходів, будуть обурені.
І правильно, адже в довгостроковій перспективі
амністія шкодить стягненню податків. В Італії,
наприклад, де свого часу
податкові амністії перетворилися на своєрiдний
національний спорт, зрештою були заборонені на
законодавчому рівні.
Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман вважає, що
«пільгові податкові ставки для певних груп платників податків, очевидно, сприйматимуться з
радістю тими, хто платитиме менше податків,
але це необов’язково означає належну політику». «Податкові амністії
часто шкодять стягненню податків у довгостроковій перспективі, оскільки вони демотивують
громадян платити податки, даючи надію на ще
одну амністію в майбутньому», — додав він.
І все ж до ідеї податкової амністії прийшли
саме зараз. Це обумовлено тим, що в українському суспільстві, точніше,
в середовищі впливових
людей, виник попит на
амністію капіталу. Поперше, досить успішно
запрацював фінансовий
моніторинг банків. І не
лише на Заході, а й в Україні. Сьогодні ви вже не
зможете купити за «кеш»
ні квартиру, ні машину,
адже необхідно свідоц-

тво банку про походження грошей. Зрештою, ви
не зможете покласти на
банківський рахунок велику суму коштів, не вказуючи джерело походження. В останні дні українці з подивом дізналися, що спікер парламенту
Дмитро Разумков, виявляється, зберігає вдома
готівкою понад... 28 млн
грн. Така ж «біда» у багатьох політиків, суддів, чиновників. Декларування ще не є підтвердженням походження
коштів, це відбувається
тільки тоді, коли гроші
потрапляють у банківську систему. Амністія знімає ці питання. Друге.
Не тільки в Україні, а й
в усьому світі почалася
боротьба з офшорами і
«свідомими» громадянами, які завчасно вивели
туди все «нажите непосильною працею». Передбачається, що в наступному році Україна приєднається до плану протидії
ухиленню від оподаткування (BEPS) і системи автоматичного обміну податковою інформацією (FATCA) з банками
інших країн, що ускладнить виведення грошей
в офшори та інші подібні
схеми. Уже в 2024 році
всі активи наших громадян за кордоном будуть
«прозорі».
На жаль, у законопроєкті про податкову
амністію немає головного — ні слова про посилення податкового контролю. Немає посилу
— «громадяни, а тепер,
після амністії, давайте
будемо платити податки». Декларації Ляшка
про великий виграш у лотерею здадуться смішними, якщо якийсь кмітливий громадянин заявить
про багатомільйонний
дохід як результат вдалого вкладення в... біт-

коїни (адже перевірити це практично неможливо). А можна задекларувати пристойну суму
кешу, сплатити збір у
9% і отримати квиток на
майбутні зловживання.
Отже, спочатку держава мусила б закінчити реформи — антикорупційну, судову, податкову, а
потім уже проводити амністію капіталів. Податкова амністія може нівелювати багаторічну боротьбу з корупцією — це
головний чинник.
«Податкові амністії
мають сенс тільки тоді,
коли громадськість дійсно вірить уряду і його
словам про готовність рішуче і послідовно переслідувати тих, хто не використав амністію і не
заявив про свої активи, з
яких не виплачено всі належні податки», — вважає Йоста Люнгман.
Бліц-опитування показало, що найбільшим
ризиком проведення податкової амністії є недовіра громадян до держави. Понад 63% опитаних громадян бояться
пов’язаних із цією процедурою ризиків і того,
як амністія буде реалізована на практиці. Громадянам потрібна впевненість, що держава акуратно поводитиметься з
наданою інформацією і
не надумає все «переграти», як це сталося з суддею Тупицьким.
Держава мусить завоювати довіру платників
податків, а податкова система нарешті має позбутися сталого іміджу «масокшоу» і відповідати трьом
основним умовам: справедливість, прозорість і
зручність. До того питання податкової амністії на
психологічному рівні —
питання справедливості,
яке в нинішніх реаліях —
демотивує. ■
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■ ЗАРАЗА

Буде краще, але не одразу
За прогнозами науковців, Україна ще близько місяця
перебуватиме на піку чергової хвилі коронавірусу
Катерина БАЧИНСЬКА
Понад 10 тисяч випадків коронавірусу підтвердили в Україні за попередню добу. Госпіталізували понад
3 тисячі пацієнтів. Від ускладнень
«ковіду» померли 254 людини. Лідерами за поширенням хвороби є Харківська, Львівська та Дніпропетровська області. В неділю вакцинували понад тисячу українців. Жодного щеплення не
зробили у Київській, Одеській та Херсонській областях.
Київ на суворому карантині. Відучора скористатися громадським
транспортом — наземним чи метро
— можна тільки за спеціальними перепустками. Однак, попри обіцянки
місцевої влади, не всі кияни у понеділок таки змогли отримати обіцяні перепустки. Окрім цього, департамент
транспортної інфраструктури КМДА
звернувся в поліцію через оголошення
щодо продажу в мережі спецперепусток для проїзду у столичному громадському транспорті. Там наголошують,
що спецквитки видають безкоштовно
тим організаціям, які забезпечують

життєдіяльність міста. А саме медикам, правоохоронцям, працівникам
житлово-комунальної сфери, супермаркетів, аптек та соціальних служб.
Також через посилення карантину у
столиці штрафуватимуть роботодавців за недотримання протиепідемічних правил. Про це заявив начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.
За словами чиновника, влада Києва
вестиме жорсткий моніторинг організованих колективів у закритих приміщеннях. Локдаун діятиме щонайменше до 16 квітня. Однак у КМДА не
виключають, що жорсткі обмеження
можуть продовжити.
З 3 квітня посилили карантинні заходи через погіршення ситуації з коронавірусом і у Сумах. Про це повідомив міський голова Олександр Лисенко. Мешканцям заборонено відвідувати парки, спортивні майданчики. На
вулиці забороняється перебувати без
маски або респіратора. Також зачинені
школи, а супермаркетам дозволяється
працювати лише за умови, якщо у залі
працюють усі касові апарати. Суворі

обмеження з понеділка й у Хмельницькому. У місті зачиняють кінотеатри та
музеї. Забороняють і будь-які заходи в
закладах громадського харчування. А
в магазинах, супермаркетах та спортзалах обмежують кількість відвідувачів. Школярі, окрім молодших класів,
навчатимуться онлайн. Ситуація з коронавірусом у Хмельницькому залишається напруженою. Натепер у лікарнях міста перебувають майже пів
тисячі пацієнтів-хворих.
Більшість дорослих в Україні мають отримати щеплення до кінця року.
Відповідне рішення своїм указом ухвалив президент України. Цим документом Володимир Зеленський увів у
дію рішення РНБО щодо Національного плану вакцинопрофілактики від
COVID-19 до кінця 2021 року, згідно з
яким, Кабмін упродовж семи днів має
розробити та затвердити Національний
план вакцинації. Зокрема, має бути
встановлено мінімальну щомісячну
кількість щеплень, визначено джерела та строки постачання антиковідних
вакцин та осіб, відповідальних за реалізацію плану. Поліпшення ситуації
з коронавірусом в Україні можна очікувати не раніше, ніж через 3-4 тижні.
Про це йдеться у щотижневому огляді
епідемічної ситуації в Україні, опублікованому Національною академією
наук. Пік третьої хвилі епідемії має
настати протягом одного-двох тижнів. При цьому в НАН відзначили, що
переповненість лікарень може відстрочити поліпшення ситуації з COVID-19
iще на 7-14 днів. ■

■ ДОБРА СПРАВА

Село і церква
У Самгородку триває будівництво
храму Святого Миколая Чудотворця
ПЦУ
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині у Самгородку Смілянського району
триває будівництво храму
Святого Миколая Чудотворця Православної церкви України. Нову церкву назвали на честь храмового свята
в цьому мальовничому селі.
Споруджують її в центрі на
розі головної вулиці Хрещатик та Набережної коштом мецената Анатолія Семиноги, засновника групи
компаній «Агро-Рось». Він
народився і виріс у Самгородку.
«Весна в цьому році забарилася, але з 1 березня ми
масштабно працюємо. Щодня на будівництві церкви
трудяться чотири штукатури, три електрики, один
муляр, один підсобник, два
водії та дві одиниці техніки, загалом нас тут 11 осіб.
Крани та вантажівки надає компанія «Агро-Рось»,
— розповідає «Україні молодій» виконроб Максим
Косякевич. За його словами, наразі в храмі повністю завершено проведення
електричних мереж, частково поштукатурено стіни, цю
роботу планують завершити
вже цього місяця. Водночас,
уточнює пан Максим, в середині квітня мають приїхати
покрівельники. Вони займуться бетонною банею церкви. Її утеплюватимуть зсередини і обшиватимуть дошками та металом. «Хотілося б до кінця квітня баню
встановити. Вони стоять
біля храму і готові до мон-

тажу. Прагнутимемо якомога швидше і якісніше добудувати церкву, матеріалу
в нас вистачає», — пояснює
Максим Косякевич.
Треба сказати, що церкву в Самгородку комуністи знищили понад 80 років
тому. Стояла вона у центрі
на місці нинішнього парку.
Як пригадує старожил
цього села Микола Дирда,
церква була дерев’яною, збудована ще самгородським
поміщиком, але в сталінські часи, приблизно у 19391940-х роках, комуністи її
розвалили. Спочату збили
хреста, а тоді й колоди та дошки розібрали.
«Наші люди, які вижили після Голодомору, байдужі були, не мали сил боротися за церкву. У Самгородку он там, де Яменкова
хата стояла, двостороння
вулиця аж до Ташлика тяглася, понад 40 хат нараховувала. Всі померли у голодовку», — сумно констатує
Микола Дирда. Каже, сам
хоч і невеличкий тоді був, а
добре пам’ятає, як два сільські дядьки храм розбирали. Колись, уточнює, сестри дозволили піти подивитися, що ж там роблять. Він
і пішов.
«То дядько Василь Каданець, який розбирав церкву, дав мені ікону, яка при
вході висіла, ото де голова на тарілці. Каже, неси
звідси, синок. Я й приніс
додому», — пригадує Микола Андронович. Він говорить, що коли у Другу світову німці у Самгородок заходили, то церква вже була

❙ Будівництво храму йде повним ходом.
❙ Фото Катерини СТЕПАСЮК.
геть розібрана і деревина з
неї у штабелях лежала. Неподалік валялися й величезні камені, на яких стояла дерев’яна церква. Їх пізніше розбили й розтягли.
Уже при німецьких окупантах церкву в селі облаштували у колишній каплиці при виїзді в сторону сусідньої Макіївки.
«Тоді врятовану ікону,
яка називалася «Усікновення голови Іоанна Предтечі»,
моя мати віддала в ту каплицю. У ній правили й після війни кілька років», —
згадує минуле Микола Дирда. За його словами, вже
згодом особливо затяті комуністи запропонували каплицю прикрити. Там зробили склад та комору. І тільки
після 1975 року в ній знову
відкрили церкву.
«А тепер бачили, який
храм у нас будують? Для нашого села це дуже велика
краса буде. Як іду до магазину по хліб повз нове будівництво, то цікавлюся, що
нового зробили будівельники», — зазначає Микола Андронович.
«Будівництво українського храму справді фінансує

Анатолій Семинога. І за це
йому велика подяка. Ми ж
на цій землі десятиліття живемо, а церква Святого Миколая Чудотворця ПЦУ для
вічності залишиться. Пройдуть століття, а в храмі завжди будуть молитися», —
говорить нашому виданню
отець Михайло Шевчук.
Каже, церкви на українській землі традиційно будували меценати. Приміром, Ярослав Мудрий
звів Святу Софію, Десятинну церкву, Іван Мазепа теж
розбудовував храми. Тож
приємно, що й тепер серед
співвітчизників є люди, які
продовжують таку славну
традицію нашого народу.
«У нас у районі вже приблизно 10 храмів Православної церкви України нараховується, тепер додасться ще
й храм Святого Миколая
Чудотворця у Самгородку. Сподіваюся, що до кінця року освятимо його», —
підсумовує отець Михайло Шевчук, який опікувався зведенням у Смілі храму
Різдва Святого Івана Хрестителя, освяченого два роки
тому предстоятелем Православної церкви України. ■
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■ ПОГОДА

Холодно
надворі,
холодно в
квартирі
Найближчим часом Україну
чекають нічні заморозки,
вітер i дощі.
А централізоване опалення
відключать
Ірина КИРПА
Практично всі регіони країни весь поточний місяць заливатимуть сильні дощі,
а справжнє потепління прийде не раніше,
ніж через три тижні.
Як свідчать карти Gismeteo, холодно
поки що навіть на півдні України, там найближчим часом уночі температура повітря
опуститься до 1-2 градусів морозу.
А вдень повітря у Херсоні, Миколаєві та
Одесі почне прогріватися до 11-15 градусів
вище нуля.
Найхолодніше традиційно буде на півночі країни та у центральній її частині, де
похмура погода упереміш з аномально тривалими дощами не дасть повною мірою насолодитися приходом весни.
Жителі Києва на цьому тижні також
практично не побачать сонця через похмуру погоду з періодичними дощами та температурою повітря вночі близько 0, а вдень
+8...+11 градусів тепла.
Стабільне потепління прийде до столиці
України не раніше 10 квітня, коли повітря
прогріється до плюс 12-14 градусів вище
нуля.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко, вина за весняне похолодання лежить на
черговому циклоні, який прилетів до України з Балканського півострова.
— Швидше за все, на пік активності холодний циклон у нашій країні вийде 7-8
квітня, тобто на Благовіщення, — пояснила фахівчиня з погоди. — Очікується, що
саме у ці дні по всіх областях нашої країни пройде не просто мокрий сніг, а сильний
мокрий сніг, а на півдні та сході — сильні
дощі.
На заході країни найближчими днями
очікується мокрий сніг упереміш з проливними зливами, а також ожеледь, адже вночі
температура опуститься до мінус 2-3 градусів.
Наприкінці квітня у Карпатах i Прикарпатті нарешті потеплішає до 16 градусів із
плюсом, але весняний настрій істотно зіпсують сильні зливи.
Жителі східних регіонів України також
зіткнуться з нічними заморозками, штормовими вітрами та рясними опадами. У Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській
областях люди дочекаються стабільного потепління не раніше 20-х чисел квітня.
— Тепло до України прийде лише у травні, після Великодня, — упевнений народний синоптик Леонід Горбань. — До цього дня погода буде мінливою та холодною,
з рясними дощами вдень та заморозками
вночі, які лише на короткий час змінюватимуться мінливим потеплінням.
Цікаво, що на півдні України централізовану подачу опалення відключили ще 1
квітня, тому зігрітися у рідній домівці людям допомагають тільки електрообігрівач
та справжня любов.
Мер Києва Віталій Кличко анонсував
відключення тепла для жителів столиці з 5
квітня, але лікарні, садки та школи продовжать опалювати до тих пір, поки керівники
соціально важливих закладів не подадуть
заяви.
Найбільше пощастило жителям таких
регіонів України, як Харків, Кропивницький i Суми, де опалення не планують відключати аж до 15 квітня або до особливого
розпорядження градоначальників. ■
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■ НЕЧЕСНО

Управлінський
балаган

Ганебна перемога силача
Василь Вірастюк має найбільше голосів на виборах в окрузі №87

Ще одна «зелена» iнiцiатива
президента може добити
i так поруйновану систему
державного
керiвництва
Василь БОГДАН,
експерт з питань безпеки,
генерал-лейтенант, публіцист
Загальновідомо, що
коли Творець бажає покарати людину, він позбавляє її розуму. Така біблійна істина приходить на
думку після оприлюднення міністром Кабінету
Міністрів О. Нємчиновим ініціативи президента
України стосовно передислокації центральних
органів виконавчої влади з Києва в регіони. Конкретні органи не називаються, але зазначається,
що секретаріатом КМУ вже розроблено пропозиції, куди, кому і як переїздити. Обґрунтовується
проєкт тим, що таким чином розвантажать столицю, стимулюють у регіонах створити нові робочі
місця та підняти рівень життя, а також наблизять
до людей «процес формування і реалізації політики». А насправді, як вбачається, йдеться про
демонтаж і так недосконалої системи державного управління та приховану федералізацію. І це в
умовах окупації РФ частини територій і продовження Кремлем загарбницької війни (чи, може,
ми вже відступаємо і здаємо Київ?). Те, що система державного управління недосконала, — не
є новиною. І значну частину вини за такий стан
справ уже несе президент і його турбомонобільшість. Проте замість подальшого вдосконалення
координації дій між вищими органами, зосередження потужного адміністративного, наукового,
фінансово-економічного, оборонного та безпекового управлінського потенціалу в єдиному центрi — м. Києві — перфекціоністи-лібертаріанці на
радість узурпатору Путіну (який позбавив В. Зеленського участі в останньому онлайн-саміті Нормандського формату) свідомо розпорошують органи виконавчої влади по регіонах, чим створюють непереборні проблеми для подальшої розбудови Української унітарної держави.
Зайве говорити про суму коштів, що потрібні на реалізацію такого шкідливого проєкту.
А вони ж украй необхідні на зміцнення оборони країни та на подолання пандемії коронавірусу. Практично ігноруватиметься фактор надійного дотримання державної таємниці, чим скористаються зарубіжні спецслужби, особливо
Росії. Жахливі організаційно-побутові негаразди очікуватимуть держслужбовців, військовослужбовців i пересічних громадян, що призведе до численних осередків соціальної напруги і
підставить під удар Зе-команду. Очевидними будуть втрати у стосунках із міжнародними партнерами та бізнес-інвесторами західних країн.
І головне: сторіччями українська нація боролася за відродження Києва як столичного адміністративно-культурного та впливового міжнародного центру Європи і світу. Гідного наступника княжої Київської Руси. Незважаючи
на існуючі об’єктивні та суб’єктивні проблеми,
за останні 30 років для такого зроблено багато.
Столичний Київ, як і Україна, знані у світі, а інтерес до них зростає. Реалізація ж президентського проєкту трансформує Київ у такий собі ординарний регіональний суб’єкт. Що негативно
вплине на міжнародну репутацію України та використання столиці в консолідації суспільства і
зарубіжних партнерів для повернення окупованих Росією територій. До речі, цар Микола другий з історичних i релігійних міркувань розглядав можливість перенесення столиці Російської
імперії в Київ.
Отже, деструктивний проєкт президента і
КМУ несе реальну загрозу цілісності країни та
її національній і державній безпеці. І тому він
не повинен бути реалізованим.
Подібну позицію повинен мати й законодавчий орган, який зобов’язаний буде ініціювати з
цього питання Всеукраїнський референдум.
Врешті, державний апарат — не цирковий балаган, що в пошуках заробітку мандрує по закутках країни! ■

❙ Перемогу Василя Вірастюка забезпечили скасуванням виборів на кількох дільницях, де переміг Олександр Шевченко
❙ (колаж руху ЧЕСНО).
Інф. «УМ»
Стронгмен і кандидат від «слуг
народу» Василь Вірастюк обійшов
бізнесмена і співвласника курорту
«Буковель» Олександра Шевченка на 749 голосів після завершення підрахунку голосів на довиборах
у парламент на окрузі №87 в ІваноФранківській області. Підрахунок
голосів було завершено на восьму
добу.
За результатами виборів, кандидат від партії «Слуга народу» Василь
Вірастюк отримав 31,25%, або 15
тис. 076 голосів виборців; кандидат
від партії «За майбутнє» Олександр
Шевченко — 29,69%, або 14 тис. 327
голосів; кандидат від партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» Руслан Кошулинський — 28,86%, або
13 тис. 927 голосів. При цьому «кло-

ни» Шевченка отримали 499 голосів.
Рух «Чесно» зазначає, що результати виборів на 5 дільницях, де
перемагав Шевченко, скасували.
Спостерігачі повідомили, що зникли близько 500 бюлетенів, і, згідно з
інформацією в протоколах від ДВК,
це голоси за Шевченка.
Тим часом Окружний адміністративний суд Івано-Франківська визнав рішення ОВК №87 про перерахунок голосів на двох дільницях незаконним. Про це повідомив
Олександр Шевченко. «Суд визнав
рішення про перерахунок бюлетенів
ДВК 260028 (с. Монастирчани) незаконним! Окружна виборча комісія
не мала права брати на перерахунок
цю дільницю без відповідних на це
підстав!» — написав він у фейсбуці
і зазначив, що це перше позитивне

рішення на його користь.
Пізніше кандидат повідомив, що
суд ухвалив рішення щодо незаконності перерахунку голосів на ще одній дільниці — №260012 (с. Горохолин Ліс).
«Окружна виборча комісія не
мала права відправляти на перерахунок цю дільницю тільки через відсутність на пакеті з виборчою документацією назви виду виборів», —
зазначив він.
Водночас, як повідомляє «Суспільне.Карпати», до полудня 4 квітня суди розглянули вісім справ за позовами Шевченка щодо скасування
рішення про повторниий підрахунок
голосів. У шести позовах суд йому відмовив, у двох кандидат сам відмовився від заявлених вимог. На 5 квітня
було заплановано слухання ще двох
справ за позовом Шевченка. ■

■ ОЦІНКИ

Ціна мандата на Франківщині
Найгірше — підірвати довіру до виборів
Віта ДУМАНСЬКА,
лідерка руху ЧЕСНО
За виборами народного депутата
на 87-му окрузі цілий тиждень спостерігала вся країна.
Ми бачили, як зникали члени окружної виборчої комісії та «мінування» ОВК. Члени дільничних комісій
стояли з бюлетенями на холоді і чекали, коли ж їх можна буде здати.
Зазвичай така тактика застосовується тоді, коли треба приспати пильність членів комісій. Люди фізично
не можуть не спати вісім днів без перерви.
За законом, засідання ОВК мало
бути безпрервним. Але перерви були
більше доби.
Далі в одному з ТГ-каналів
з’явилася інформація про ножове
поранення нардепа Тищенка. У підсумку він виявився живим-здоровим і навіть більше.
На засіданні ОВК, в хід якого Тищенко не міг втручатися за жодних

обставин, нардеп вимагав від одного з кандидатів стати на коліна, вилучав посвідчення присутніх, перевіряв їх на справжність, проводив
обшуки, щоб знайти зброю.
Поки всі спостерігали за цим
зрежисованим шоу, сталося найгірше. Пропали бюлетені. Про це стало відомо під час перерахунку низки дільниць. І навіть в таких умовах
оголошували перерву, під завершення якої з’явилися спецпризначенці.
І зараз навіть не першочерговим
є питання, за кого були ті бюлетені,
як те — коли вони зникли і хто понесе відповідальність за все, що відбувалося на ОВК?
Ми так і не отримали відповіді
від партії «Голос», навіщо було робити штучні заміни голови ОВК і затягувати час із підрахунком. Роботу ОВК було заблоковано на кілька
діб.
Реакція ЦВК, яка може розпустити ОВК через бездіяльність, була
доволі пасивною. Вони просто продовжували проводити заміни членів
комісії, які їм надають партії. Це

теж один зі способів потягнути час.
Ми досі не знаємо, який був графік чергування в членів ОВК біля
бюлетенів і як так сталося, що окремі пачки виявлялися перепакованими і без належної кількості бюлетенів.
На виборах бачимо, що явка падає. І це було ще до пандемії. Коли
виборці розуміють, що правила
гри (Виборчий кодекс) або правила
підрахунку для них незрозумілі чи
неприйнятні — це їх точно не мотивує йти на дільниці і голосувати.
Підірвати довіру до виборів — це
найгірше, що може статися у розбудові демократичної держави.
За низької явки відбуваються дві
речі, які негативно впливають на
якість політики: легітимність влади стає все меншою, і відсоток тих,
хто готовий поміняти голос на передвиборчу гречку, виростає в умовах
низької явки.
Ситуація на 87-му окрузі — питання не одного мандата у Верховній
Раді. Це питання довіри до процесу
підрахунку голосів.
А все має бути за законом. ■

СВІТ
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■ ПОГОВОРИЛИ

Київ на дроті
Байден у розмові з Зеленським висловив непохитну
підтримку Україні
Інна СТЕПАНЧУК
Минулої п’ятниці нарешті відбулася перша довгоочікувана телефонна розмова президентів США та України Джо
Байдена та Володимира Зеленського.
Хто був її ініціатором — не повідомляється, але той факт, що вона відбулася в авральному режимі — на тлі загострення подій на Донбасі, — сумнівів не
викликає. Як повідомляється на сайті
Білого дому, американський лідер «підтвердив непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності
України перед обличчям агресії Росії,
що триває на Донбасі й у Криму». Також під час розмови йшлося про боротьбу з корупцією та реалізацію реформ в
Україні. «Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України», — наголосили в Білому домі.
«Радий поговорити з Джо Байденом,
— написав у свою чергу в твіттері Володимир Зеленський. — Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо

пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне
значення для українців».
Політичний оглядач Віталій Портников у своєму матеріалі для «Радіо Свобода» назвав телефонну розмова президентів України і Сполучених Штатів «однією з найважливіших подій не лише
останніх днів, а й місяців». Чому в Білому домі так довго зволікали з розмовою?
«Можливо, в Білому домі хотіли зрозуміти, як Володимир Зеленський буде реагувати на американські сигнали — зокрема, на запровадження санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського. Але,
коли виникла реальна небезпека, всі ці
міркування відійшли на другий план перед необхідністю заявити про підтримку
України і протверезити «гарячі голови»
у російському керівництві. Це і є головним сенсом першого телефонного спілкування президентів», — зазначає Віталій Портников.

❙ Розмова двох президентів тривала годину, кажуть в ОП.
❙ Фото з сайта pravda.com.ua.
«Гарною новиною, на яку з нетерпінням чекали в Україні», назвав розмову
очільників двох держав і п’ятий президент України Петро Порошенко. «Тепер, коли в гру увійшов давній друг України, найбільш досвідчений і обізнаний в українських справах глава Білого дому, українська боротьба отримала
таку необхідну і вчасну «вакцину» від
російського агресора, — зазначив Порошенко. — А українська влада — чіткі
та зрозумілі сигнали щодо очікувань на
шляху необхідних реформ. Передусім у
сфері боротьби з корупцією, верховенства права, справжньої судової реформи,

забезпечення демократичного розвитку України на засадах політичної конкуренції, а не інструменталізації владних впливів».
Учора про свою підтримку Україні заявив і представник Євросоюзу з питань
закордонних справ Жозеп Боррель. «Непохитно Євросоюз підтримує суверенітет та територіальну цілістність України», — написав він у твіттері. І повідомив, що ситуацію в Україні (точніше на
її кордонах) обговорюватимуть iз міністрами іноземних справ ЄС на наступному
засіданні, куди запрошено також главу
українського МЗС Дмитра Кулебу. ■

■ ЇХНІЙ ВИБІР

У кожного свій «Ку-Ку Бенд»
У Болгарії відбулися парламентські вибори. Бойко Борисов
претендує на четвертий прем’єрський термін
Ігор ВІТОВИЧ

У неділю, 4 квітня, в Болгарії
відбулися вибори до парламенту країни. Це було перше
з 2009 року голосування, яке
відбулося після закінчення
чотирирічного терміну Національних зборів; два попередні
— у 2013 та 2017 роках — були
достроковими.
За 240 парламентських місць
боролися представники 22 партій, восьми коаліцій і незалежні
кандидати. Лідером голосування вважали чинного прем’єрміністра Бойка Борисова і його
правоцентристську
партію
ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії).

Де корупція — там бідність
Хоча владна партія і була
фаворитом виборів, але не беззаперечним. Опитування показували, що число прибічників
ГЕРБа поступово, але незмінно
скорочується з часом приходу
Борисова у владу в 2009 році.
За даними соцопитувань, підтримка ГЕРБа перед цими виборами впала до 23% — це означає, що партії потрібно шукати партнерів для формування правової коаліції.
Основною темою політичних дебатів у країні залишається корупція, через яку в країні
вже понад рік тривають масові
протести. Болгарія займає 69ту позицію в рейтингу сприйняття корупції міжнародної організації Transparency
International. На корупції були
спіймані в тому числі високопоставлені чиновники правлячої партії. Серед них — колишній міністр навколишнього середовища Нено Дімов,
якого зняли з посади в січні
2020 року. Дімова подозрюють
в ухваленні завідомо «помил-

кових» рішень, вигідних промисловим підприємствам міста Пернік (розташоване за 30
км від столиці Болгарії Софії).
За даними слідства, ці рішення призвели до призупинення
водовідведення для жителів
80-тисячного міста — останнє
впродовж кількох місяців було
відрізане від водопостачання.
Дімову до цього часу не висунули звинувачення, а сам він залишається на волі.
Але виборчу ситуацію правлячої правоцентристської партії ГЕРБ «рятувало і врівноважувало» те, що, як зазначає
«Франс Пресс», проблема корупції стосується і членів інших партій. Об’єктом скандалів ставали також представники партії ДПС (Рух за права та свободи) та її почесний
голова Ахмет Доган, який користується підтримкою турецької меншини країни. За даними соцопитувань, ДПС могла
розраховувати на 10% голосів
виборців та місце коаліційного
партнера партії ГЕРБ.
Підозри в корупції не оминули й представників найбільшої опозиційної сили — Болгарської соціалістичної (колишньої Комуністичної) партії (БСП). У тому числі йдеться
й про водопостачання міста
Пернік, мер якого є членом
цієї партії. БСП вважають проросійською політичною силою,
яка стоїть на захисті консервативних цінностей. Партія з
2009 року здебільшого перебувала в опозиції, при цьому підтриманий нею колишній головком ВПС Болгарії Румен Радев переміг на президентських
виборах 2017 року.
Незважаючи на вступ до Євросоюзу в 2007 році і підтримку зі структурних фондів, Болгарія залишається найбідні-

шою країною ЄС за рівнем ВВП
на душу населення. Країна також займає низькі позиції і
в світовому рейтингу свободи преси «Репортерів без кордонів» — в 2020 році Болгарія
була на 111-му місці.
При такому виборі «карасів
у ставку» болгарський виборець не міг розраховувати на
те, що спіймає на свою вудку
золоту рибку, яка виконає всі
його бажання. Такий невтішний прогноз спочатку підтверджувався соціологічними опитуваннями, а надалі і екзитполами та результатами підрахунку відданих на виборах
голосів.

Нема життя без клоунів
Варто зауважити, що чим
більше корумпована країна,
тим довше в ній триває підрахунок голосів. Незалежні соціологічні служби подали результати екзит-полів відразу
після закінчення виборів, незалежна соціологічна агенція
Alpha Research, яка провадила паралельний підрахунок голосів, подала остаточний результат виборів о першій годині ночі 5 квітня, натомість
державна Центральна виборча
комісія (ЦВК) Болгарії на цей
час встигла опрацювати лише
6,7% голосів виборців. Утім,
попри різницю в «швидкостях», і Alpha Research, і ЦВК
зійшлися на тому, що до Національних зборів (парламенту) проходять шість партій і ще
одна політична сила має такий
шанс, оскільки її результат балансує на межі 4% набраних
голосів, тобто на межі виборчого бар’єра.
Переможцем виборів, як
і передбачалося, стала владна партія ГЕРБ, яка заручилася підтримкою 25,2% вибор-

❙ Їхній Голобородько Славі Тріфонов.
ців. На попередніх виборах 25
березня 2017 року вона мала
33,54% голосів.
Та найбільша сенсація
цих виборів — новостворена популістська партія «Є такий народ» на чолі з її лідером, телевізійним шоуменом
Славі (Станіславом) Тріфоновим, яка посіла друге місце з 17,1% голосів. 54-річний
Тріфонов відомий у Болгарії
як співак та лідер поп-групи
«Ку-Ку Бенд», працює в жанрі фолк-попу, суміші народної
музики з поп-музикою. Він також є ведучим вечірнього шоу
на телеканалі БНТ (Болгарське
національне телебачення). Це
шоу поєднує популярну музику, гумор нижче пояса та різноманітні скандальні історії.
Свій похід у політику Славі запланував 2019 року, а його новостворена партія отримала назву «Є такий народ» — від такої
ж назви його музичного альбому 2017 року. Як бачимо, болгарська «політика» та вподобання електорату багато в чому
схожі з українськими. Невідомо, як заявить себе Тріфонов
як політик, але щось подібне в
болгарській політиці вже було.
На початку цього століття так
само стрімкий злет здійснила
націонал-популістська партія
«Атака». Але невдовзі болгари побачили, що «нові обличчя» цих новоспечених політи-

ків ще більш корумповані, ніж
«старі». На цих виборах «Атака» спромоглася набрати лише
0,6% голосів.
Колись правляча, а тепер
головна опозиційна Соціалістична партія набрала 15,7%
(на попередніх виборах —
27,93%). Партія болгарських
турків ДПС здобула 10,7% і
посіла четверте місце. До парламенту також потрапляють
виборча правоцентристська
коаліція «Демократична Болгарія» (9,9%) та ще одна нова
політична сила з чудернацькою назвою «Вставайте! Мафію геть!» (4,6%). Назва — антикорупційна, а створила партію колишня болгарська омбудсвумен Майа Манолова.
Націоналістична партія ВМРО
наразі балансує на межі виборчого бар’єра в чотири відсотки.
Це попередні результати
виборів. Якщо вони виявляться і остаточними, то ГЕРБ отримує 69 парламентських мандатів, «Є такий народ» — 47,
Соціалістична партія — 43,
партія турків — 30, «Демократична Болгарія» — 27, «Вставайте! Мафію геть!» — 13 та
ВМРО — 11. Майже немає сумнівів, що Бойко Борисов учетверте стане прем’єр-міністром
Болгарії, але яку коаліцію для
цього сформує — це вже питання. ■
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Віктор ТЮТЮН
Херсон
Нещодавно побувавши в
Харкові, почав свій відгук про
нього словами: «Харків — місто сорок!» Якби я був художником, то малював би дружні
шаржі на Євгена Кушнарьова,
Бориса Ложкіна та Ігоря Райніна в сорочому оперенні, але
з їхніми обличчями. Всі сороки різні. Цих же об’єднує те,
що всі троє були главами адміністрацій президентів України.
Ці громадяни України
щодня, бувало, неодноразово, спілкувалися зі своїм «начальством» у Кремлі. Аж упрівали, будуючи «русскій мір» в
Україні. Кушнарьов готувався
розчленувати державу. Ложкін створив потужний проросійський медіапростір. Райнін? Я про нього нічого не знаю
— тиха «воша»! У кого ж вони
були на постійному зв’язку під
час роботи?
Відомі люди на москві стверджують, що «оживив» архаїчне словосполучення «русскій
мір» Владислав Сурков. Саме
він багато років відповідав у
адміністрації «Окурка» (прізвисько Путіна часів служби
в Німеччині. — Авт.) за «укрАІнскій» напрямок. Цьому «Сурку» належить кілька
маніпулятивних політологічних термінів: «суверенна демократія», «путінізм», «геополітична самотність»...
«Припустимо,
визначити суверенну демократію як
спосіб політичного життя суспільства, при якому влада,
її органи та дії вибираються,
формуються і спрямовуються
винятково російською нацією
в усьому її різноманітті і цілісності заради досягнення матеріального добробуту, свободи
і справедливості всіма громадянами, соціальними групами
і народами, які її утворюють»
— з Вікіпедії. В цьому означенні мені найбільше подобається
слово «припустимо». І на підставі цієї здогадки, шаманського осяяння група московських фанатиків розпочинає та
продовжує війни, знищує людей і погрожує іншим народам. Хто ж ці адепти примарного «русского міра»?
Мер Москви Сергій Собянін. «Мансі (манці), раніше
югра (угри), вогули — народ
угорської гілки угро-фінської сім’ї народів. Раніше
об’єднувався зі спорідненим
народом хантами» — з Вікіпедії.
Олексій Борисович Міллер
— російський німець (так у вікіпедії. — Авт.), член путінського кооперативу «Озеро».

Я ВАМ ПИШУ...
■ ВИЙТИ З БЛУДУ

Примара панславiзму,
або Покійник тримається за живих
«Сергій Кужугетович Шойгу — російський державний
діяч та політик тувинського
походження. Міністр оборони
Російської Федерації з 6 листопада 2012 року. Герой Росії» —
з Вікіпедії.
«Герман Оскарович Греф —
російський державний діяч,
політик німецького походження. Голова «Сбербанка России»
і голова правління «Сбербанка
России» з 28 листопада 2007
року» — з Вікіпедії.
«Анатолій Чубайс народився 16 червня 1955 року в місті
Борисов у Білорусі, в родині
військовослужбовця та єврейки [2]. У 1962 році пішов до
школи (№ 38 в Одесі). Потім
вчився у львівській школі №6»
— там же.
Тут ми натрапляємо на
біографію сина «юрiста і русской», як в іще одного російського шовініста Володимира
Жиріновського. Подібних покручів — хоч греблю гати!
***
Народжувався «русскій
мір» давно, з іншим ім’ям (у
традиціях угро-фінських племен) і не по-людськи. Спочатку, здається, серби сповістили, ніби є такий «пан-славізм»
(термін писався одним словом.
Я відділив визначальне «пан»,
аби одразу помітити претензії
на зверхність або особливість.
— Авт.). Назва ніби промовляла про потребу єднання слов’ян
та їх вищість над іншими народами.
Як неофіт у слов’янстві, Сурков винайшов велосипед. Він і
сам не зовсім той, ким здається, ким намагається вдертися
в історію. У дитинстві його звали Асіком (Асланбеком. Його
батько — Данилбек Дудаєв, чеченець, розвідник ГРУ, живе
в Уфі. — Авт.). Мама виховала його «русскім». Навчання відкрило горизонти знань,
знайомств, літературний хист
сформував із нього інтелектуала. Служба у війську спецпризначенцем ГРУ закріпила навички і вміння хижого звіра.
Народився модний і цинічний
політик. Владиславу Суркову-Дудаєву доручили зліпити «Новоросію» з України, як
Ложкіну — «Комсомольську
правду» та «Аргументи і факти» в Україні.
Панславізм під личиною
«русского міра» розкривав

свою вбивчу сутність. Відбувалися дискусії про панславізм
унаслідок кількох революцій
у Європі, розгрому імператора
Наполена Бонапарта і падіння
Австро-Угорщини. Весь цей
історичний відрізок поетично
зветься «весною народів».
Наш Кобзар слідкував
за європейською та російською полемікою. Пам’ятаєте:
«... І Колара читаєте, з усієї
сили, і Шафарика, і Ганка, і в
слав’янофіли так і претесь...»
Тарас Григорович розкусив
обман і наміри безбатченків.
Геніальну підказку Кобзаря
ширше розкрив Дмитро Дорошенко. Відомий діяч Центральної Ради, глибокий історик,
літератор, він викрив приховувану сутність панславізму
в другій половині ХІХ ст.: «...
ніби взяли в монопольну опіку
так звані «слов’янофільські
круги», котрі свій інтерес до
слов’янства сполучали з вузьким та нетерпимим московським націоналізмом. Ці казенні слов’янофіли готові були
цькувати і душити національний рух серед слов’янських народів, що вже належали до імперії...»
Хто ж цей чоловік? Народився у Вільно в родині, що
походила зі старовинного українського
козацько-старшинського роду на Глухівщині та з якого вийшли два
українські гетьмани — Михайло Дорошенко та Петро Дорошенко. (Пом’янемо не всує
знов Слобожанщину. Яких
людей земля родила! І чому на
ній сьогодні, в незалежній Україні, бенкетують кушнарьови, ложкіни, райніни? Висновок очевидний: ми ще там — в
імперії та московщині).
Москва виє: «Мама! Роді
мєня обратно!» Гусінь, після
відсидки в коконі, знову хоче
пурхати й жерти. З останніх
сил вона тужиться воскресити Сталіна, царів і чингизидів.
Навіщо? З якою великою та
світлою метою? ...Щоб мити
чоботи в Індійському океані.
... «Весна народів» оминула Україну. Бо велика частина
її народу залишилася в тюрмі
Російської імперії, а менші —
розподілені переможцями Наполеона до інших держав.
Після Першої світової війни, хоча московитів уже не
було серед тріумфаторів, нові

Умовляння, роз’яснення не
допомагають. Мабуть, населення нашої країни розуміє
тільки покарання штрафами,
а то й ув’язненням. Адже як
інакше пояснити щорічне
спалювання опалого листя,
бадилля, а навесні — сухої трави, що призводить
щонайменше до забруднення
довкілля продуктами горіння,
відповідно — погіршення
здоров’я людей, які дихають
цими канцерогенами (у тому
числі й самі «палії»), а як
найстрашніше — загибелi
людей i тварин у пожежі. З
цього року за спалення трави
буде покарання фізичним
особам від 30 тисяч до понад
60 тисяч гривень штрафу.

революції струсонули Європу
й Росію, висунувши нові соціальні гасла, а національні
вимоги відклавши «на потім».
Потім для українців замість
«панславізму, славянофільства і корости москвофільства,
котра й досі не вилікувана, настав есесер і почвара «совєцького чілавєка» (...)
***
А раптом «русскій мір» —
це лише внутрішня справа
Російської Федерації? У межах «суверенної демократії»,
у визначенні котрої згадано
«інші народи», цій примарі
дозволено все. На те вона й
«примара», аби не зважати на
закони людські й природні.
Все ж краще звернутися до
практики. На початку 2006
року через пропозицію про
об’єднання Республіки Адигея з Краснодарським краєм
місцеве населення нагадало
про геноцид адигів царатом.
Уже в січні «Черкеський конгрес» звернувся до ОБСЄ з проханням втрутитися в ситуацію
з метою збереження державності Адигеї у формі суверенної республіки.
Ще довідка: «Після завоювання
московськими військами Казанського
ханства (1552 р.) основна частина башкирських племен
1554—1557 рр. добровільно (?! — припустимо. — Авт.)
прийняла російське підданство». Що тут цікаво? Кожне
з племен, підкорене завойовниками, мінімум на тисячу
років старше від новоявлених
і самозваних «росіян — русскіх». Із ними билися Салават Юлаєв (башкир), Хаджи
Мурат і шейх Мансур (чечени). (Не знаю, чи збереглася в
Києві меморіальна табличка
незламному Імаму Шамілю в
Кріпосному провулку, якого
депортували з батьківщини).
Найуспішніше «русскій
мір» отруював вірян так званого московського патріархату. 300 років безпосереднього
впливу на особу руйнували самовизначення українця. З людини робили не православного християнина, а поплічника
колонізаторів зі спотвореною
свідомістю. Під впливом фальшивої церкви люди змінювалися у сприйнятті власної історії, свого родоводу, мови й
культури.

Всюди, куди проникла примара москвоцентризму, страждав суспільний організм. Наша країна ослабла
в справах освіти, науки, спорту, війська, правосуддя й інформування. Наприклад, для
ЗМІ поширювалося брехливе
твердження про те, що російськомовні видання успішніші
від україномовних. Як і в решті галузей, на цей постулат
«попрацювали»
ідеологічні (вони ж і адміністративні)
центри нашої країни протягом усього періоду московської окупації.
Згадаємо принагідно Бориса Ложкіна. Напередодні
анексії зросійщеного «острова
Крим» (Васілій Аксьонов передбачив. — Авт.) і вторгнення на Донбас Ложкіна призначають лауреатом всеросійської
премії (в оригіналі) «Лучший
медиаменеджер России». В
2013 році його удостоюють почесною грамотою «Совета Федерации России за большой
вклад в развитие средств массовой информации в Украине
и укрепление добрососедских
отношений между Россией и
Украиной».
За рівнем цинізму чекістів
переплюнув Петро Порошенко. Після останнього рядочка в «об’єктивці» громадянина України Бориса Ложкіна в
2014 році призначають... главою адміністрації президента
України...
... У «Воєнній доктрині РФ»
детально прописано завдання
інформаційних впливів через
ЗМІ, електронні засоби, соціальні мережі для виконання бойових завдань.
«Дистанційний безконтактний вплив на супротивника
стає головним засобом досягнення цілі бою та операції»,
— Валерій Герасимов, начальник Генштабу ЗС РФ. А мета
— знищення народів та націй.
Від академіка з кріпаків
— «великороса» Міхаіла Погодіна, який заперечував автохтонність слов’янського
походження Київської Русі,
зробившись батьком шовіністичного «панславізму», —
наш світ докотився до ідеолога
«русского міра» чеченця Суркова і «носітєля міра» Ложкіна... Що й казати, яка хата —
такий тин...
Історія повторювана. Без
нашого побажання чи дозволу. Все вже було і станеться
новіше, схоже на попереднє.
Але Карфаген треба зруйнувати! Всі імперії поруйновано,
проте сучасний стан чомусь
дуже нагадує імперіалістичне
минуле. Покійник тримається
за живих. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

І віриться
Вадим КРИЩЕНКО, поет-пісняр, народний артист України
Київ
Ми українці — древності народ,
Але ніяк не можем утвердиться.
Сто невезінь і тисяча незгод,
Як темна тінь, лягли на наші лиця.
Хоч маєм хист у голові й руках —
Уміння довели вже різним пробам,
Чого ж наш люд розбрівся по світах,
Щоб, нахилившись, стати чорноробом?
Всі знають наші витвори старі:
Та це навмисно чи це випадково —

Сьогодні в нас чужі поводирі
І чується з чужим акцентом мова.
Чого на нас гарчить лихий сусід,
Згадавши, що було в минулім віці?
Я думаю: причина наших бід,
Що не набрались ще звитяги й міці.
І кожен з нас — це Господа дитя —
З’єднали в долях і громи, і гули...
Зробімо все, щоб наше майбуття
Щиріше усміхнулось, ніж минуле.

ЕКОНОМІКА
Олег ГАНСЬКИЙ

Україна традиційно бере на себе
зобов’язання щодо переходу на
нетрадиційні види енергетики.
Вимагає цього, зокрема, Паризька хартія, яку ратифікувала наша
держава. Але й в енергетичній
сфері керівництво нашої держави
демонструє цю ж саму непослідовність, як і в інших напрямках
свого руху. Декларуючи на словах
підтримку «зеленої» енергетики,
влада насправді робить усе, аби
ця галузь у нас не розвивалася,
а інвестори не вкладали кошти у
вітчизняну економіку.

Влада не платить за боргами
Виробники енергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ)
заявили: за підсумками першого кварталу 2021 року уряд виконав свої зобов’язання за двостороннім меморандумом менш
як на половину. А виплати надходять далеко не усім виробникам, а якщо й надходять, то переважно через судові процеси.
За умовами меморандуму
між урядом та виробниками
енергії з відновлюваних джерел
енергії, останні мали отримати
оплату 40% заборгованості, або
8,96 млрд грн у четвертому кварталі 2020 року. Решта 60% заборгованості має бути сплачена
рівними частинами цьогоріч по
15%, або 3,36 млрд грн щоквартально. Таким чином, станом
на 31 березня виробники ВДЕ
мали отримати 12,32 млрд грн,
або 55% заборгованості.
Для виплати цієї заборгованості Укренерго отримало кредити під держгарантії. Проте,
як кажуть в асоціації, Нацкомісія з тарифів видала «настанову», за якою кредитні кошти
поділять навпіл між виробниками ВДЕ та «Енергоатомом».
4 лютого нинішнього року «Гарантований покупець» розпочав погашення заборгованості за електроенергію 2020 року.
Виробники ВДЕ, як і ДП «НАЕК
«Енергоатом», у першому кварталі 2021 р. отримали 4,63 млрд
грн.
«Таким чином, фактичний
рівень погашення заборгованості перед виробниками ВДЕ складає 37,6% від обіцяного», — заявили в Українській асоціації
відновлюваної енергії. Водночас вони заявили, що не всі виробники зеленої енергетики отримали виплати: борги тих, хто
звернувся до суду щодо стягнення заборгованості, «Гарантований покупець» не визнає.
«Станом на 1 квітня 2021
року рівень розрахунків за жодний із місяців поточного року не
сягнув 100%», — кажуть виробники. Та, за їхніми словами, цього відбутися і не могло, адже тариф на послуги з передачі електроенергії не враховує повністю
витрати на послугу з забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.
В асоціації стверджують, що
така ситуація склалася через
норму закону, якою встановлено, що не менше 20% коштів для
розрахунків із ВДЕ мають бути
передбачені у Держбюджеті.
Проте у Держбюджеті-2021 їх не
передбачили, а регулятор зменшив витрати Укренерго на відповідну прогнозну суму — на
11,35 млрд грн. Таким чином
укотре встановивши тариф на
послугу з передачі електроенергії на економічно необґрунтованому рівні.

Винні за небаланси?
Тим часом Асоціація сонячної енергетики України звернулася до голови Національної ко-
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■ КОЛІЗІЇ

Хто «перекриває»
нетрадиційну енергетику
Українська влада не виплачує борги інвесторам у відновлювані джерела енергії та
змушує брати відповідальність за небаланси, яким ті не можуть запобігти
■ А ТИМ ЧАСОМ...
У США «зелена» дешевшає

❙ Українська влада, декларуючи підтримку чистої енергетики, насправді ж старанно гальмує її розвиток.
❙ Фото з сайта tridentenergy.ua.
місії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, Валерія
Тарасюка. Причина — наявність серйозної правової колізії
в нормативних актах НКРЕКП,
котра вже призвела до того, що
виробники з ВДЕ несуть відповідальність за небаланси, але водночас не можуть їм запобігти у
разі отримання команд диспетчера щодо зменшення навантаження.
Це питання, за словами
керівника Асоціації Артура Семенишина, з кожним днем стає
все критичнішим для галузі відновлюваної енергетики. Враховуючи відсутність законодавчого врегулювання цієї правової колізії, виробники несуть
відповідальність або за невико-

«Заморочки» від регулятора
За словами керівника Асоціації, основним завданнями регулятора є забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та
комунальних послуг. Також регулятор забезпечує захист прав
та законних інтересів споживачів товарів і послуг, які виробляються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг.
Відтак виробники сонячної
енергетики наголошують: основними засадами державної
політики у сфері альтернативних джерел енергії є нарощування обсягів виробництва та споживання енергії, виробленої з
альтернативних джерел, з ме-

Протягом березня 2021 року та попередніх періодів у
2020 році спостерігаємо прямо протилежну тенденцію,
коли за рахунок систематичних обмежень джерел
альтернативної енергетики збільшується частка
імпорту електричної енергії в Україну.
нання команд, або за небаланси, які, де-юре, допущені не з їх
вини.
Асоціація сонячної енергетики України, як відомо, є найбільшим професійним об’єднанням
учасників ринку сонячної енергетики і налічує понад 45 компаній та груп компаній. «Ми
представляємо інтереси власників промислових сонячних
станцій встановленою потужністю 418 МВт, українських та
іноземних інвесторів сонячної
енергетики, компаній, які здійснюють проєктування, будівництво та обслуговування СЕС, виробників обладнання для сонячних станцій, дистриб’юторів, інсталяторів, власників домашніх
СЕС та компаній юридичної сфери, які спеціалізуються на представництві інтересів сонячної
індустрії, — каже Семенишин.
— Загальна кількість працівників компаній, що є учасниками АСЕУ станом на 1 січня 2020
року, становила понад 8 тис.
осіб».

тою економного витрачання традиційних паливно-енергетичних
ресурсів та зменшення залежності України від їх імпорту шляхом реструктуризації виробництва і раціонального споживання енергії за рахунок збільшення частки енергії, виробленої з
альтернативних джерел. Попри
це, протягом березня 2021 року
та попередніх періодів у 2020
році спостерігаємо прямо протилежну тенденцію, коли за рахунок систематичних обмежень
джерел альтернативної енергетики збільшується частка імпорту
електричної енергії в Україну.
На початку серпня 2020 року
внесено зміни до закону України
«Про ринок електричної енергії». Згідно з ними, частка відшкодування гарантованому покупцю вартості врегулювання
небалансу гарантованого покупця суб’єктами господарювання,
які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця та здійснюють продаж електричної енергії, виробленої з аль-

тернативних джерел енергії на
об’єктах електроенергетики, за
«зеленим» тарифом або аукціонною ціною, встановлена потужність яких не перевищує 1МВт,
— становить 10%, а встановлена потужність яких перевищує
1 МВт, — 50%.
Ще один урядовий документ
— постанова від 26 квітня 2019
року — передбачає, що виробники з відновлюваної енергії
зобов’язані прогнозувати обсяг
відпуску електричної енергії та
несуть відповідальність за некоректність прогнозування. Зокрема, з 1 січня 2021 року виробники ВДЕ зобов’язані здійснювати
відшкодування гарантованому
покупцю частки вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця, що виникає у разі
відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії продавців гарантованому покупцю від їх прогнозного погодинного графіка відпуску
електричної енергії.
Водночас виробники зобов’язані виконувати всі оперативні команди та розпорядження,
які надаються ними при виконанні функцій з диспетчерського управління. При цьому, згідно зі змінами до Правил ринку,
що були внесені постановою НКРЕКП наприкінці 2020 року, в
разі недотримання постачальником послуг зі зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою диспетчерських команд оператора
системи передачі фіксує всі недотримання та їх причини, а також час видачі диспетчерської
команди.
Керівник Асоціації наголошує: мусить існувати ефективний контроль з боку регулятора
за безумовним дотримання правил ринку, згідно з якими оператор системи передачі має право видавати команди на зменшення навантаження виробникам відновлюваної енергетики
лише за умови, що всі наявні пропозиції інших учасників
балансування на зменшення їхнього навантаження акцептовані, крім випадків видання таких команд при системних обмеженнях, що є наслідком дії
форс-мажору. ■

Міністерство енергетики Сполучених Штатів Америки переходить
до нового етапу розвитку відновлюваних джерел енергії. Нова мета відомства — знизити вартість сонячної енергії на 60% протягом 10 років,
з нинішніх 4,6 цента за кВт/год до 2
центів за кВт/год до 2030 року.
Традиційні сонячні панелі, як
правило, перетворюють сонячне світло на електроенергію за допомогою фотоелектричних матеріалів. Така технологія, за підрахунками американського міністерства, буде здатна генерувати лише
30-50% електроенергії в країні до
2035 року. Цього недостатньо для
реалізації плану нового президента Джо Байдена щодо декарбонізації енергетичного сектору, тому Управління технологій сонячної енергії мін енерго США пропонує активніше розвивати три перспективні
технології: перовскіти, тонкі плівки
телуриду кадмію (CdTe) і концентровану сонячну енергію (CSP).
З цією метою міністерство
виділить 128 млн доларів, які стануть каталізатором залучення в
енергетичні проєкти значного приватного фінансування. Відомство
діятиме поступово: почне зі зниження вартості сонячної енергії до
3 центів за кВт/год до 2025 року.
Перші 40 млн доларів підуть на
технологію перовскітів — 22 проєкти будуть зосереджені на ефективних підходах до виробництва і
швидкій комерціалізації елементів
нового покоління.
Ще 14 млн доларів отримає новий випробувальний центр незалежної перевірки продуктивності
перовскітних пристроїв. Уряд США
також анонсував конкурс–ініціативу, що забезпечить молодь компанії стартовим капіталом у розмірі
3 млн доларів для просування перовскітних розробок у приватному
секторі.
Також Національна лабораторія відновлюваних джерел енергії США створить консорціум для
просування плівок CdTe і надасть
інженерам і розробникам 20 млн
доларів венчурного фінансування.
Завдання у консорціуму буде таке,
як й у проєктів, пов’язаних із перовскітами, — розробляти, тестувати і комерціалізувати.
Ще 7 млн доларів виділять на
проєкти зі збільшення терміну
служби кремнієвих фотоелектричних систем із 30 до 50 років, щоб
скоротити експлуатаційні ви трати
нових панелей. Решта 33 млн доларів будуть спрямовані на кілька проєктів із концентрації сонячно-теплової енергії. На відміну від
фотоелектричних технологій, які
безпосередньо перетворюють сонячне світло на електрику, ця технологія вловлює тепло сонячного світла і використовує цю теплову енергію для обертання турбіни
або двигуна, який потім виробляє електрику. Компанія Sandia
National Laboratories побудує центр
для тестування компонентів і систем CSP нового покоління.
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Ірина КИРИЧЕНКО

Костянтин Вінниченко — ветеран війни,
головний консультант Уповноваженого
президента України з питань реабілітації
учасників бойових дій. Разом із фронтовою волонтеркою Наталкою Прилуцькою
він проводить онлайн-марафон «Доба
пам’яті», присвячений пам’ятним датам i
героям війни. «Ми для себе визначились,
що онлайн-марафон «Доба пам’яті» має
зберегти максимальну кількість різних
історій, спогадів, пов’язаних із захистом
України. Тому що ми втрачаємо кожного
дня людей, історії, свідчення, і якщо не
зберігати — втратимо величезну картину
історії захисту нашої держави», — каже
Костянтин.

ЛЮДИНА
■ ПІСЛЯ ВІЙНИ

«Спокійне життя —
це вже в минулому»
Онлайн-марафон «Доба пам’яті» має зберегти максимальну кількість різних
історій, переконаний його ініціатор Костянтин Вінниченко

«Війна дуже сильно змінила моє життя
і світогляд»
■ Я знаю, що ви доброволець батальйону імені генерала Кульчицького, воювали з серпня 2014 року по травень 2015 року і були замкомвзводу оперативного реагування.
— Війна дуже сильно поміняла моє
життя і світогляд. І якщо до війни я думав про те, що добре себе знаю, то на війні дійсно дізнався, що це не так. І саме
в ситуаціях, пов’язаних із ризиком для
життя, розумієш, на що ти здатний. Це,
мабуть, і запустило в мене якийсь внутрішній механізм, коли вже інакше не
можеш без того, щоб комусь допомогти,
підтримати або якось проявити себе. І
ти вже розумієш — це стає твоїм сенсом
життя, тому що спокійне життя — це в
минулому.
Зараз переважно переймаюся тими
людьми, яким потрібна допомога. Це не
просто ветерани, а ветерани, які отримали інвалідність, важкі травми, і коли
вони звертаються по допомогу, то радію,
що став одним із тих, хто може підштовхнути ситуацію до вирішення якоїсь
важливої проблеми в житті таких людей. І це найкраща нагорода. В мене немає жодної нагороди, ні волонтерської,
ні державної, але є найважливіші нагороди — це людські подяки.
■ Ви головний консультант Уповноваженого президента України з питань
реабілітації учасників бойових дій. Що
зараз у роботі найскладніше?
— Ми програми пишемо і намагаємось їх запроваджувати. В Україні
Київська область — єдина, де немає шпиталю для ветеранів війни. І ми розробили з фахівцями проєкт програми, обрахували її, продумали, на якій базі це
створити, але є спротив, небажання деяких сил. Також з ініціативною групою
ветеранів та волонтерів у Чернівецькій
області намагаємось створити величезний Центр реабілітації учасників бойових дій, він може стати унікальним. У
нас дуже багато часу йде на боротьбу зі
спротивом: спротивом місцевим, спротивом різних очільників, які не переймаються проблемами ветеранів, а інколи якщо й переймаються, то на це дивляться тільки як на можливість отримати якусь користь від ветеранських
програм. Для нас це неприйнятно. Тому
в нас іде постійна боротьба.
■ А Invictus Games (Ігри Нескорених)
будуть?
— Invictus Games перенесені на 2022
рік. Але Invictus Games — це проєкт, а
хотілося б, щоб були можливості в Україні для всіх ветеранів і членів їхніх сімей. Тому що кількість ветеранів, учасників бойових дій збільшується, кількість, на жаль, тих, хто отримав різні
травми, теж, і їм потрібно проходити
процес реабілітації саме зараз. І саме
про це ми говорили минулого року, і
Вадим Свириденко видав до президента України Національну стратегію фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни і членів їхніх сімей. І вона
була затверджена 23 серпня 2020 року
указом президента, треба її втілити. Там
дуже багато можливостей для всіх ветеранів і членів їхніх сімей, членів родин полеглих не тільки підтримувати
свій стан здоров’я, там є можливості й
для того, щоб знайти себе в цій сфері через працевлаштування, започаткування
власної справи. Але знову є сили, які намагаються або створювати спротив, або
використати якісь ветеранські можли-

нією мовою, що ми бачимо, як потрібно
розвиватися.
Ми плануємо у квітні 2021 року зробити онлайн-вечір пам’яті журналістки
і волонтерки Богдани Костюк. Ми хочемо презентувати з її мамою і подругою
Наталкою Позняк книжку, де були видані роботи пані Богдани, і запросити
всіх людей, які знали її і про яких писала пані Богдана. Хочемо подякувати їй за те, що вона була в житті кожного з нас. І я дуже сподіваюсь, що «Радіо
«Свобода», де працювала пані Богдана,
підтримає нас і стане співорганізатором
такого важливого заходу.

«Сподіваюся, знову зустрінемося на
«Катранці»

❙ Костянтин Вінниченко.
❙ Фото з сайта nrcu.gov.ua.
вості на свою користь. Це те, на що наша
держава, на жаль, дуже сильно хворіє.

«Участь в АТО — ніби червоний спалах
для кадровиків»
■ Ви воювали на Дебальцевському
плацдармі, так?
— Так, у Чорнухиному. Дуже цікавий період, і мене тоді сильно вразило,
як багато цікавих людей стали добровольцями. Пригадую розмову двох чоловіків. Вони були дуже різні — один із
маленького селища, ніколи не користу-

ли на ті питання, які поставали щодня.
І через деякий час я звернув увагу на те,
що дуже часто в цих передачах я говорю
або до себе, або до своєї дружини.
І зараз я розумію, що дуже багато недосказано саме в ефірі. Тож рік тому вдалося запустити онлайн-марафон «Доба
пам’яті».
■ Як він починався?
— Напередодні Дня вшанування
пам’яті захисників Донецького аеропорту я зателефонував фронтовому волонтеру Наталці Прилуцькій і запро-

«Кожен, хто був на війні, за короткий час отримав не тільки досвід
участі в бойових діях, а й багато різної цінної інформації від людей,
з якими він у житті ніколи б не перетнувся».
вався інтернетом, інший — з Києва, доцент університету Драгоманова. І мені
дуже цікаво було дивитись, що з одного
боку є людина землі, практик, а з іншого — людина знань. На війні перемішались усі соціотипи, люди з вищою освітою і без освіти, з різною життєвою позицією, і вони доповнили один одного. І
для України насправді це дуже важливо, тому що кожен, хто був на війні, за
короткий час отримав не тільки досвід
участі в бойових діях, а й багато різної
цінної інформації від людей, з якими він
у житті ніколи б не перетнувся.
■ Після служби вам довелося створювати собі робоче місце самому.
— Після служби я шукав роботу. І
куди б надсилав своє резюме, оце останнє — участь в АТО — було ніби червоним спалахом для кадровиків. Я почав
займатись громадським життям, щоб
дійсно відновити якусь втрачену внутрішню рівновагу. І це було створення
Центру реабілітації учасників бойових
дій «Катранка» в Одеській області. Майже рік виходила програма «Життя після
війни» на Українському радіо, і я згадую
з великою вдячністю Людмилу Чернюк,
з якою ми її створювали. Кожна передача починалась назвою «як»: «Як відновити своє здоров’я після війни», «Як повернути ветерана до родини» — ми постійно запрошували фахівців і відповіда-

понував: ми не маємо права пропустити
такий важливий день, давай проведемо
добу-марафон онлайн. Вона сказала, що
це неймовірна ідея, і наступного дня ми
її презентували в Київській міській державній адміністрації, там пішли нам
назустріч, надали безкоштовно Колонний зал. Я й не очікував, що прийде
стільки людей, які хотіли розповісти
свої спогади, — це родини загиблих, волонтери, добровольці, ветерани, скільки було творчих колективів, артистів,
і у нас була така черга, що ми багатьом відмовляли, тому що протягом доби
не могли дати всім можливість і висловитись, і виступити. Це був просто неймовірний досвід, до того ж без будь-якої
підготовки.
І після цього родини полеглих, більшості полеглих в Іловайську, просили не залишати цю ідею. Згодом був наступний онлайн-марафон в Укрінформі
у серпні 2020 року, після цього був онлайн-марафон, присвячений вшануванню пам’яті кіборгів ДАП в січні 2021
року, а в лютому 2021-го — онлайн-марафон, присвячений подіям у Дебальцевому. Але вже іншого рівня якості був
останній проведений нами онлайн-марафон до Дня українського добровольця 12
березня в Київському міському Палаці
ветеранів. І я радий, що поруч ті люди,
які тебе відчувають, що ми говоримо од-

■ Нагадувати про українських героїв — наш обов’язок. Під час онлайнмарафону, який проходив 29 серпня
2020 року, я запам’ятала Наталію Харченко, маму Євгена Харченка. Вразили
її слова про те, що вона хотіла, аби на
долі сина було написано «щастя», але
вона пишається, що на долі написано
«герой»...
— Це дійсно так. Насправді і Наталія Харченко, і Світлана Яцина, і Зоряна Кузьміна, ті жінки, які втратили
своїх чоловіків і синів, розповідають, наскільки хлопці були в довоєнному житті щасливими, наскільки вони розуміли
цінність життя і любили його. Але ми
розуміємо, що в ці складні часи, коли
потрібно зробити крок для того, щоб
не постраждали інші: твоя родина, твої
друзі, твоя країна, — робиш крок добровольцем і йдеш захищати все те, що для
тебе цінне. Ціна, яку заплатили ці хлопці та дівчата, які не повернулися до своїх
родин, величезна, а той біль, який тепер
назавжди з їхніми рідними, неймовірний. Маємо завжди це пам’ятати.
■
А в останній онлайн-марафон на День добровольця мені дуже
запам’ятався Павло Пелешок...
— Він один з авторів документального фільму «Зима у вогні» — це ті хлопці, які під час Майдану з камерою брали
інтерв’ю, знімали дуже важливі кадри,
які побачили люди з інших країн. І цей
фільм був номінантом на премію «Оскар». І Пелешок — один із таких людей,
які створюють цінності, але про це мало
говорять.
■ Ви згадували про Центр реабілітації учасників бойових дій «Катранка»,
він досі існує?
— Він існує. На превеликий жаль,
уперше через карантинні обмеження
у 2020 році він не приймав жодної людини, але я дуже сподіваюсь, що в 2021
році ми зможемо не просто відновити
прийом ветеранів з родинами, а наситимо їхнє перебування ще більшим змістом — фестивалями творчості, пісенними фестивалями, і хочу, щоб у цьому
році Центр ожив і приїхали всі люди, які
постійно телефонують, пишуть і сподіваються, що ми знову зустрінемось на Катранці й знову буде велика ватра саме в
Одеській області.
Катранка — це в Татарбунарському
районі на Одещині, заповідна зона на
узбережжі Чорного моря. Там розташовано заповідник «Тузлівські лимани»,
в якому зупиняються птахи, що перелітають на зимівлю до інших країн. Там
можна побачити тисячі пеліканів, тисячі інших видів птахів. Це такий куточок первозданної природи, де збираються саме ті люди і тварини, які шануються. Символічно, чи не так? ■
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■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Короткий метр на довгу пам’ять
Документальні історії про учасників російсько-української війни вражають історичними паралелями
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

В обласному центрі у стінах краєзнавчого музею імені Василя Кричевського в межах всеукраїнського медіапроєкту про військових
«Поєднані», що здійснюється за підтримки Міністерства молоді та
спорту, відбулися виставка постерів та серія коротких відеофільмів про учасників російсько-української війни на Донбасі з полтавського регіону. «Наш проєкт існує з 2017 року, — повідала його
кураторка Каріна Дорошенко. — Знімати відеоролики про військових, котрі взяли участь у захисті нашої країни від недоброзичливого сусіда, ми розпочали з Донецької та Луганської областей, аби
показати, що східна частина України не менш героїчна за західну.
Потім були зйомки історій вихідців із Криму, Одеської, Херсонської, Запорізької областей, а минулого року ми зняли сюжети про
уродженців Харківщини, Полтавщини і Дніпропетровщини. Для
нас було дуже важливо в коротких відеороликах передати емоцію
— стан, думки, мотивацію людей, котрі обрали нелегкий шлях захисту Батьківщини. За ці чотири роки загалом знято 80 історій. Це
наш внесок у справу військово-патріотичного виховання української молоді. А ще це своєрідна реабілітація для вчорашніх вояків.
Ми хотіли зайвий раз нагадати, що герої серед нас, ходять із нами
тими самими вулицями або й узагалі живуть по сусідству. Дуже
вдячна кожному, хто взяв участь у нашому проєкті, досі підтримую
з ними добрі стосунки».

Поєднали борців за
незалежність України
нинішнього й минулого століть
У постерах та відеороликах
автори проєкту «Поєднані»
провели паралелі, знайшовши
якийсь перегук у біографіях,
між нашими нинішніми захисниками й історичними особистостями минулого століття — учасниками визвольних
змагань за свободу й незалежність України. Щоправда, як
зазначила керівник проєкту,
для полтавця Юрія Дмитренка не довелося шукати історичної особи-прототипу, адже
лейтенант ЗСУ, вчорашній розвідник сам обрав за позивний
псевдонім уродженця Полтавщини — українського військового та громадського діяча,
старшини армії УНР, розвідника, письменника Юрія ГорлісаГорського. Юрій Дмитренко пішов на війну добровольцем і з
2014-го по 2016 рік служив у
54-му окремому розвідувальному батальйоні. Під час виконання одного із завдань розвідгрупа, у складі якої був Юрій,
потрапила в засідку противника. Під час евакуації поранених розвідник підірвався на
протипіхотній міні. Та втрата стопи не призвела до втрати
любові до життя й віри в майбутнє. Після реабілітації боєць
почав займатися спортом і вже
через тиждень після того, як
йому поставили протез, брав
участь у змаганнях. Завдяки
постійним тренуванням, упертості та наполегливості на його
рахунку вже дві срібні медалі
міжнародних спортивних змагань «Ігри Нескорених» за метання ядра, до того ж він зайняв 4-те місце з веслування. У
2018 році Юрій повернувся до
Збройних сил і ще рік відслужив уже в званні лейтенанта.
Нині він продовжує займатися спортом, бере участь у забігах на дистанції до 10 кілометрів, чим мотивує інших ветеранів, попри травми, не опускати рук.
Завдяки медіапроєкту «Поєднані» полтавці мали змогу почути історію не лише лейтенанта
запасу з позивним «Горський»,
а й зв’язкового 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Віталія
Діденка. «Перший мій виїзд був
до села Тоненьке, що на Донеч-

чині. Ми мали прибути на зміну зв’язківцям, котрі перебували там, — мене найдужче вразив
цей спогад Віталія. — Добиралися дуже довго, бо водій віз нас обхідними шляхами. А коли врешті приїхали, то побачили лише
порожнє місце: у будівлю, де
дислокувалися зв’язківці, влучила міна...»
А сержант цієї ж 93-ї окремої механізованої бригади Андрій Хижняк разом із побратимами прикривав захисників Донецького аеропорту, а також «коридором», що увесь час
прострілювався противником,
постачав туди продукти, а звідти вивозив поранених. «Коли,
вирахувавши нас, із того боку
барикад починали стріляти,
від нас одразу ж надходила відповідь. Ми були ворогам як кістка в горлі, тож за інформацію про наші координати вони
навіть обіцяли винагороду, —
пригадує з екрана Андрій. —
Якось мене відпустили на тиждень додому. Дорогою зупинився на автозаправній станції перекусити, стою — а мені так
давить на вуха... тиша».
Не лишили байдужими
присутніх у залі й історії бійців батальйону «Азов» Юліана Матвійчука та Тараса Лелюха. «Оскільки я мав «білий
квиток», мене не брали до ЗСУ.
Тому я пішов до добровольчого батальйону «Азов», бо не
хотів, щоб війна була й тут, у
Полтаві. Став інструктором із
тактики виживання, якої навчав хлопців. Коли мої вихованці гинули, і якась частина
мене вмирала», — зізнався Тарас. Та й сам він отримав контузію в Горлівці — зовсім поряд розірвався снаряд. А загалом двічі потрапляв до шпиталю — і вдячний медикам,
котрі поставили його на ноги.
Повернувшись із фронту, вчорашній вояк заснував власний
ветеранський бізнес, у якому
працюють понад 10 учасників
бойових дій. Займається й громадською діяльністю: є членом
ради при Міністерстві у справах ветеранів України, намагається підтримувати бізнес
побратимів, допомагає учасникам бойових дій вирішувати земельне питання тощо. Також бере участь у міжнародних
проєктах. Разом з Анатолієм

❙ Фото на згадку: герої відеофільмів (зліва направо) Юрій Дмитренко, Юліан Матвійчук, Тарас Лелюх,
❙ Андрій Хижняк, Віталій Діденко, Тетяна Ялова та кураторка медіапроєкту «Поєднані» Каріна Дорошенко.
Лавріненком за ідеєю Олекси
Сокола, котрий отримав кульове поранення на сході України,
з уламків мін та снарядів викував стокілограмовий хрест заввишки два метри. Витвір рук
полтавців уже відправили в
Литву, де мають встановити на
Горі Хрестів неподалік міста
Шяуляй.

Готувався до війни,
а не просто ходив на службу
Серед історій уродженців
Полтавського краю, яких обрали організатори проєкту, є одна
жіночка. У місті з красивою назвою Щастя Луганської області, що розташоване на лінії розмежування й постійно перебуває під загрозою обстрілів противника, розгорнули шпиталь,
що потребував медичних працівників. Серед них у «гарячі»
дні 2014 року опинилася й медик із Кременчука Тетяна Ялова. Її історія — про порятунок
десятків життів, і не лише бійців, а й мирних жителів, котрі
постраждали від обстрілів бойовиків. «Жінки в усі часи допомагали чоловікам виборювати свободу та незалежність нашої країни, — сказала вона, — і
так само продовжують робити це
зараз». Після закінчення заходу
до пані Тетяни підійшов чоловік
у військовій формі — висловлюючи слова подяки, він обійняв її,
і в його очах зблиснули сльози.
Полтавщина багата на сильних особистостей. На жаль, не
зміг приїхати на щемливий захід герой ще одного відеофільму
— наш земляк, людина, котра
не боїться казати правду, якою
б гіркою вона не була, Народний герой України, бойовий генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос. Він командував обороною
Краматорського аеродрому: за
60 обстрілів наших позицій не
мав жодного загиблого солдата.
Розвідник-спецпризначенець із
позивним «Юган» 47 днів провів пліч-о-пліч зі своїми вояками. Успішні операції продовжилися й у створених з ініціативи
Сергія Кривоноса ССО ЗСУ. «Я
все життя готувався до війни, а
не просто ходив на службу, —
це пряма мова генерала, — бо
розумів, що війна з Росією неминуча. От кажуть, що Збройні
сили були до неї не готові. Насправді ж неспроможним ви-

❙ У постерах, як і у відеороликах, автори проєкту «Поєднані» провели
❙ паралелі між нашими нинішніми захисниками й борцями
❙ за незалежність України минулого століття.
❙ Фото автора.
явилося військово-політичне
керівництво нашої держави».
— Під час бою той, хто першим завдає удару, завжди у
виграші, — ділиться секретами військового мистецтва Сергій Кривонос. — І там, де була
можливість ударити першими,
ми били, в підсумку зриваючи
агресивні наміри противника.
Девіз генерала — щодня навчайся сам і навчай інших. А от
завдання номер один — зробити
Україну й народ сильними. Бо
сильного українського народу
російська армія ніколи не здолає. У ХХ столітті автори проєкту теж знайшли знакову постать українського військового
діяча, видатного полководця з
Полтавщини — генерал-хорунжого армії УНР, який у 1919
році став командармом, Василя
Тютюнника — і поєднали його з
Сергієм Кривоносом.
Присутнім продемонстрували й відеофільми, прем’єра
яких мала відбутися незабаром,
оскільки їхні герої, які, без перебільшення, творять нашу історію, — вихідці з Дніпра: це
командувач десантно-штурмових військ 2015—2019 років,
Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський та командувач Української добровольчої армії Дмитро
Ярош.
Дякуючи організаторам за
такий патріотичний проєкт,
який поєднує борців за свободу й незалежність України минулого й нинішнього століть,
Юліан Матвійчук наголосив,

що як тоді, так і тепер ворог той
самий — Росія. «Велика подяка, що існують ось такі проєкти,
які вказують на те, що нинішня російсько-українська війна
є віддзеркаленням визвольних
змагань минулого століття. Ми
маємо вчитися на помилках історії, аби не повторювати їх»,
— резюмував Юліан.
А насамкінець Каріна Дорошенко розповіла свою історію
про те, чому сама почала займатися цією темою. «Що таке
добровольчий рух, я усвідомила 2014 року. Бо 3 жовтня того
року під час оборони Донецького аеропорту отримав смертельне поранення студент Інституту
філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, боєць ДУК «Правий
сектор» Святослав Горбенко з
Полтави. Я працювала в університеті, коли він перевівся до
нас із харківського вишу. Довго
не могла повірити в те, що звістка про смерть стосується саме
його. Мені вкрай важливо було
розказати про нього, тому стала шукати свідків його життя й
кончини. Так почала спілкуватися з добровольцями, а потім
і кадровими військовими. Розуміння того, що потрібно формувати історію тут і зараз, прийшло у 2016 році, коли долучилася до проєкту «Поєднані». І
от зараз у музеї серед портретів
загиблих полтавців-добровольців побачила «Скельда» — того
самого Святослава Горбенка.
Усе, що ми з командою робимо,
— це в пам’ять про нього». ■
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■ ВИХІД Є

Вірус зник — проблема
залишилась

Коли немає сили жити...

Перехворіла грипом — а
сили жити немає. Кілька тижнів боролася з вірусною недугою — як наслідок: повне виснаження. З такими ситуаціями
людина часто стикається після тривалої хвороби і пояснює
собі тотальне безсилля наслідками недавнього нездужання.
Але так може проявляти себе
вегето-судинна недуга — хвороба, яку донедавна самі лікарі не
поспішали трактувати як окремий діагноз і не могли визначити спільного протоколу для її лікування.
Столичний лікар сімейної
медицини Євгенія Кравченко
підтверджує, що вегето-судинна дистонія (ВСД) часто виникає
(або загострюється) після того,
як людина перехворіла складною вірусною недугою. Вірус ослаблює організм, відчутно впливає на стан нервової системи, на
функціональну спроможність
серця і судин. Людині починають докучати сильні головні
болі і запаморочення, прискорене серцебиття, навалюється
страшенна втома.
«Таким чином проявляє себе
ВСД, або — іншими словами —
нейроциркулярна дистонія, —
наголошує пані Євгенія. — Так
трапляється через невідповідність у регуляції нервової системи, коли організм не зовсім
адекватно реагує на внутрішні
зміни, а також на фактори зовнішнього середовища. Якщо
цей стан вчасно не врівноважити, не заспокоїти нервову систему ліками чи за допомогою психотерапевтичних сеансів, то організм починає «пробуксовувати» на рівні багатьох систем.
Хворого турбують періодичні головні болі, які виникають упродовж дня, неприємні відчуття в
області серця, плаксивість, відчуття розбитості, з’являється
нервозність, депресія».
Вегето-судинна дистонія —
діагноз суперечливий. Тому й
терапія недуги вимагає особливої уваги з боку лікаря. Часто недугу «розбирають» на багато різних діагнозів — невроз, тахікардія, мігрень — тоді як лікувати
недугу необхідно комплексно.
При ВСД порушується більшість
функціональних систем організму. Це дуже неприємний, болісний і небезпечний стан.

Стрес, перевтома, безсоння можуть бути симптомами вегетосудинної дистонії. Вилікувати її допоможе повна зміна способу
життя
Якщо на ВСД вчасно не звернути уваги, вона створить «поживне» тло для багатьох хвороб. Звідси, зокрема, й інсульти, які «молодшають». Діагноз
«вегето–судинна дистонія» найчастіше ставлять людям від 16
до 45 років, — зауважує Євгенія
Кравченко. — Причини недуги
— несприятлива екологічна ситуація і реакція на неї людського організму, ненормований
робочий день і брак фізичної
активності, спадковість. А ще
кількість хворих на дистонію у
сотні разів збільшують стреси,
спричинені різними негараздами — від дрібних побутових
скандалів до загальнолюдських трагедій. Як наслідок грипу і вірусної інфекції ВСД також настає дуже часто.

Людина хвора, а лікар недугу
«не бачить»
Прояви ВСД можуть «пасувати» до багатьох хвороб, тому
діагностувати недугу не так
просто. Вегето-судинна дистонія, за словами лікарів, належить до тих недуг, які можна
встановити тільки за їх симптомами. При ВСД немає структурних змін у мозку, а інші методи діагностики не вказують на
суттєві зрушення в організмі.
Шлунок болить, а лікар не знаходить жодних патологій у роботі шлунково-кишкового тракту. Болі в серці не дають заснути, а кардіограма в нормі, як і
основні аналізи, що їх зазвичай призначає терапевт. Людина хвора, а лікар недугу «не бачить». Тому медики часом не
вірять, що людина хвора, і звинувачують пацієнта в симуляції
та ухилянні від роботи. А хворому насправді бракує сили жити.
Адже при ВСД, як підтверджують дослідження, порушується
тонкий баланс між найважливішими відділами вегетативної
нервової системи — симпатичним і парасимпатичним. Тому
всі симптоми хвороби ґрунтуються на дисбалансі внутріш-

❙ Вегето-судинну дистонію важко діагностувати і лікувати самотужки.
❙ Допомога лікаря тут просто незамінна.
❙ Фото з сайта ua.news.
ніх біохімічних та фізіологічних процесів.
Медики поділяють вегетосудинну дистонію на чотири
типи: гіпертонічний, гіпотонічний, кардіальний і змішаний.
Найчастіше, за спостереженнями лікарів, зустрічаються гіпертонічний і кардіальний різновиди.
— Коли людина скаржиться
на поколювання, тяжкість в області серця, відчуття неритмічного чи прискореного серцебиття, її турбує кардіальний тип
ВСД, — розповідає лікар-кардіолог Валентин Савицький. —
Якщо дистонія гіпертонічного типу, тиск «скаче» вгору —
найчастіше до 140/90 і 150/90
міліметрів ртутного стовпчика.
Часом непросто відрізнити ВСД
від гіпертонічного кризу. Перша ознака, що вказує на дистонію, — тиск, який постійно,
без видимих причин, змінюється впродовж дня. Іноді гіпертонічний тип дистонії протікає
безсимптомно, і зафіксувати
його можна лише при регулярному вимірюванні тиску. Натомість гіпотонічний тип недуги, окрім нестійкого і пониженого тиску, сигналізує про себе
дратівливістю, відчуттям страху, пацієнт може мати запаморочення і навіть непритомніти.
Змішаний тип дистонії об’єднує
всі згадані ознаки.

За словами лікарів, ВСД
може турбувати людину роками. З часом хвороба або минає
— з допомогою вдало підібраного лікування і коригування
способу життя, або переростає
в інше захворювання — скажімо, в артеріальну гіпертензію.

Практикуйте аутотренінг і
відмовтесь від шкідливих
звичок
Окремого ефективного способу лікування, одночасно
спрямованого на усунення всіх
симптомів ВСД, не існує. З допомогою медикаментів можна
лише підтримати серце і втамувати головний біль. «Оскільки

ВСД — насамперед сукупність
симптомів, то й лікування має
бути комплексне, — пояснює
Валентин Савицький. — Важливо усунути основні факторипровокатори недуги — стреси,
перевтому, безсоння. Потрібно
більше рухатися, зайнятися лікувальною гімнастикою».
Вкрай важливо, аби судинна система була в тонусі. Досягти цього можна завдяки водним процедурам. Допоможуть
контрастний душ, гідромасаж
(приймаючи душ, періодично
змінюйте напір води), обливання холодною водою. Такі процедури тренують організм, судини і нервову систему, покращують кровообіг, стимулюють
обмін речовин і лімфотік. Дуже
добрий ефект справляє лікувальний масаж, який підвищує загальний тонус організму. «Якщо відчуваєте, що нерви «розхитуються», — пийте заспокійливе. Бажано — на
рослинній основі: настоянку собачої кропиви, заспокійливі чаї, — радить кардіолог.
— Але схему і дозу препаратів
має призначити фахівець».
При вегето-судинній дистонії, як і при неврозах, допомагає аутотренінг. Його техніку допоможе опанувати психотерапевт. А загалом, за словами лікарів, успіх у боротьбі
з вегето-судинною дистонією
часто залежить від повної зміни способу життя. Насамперед слід дотримуватися режиму праці та відпочинку, спати
7—8 годин. Уникайте конфліктів на роботі, вдома, з друзями.
І — найголовніше — позбувайтеся шкідливих звичок (алкоголь, тютюнопаління), які суттєво підривають здоров’я». ■

■ ДО РЕЧІ
При вегето-судинній дистонії корисні продукти, які містять калій і магній: гречана каша, вівсянка, квасоля, горох, соя, шипшина, абрикоси, курага, родзинки, морква, баклажани, цибуля, салат, горіхи, петрушка. Їжте якомога більше помідорів (свіжих — у сезон і в’ялених — в інші пори року) — вони містять речовини, які зміцнюють нервову систему. Як природний антидепресант використовують напій із неочищеного вівса. Овес потрібно залити окропом (у пропорції 1:4), настояти ніч у
термосі, пити тричі на день по склянці. Віддавайте перевагу їжі, яка покращує обмін
речовин: рибі, продуктам рослинного походження.

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ
Відпочинок — дієвий засіб проти вегето-судинної дистонії. Звісно, людина
не може повністю залишити роботу. Однак за можливості частіше виїжджайте на
вихідні за межі міста, більше часу проводьте на природі. Ефективними є заспокійливі ванни, циркулярні душі, кисневі коктейлі, психотерапевтичні сеанси — все це
добре діє при лікуванні ВСД.

■ АКТУАЛЬНО

... І вміння посміятись над собою
Зміцнити імунітет допоможуть білкова їжа, здоровий гумор і регулярний рух на
свіжому повітрі
Леся ХОРОЛЬСЬКА
Весняне потепління спонукає нас
одягнутися легше, вийти з дому без шапки і «зайвої» кофтини. Однак не поспішайте кардинально змінювати гардероб.
Адже в період вологої погоди і дефіциту
сонячного проміння ризик застудитися
і захворіти зростає. І в цей час як ніколи
важливо подбати про імунітет.
Зміцнити його допоможуть універсальні адаптогени. До них, за словами київського дієтолога Оксани Скиталінської, належать щоденний рух
(прогулянки в прискореному темпі,
вправи, біг), здоровий сон (7-9 годин),
відмова від куріння, медитація (хоча б
15 хвилин щоденної релаксації), спілкування з приємними людьми.
Звісно, значною мірою імунітет зале-

жить від харчування. Щоденний раціон
мають складати продукти з трьох груп
продуктів: адаптогени, білкова їжа, прянощі. Адаптогени допомагають організму
пристосуватися до стресових ситуацій. Лікар радить зелений чай — 2-3 чашки на
день. Його можна поєднувати з чорним
чаєм, але бажано пити без цукру. Добре підтримує опірну здатність організму
бджолиний пилок: одну неповну чайну
ложку суміші пилку з медом (у пропорції
1:1) варто вживати двічі на день.
Білкова їжа, за словами пані Оксани, вкрай важлива для роботи імунної
системи. Споживайте яйця, зварені «на
м’яко», кисломолочні напої — хоча б
склянку на день. Кефір, ряжанку чи йогурт добре поєднувати з ягодами смородини, чорниці, малини: навіть у замороженому вигляді вони зберігають біль-

шість своїх вітамінів. Пам’ятайте про
супи на нежирному бульйоні. Дієтолог
рекомендує закладати овочі (картоплю,
капусту всіх сортів, моркву, гарбуз, селеру тощо) в киплячу воду, варити під
кришкою на слабкому вогні, в кінці додати зелень.
Прянощі подразнюють слизову оболонку носа, горла, стимулюють місцевий імунітет, вони багаті на фітонциди.
Однак важливо знати міру. Отож у чай,
узвар, настій шипшини додавайте гвоздику (1-2 квіточки). Щодня з’їдайте четвертинку невеликої цибулини і 2-3 зубці
часнику. Хрін добре поєднувати з вареним буряком та лимонним соком. «Додавайте в чай шматочок імбиру. Готуючи
страви, не забувайте про куркуму — маєте спожити одну чайну ложку в цілому
протягом дня», — зауважує лікар.

❙ Сміх і добрий настрій роблять
❙ нас міцнішими.
Не забувайте, що деякі продукти пригнічують імунітет. Скажімо, цукор перешкоджає імунним клітинам протистояти атаці бактерій, смажена їжа погіршує
стан клітинних мембран, робить їх вразливішими до інфекцій. Від алкоголю також краще відмовитися — він погіршує
роботу печінки.
І не менш важливо — ставитись
до життя по-філософськи. Зберігайте, культивуйте в собі почуття гумору.
Вміння сміятися (в тому числі над собою) допомагає зменшувати напругу,
поліпшує настрій. Усе це — підмурівок
для сильного імунітету. ■

СМАЧНЕ ЖИТТЯ
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■ СОЛОДКИЙ СТІЛ

Щось легеньке на десерт
Солодощі теж можуть бути корисними
Каріна ЦИМБАЛЮК

Дедалі частіше лікарі наголошують на
шкідливості цукру для людини. Від надмірного споживання цього продукту в
організмі починають порушуватися природні процеси, і це викликає різні побічні
реакції: висипання на шкірі, набір зайвої
ваги, поява «апельсинової шкірки» на тілі,
цукрова залежність тощо. Але при цьому
цукор теж необхідний у помірній кількості,
адже глюкоза живить наш мозок.

залежно від ваги, віку, стану здоров’я
та активності.
Отже, їсти солодощі можна, але потрібно дотримуватися міри. Привчайте організм отримувати приємні емоції не лише від споживання вуглеводів.
І частіше замінюйте чистий цукор на
фрукти, мед та інші корисні замінники. Потрібно знати, що обирати на десерт, аби це було не лише смачно, а й корисно. Тож пропонуємо підбірку рецептів здорових десертів, від яких отримаєте не лише задоволення, а й користь.

Без солодкого — ніяк!
Солодощі сприяють виробленню
«гормону щастя» — серотоніну, от чому
всі люди так люблять поласувати десертом. Однак тут і ховається найбільша проблема: виробляється звичка отримувати приємні відчуття від споживання цукру. Замість того, щоб знайти
інші страви, які можуть підняти настрій, багато людей свідомо чи ні обирають з’їсти шоколадку чи шматочок тортика. В помірній кількості цукор не нашкодить організму, але коли це вже переходить межу і стає звичкою, потрібно
зупинитися.
Наш організм не може відрізнити натуральний цукор, який міститься у фруктах, меді, молоці, від штучного, який виробляється з буряку чи цукрової тростини. Тому корисно замість
звичних цукерок та тістечок їсти більше фруктів та ягід. Але насправді ми
навіть не здогадуємося, скільки цукру
споживаємо щодня, бо він міститься в
багатьох продуктах. За рекомендацією
Національної служби охорони здоров’я
Великобританії, доданий цукор не має
перевищувати 10% від загальної кількості калорій, які людина отримує з іншими продуктами протягом дня. Для
чоловіків ця міра приблизно 70 г, для
жінок — 50 г (13 чайних ложок цукру),
але цей показник може змінюватися,

Цукерки з сухофруктів
Насправді цей рецепт можна змінювати як вам заманеться: можете додавати будь-які улюблені сухофрукти,
натуральні сиропи. Отож підготуйте
100 г кураги, 100 г в’яленого інжиру/
фініків, склянку апельсинового соку
або рому, 100 г волоських горіхів, 1 ст.
л. меду, 100 г кокосової стружки.
Курагу та інжир залийте апельсиновим соком або ромом, залиште на 40
хв. Волоські горіхи обсмажте на сухій
сковорідці або в духовій печі декілька
хвилин, дайте їм охолонути та мілко подрібніть.
Інжир та курагу покладіть на кухонну серветку, щоб підсушити зайву рідину. Коли сухофрукти обсохнуть, наріжте їх дрібними шматочками.
Змішайте всі складові, окрім кокосової стружки, та сформуйте з отриманої маси кульки. Обкатайте їх у кокосовій стружці. Залиште цукерки на
декілька хвилин «відпочити». Насолоджуйтеся смачним та корисним десертом до чаю.

Запечені яблука
Підготуйте 4 яблука, 100 г фруктового пюре або нежирного домашнього
сиру, 0,5 склянки абрикосового соку,
100 г волоських горіхів.

❙ Корисні цукерки

❙ Італійське желе.
Яблука ретельно промийте. Виріжте серцевину таким чином, щоб кісточок не було, але низ був закритим. Горіхи злегка обсмажте на сухій сковорідці, дайте охолонути та мілко подрібніть. Змішайте їх із фруктовим пюре
або сиром, за смаком можете додати
мед або інший підсолоджувач. Заповніть яблуко цією масою. Краще використовувати скляну форму для випікання. Викладіть в неї яблука та налийте у
форму абрикосовий сік. Випікайте при
180 градусах 35-45 хв, поки яблука не
розм’якнуть, не накривайте кришкою.
Подавайте десерт зі збитими вершками
або морозивом.

Panna cotta
Для приготування цього італійського десерту знадобиться знежирений йогурт без добавок 400 мл, вершки 20%
жирності — 200 мл, мед — 2 ст. л.,
ванілін — 0,5 ч. л., желатин — 3 ч. л.,
склянка свіжих або морожених ягід/
фруктів, цукрова пудра — 2 ст. л., вода
1 ст. л.
В окремій ємності желатин залийте
водою, збийте виделкою та дайте охолонути.
У невеличку каструлю налийте вершки та доведіть їх практично до кипін-

❙ Печені яблука.
ня на маленькому вогні. Зніміть із вогню, дайте їм трохи охолонути. Додайте
набряклий желатин у вершки та добре
перемішайте.
Йогурт, мед і ванілін змішайте у
зручній посудині. Додайте цю суміш до
вершків та ретельно збийте. Залиште на
декілька хвилин, щоб суміш охолола.
Підготуйте формочки по 250 г — це
можуть бути креманки або навіть бокали. Краще їх злегка остудити. Залийте
десерт у формочки та покладіть у холодильник на 3-4 год.
У каструлі змішайте ягоди/фрукти,
цукрову пудру та воду. На маленькому вогні, постійно помішуючи, готуйте ягідну сальсу протягом 2-3 хв., поки
ягоди не розм’якнуть. Дайте суміші
охолонути. Після того як йогурт повністю захолоне в холодильнику, у форми
залийте ягідну сальсу та знову поставте
в холодильник. Насолоджуйтеся ніжним смаком десерту.
Десерт можна подавати у формі або
обережно перекласти з неї на тарілку,
поставивши перед цим десерт формочці
в теплу воду на 1 хв. Прикрасьте м’ятою
або стружкою чорного шоколаду. Смачного! ■

■ ЇМО КОРИСНО

■ ПЕРЕВІРЕНІ РЕЦЕПТИ

Гречка плюс картопля

І багато-багато варення...

Готуємо пісні гречані котлети

Тертий пиріг порадує всіх

Карина ФУРДИК
Сьогодні
четвертий
тиждень посту. І хочеться приготувати щось нове,
смачне та корисне. Давайте приготуємо смачні
котлетки. Так, звісно, ми
пам’ятаємо, що в піст потрібно відмовитися від вживання деяких продуктів, а
саме від м’яса, риби, молока, яєць, солодощів та
алкоголю. Тому порадуйте своїх близьких, які відмовилися від скоромного,
смачними гречаними котлетками. Впевнена, що ви
будете готувати їх навіть
після посту.
Гречаники не лише
смачні, а ще й корисні.
Гречка, з якої їх готують,
досить поживна та містить
багато вітамінів і мікроелементів: цинк, вітаміни А і В, кальцій, рутин,
марганець, йод тощо. Також за гречку вам подякує імунна система, адже
в цій крупі є фолієва кислота.
Для приготування котлет нам потрібні: склянка
гречаної крупи, 2 склянки води, 2-3 картоплини,

❙ Готується швидко, з’їдається теж.
❙ Гречані котлети.
сіль, спеції на ваш смак та
олія.
Для початку потрібно
відварити гречку. Висипаємо крупу в миску, промиваємо кілька разів, заливаємо в каструлі водою
(1:2), солимо та накриваємо кришкою. Ставимо на
середній вогонь та доводимо до кипіння. Протягом
20 хвилин гречка вариться на маленькому вогні.
Для котлет каша має
бути розварена.
Далі нам потрібно почистити картоплю та натерти на середній тертці.

Інна СТЕПАНЧУК
Віджимаємо руками зайвий сік із картоплі, виливаємо його. Змішуємо
готову кашу з натертою
картоплею. Також додаємо спеції за смаком — перець, сіль, можна сухі трави, а можна, й свіжу порубану дрібно зелень. Добре
все перемішуємо.
Робимо руками котлетки. Далі смажимо в невеликій кількості олії по 3
— 4 хв з кожного боку. Під
час смаження накриваємо
пательню кришкою. Смачні гречані пісні котлетки
готові! Смачного! ■

Уже незабаром у продажу з’являться перші
сезонні фрукти — полуниця і черешня. Проте в
багатьох господинь іще
лишаються припаси варення. Швидко і з задоволенням такі припаси
зникають у добре знайомому з дитинства тертому пирозі. Згадали? Давайте приготуємо!
Для тіста знадобиться: 1 пачка масла (маргарин теж можна, але
його дієтологи не рекомендують — надто
шкідливий продукт),

1 ст. цукру (зазвичай
даю менше, ніж у рецепті), 1 яйце, 2 ст. л.
молока, 0,5 ч.л. соди,
погашеної оцтом, 3,5-4
ст. борошна, приблизно 0,5 л густого варення
або повидла.
Яйце збити з цукром,
додати молоко, розтоплене масло (можна просто посікти з брошном,
але, як на мене, розтопити — це швидше і
зручніше), додати погашену соду, борошно
і замісити тісто — воно
має добре відставати від
рук. Третину тіста кладемо до морозилки, а з

іншої частини формуємо нижній корж із бортиками (у мене деко 25
на 35 см). Даємо трохи постояти (доки підмерзне тісто в морозилці). Далі викладаємо на
тісто варення (ідеально
підходить яблучне, сливове, абрикосове, смородинове). Тремо на крупну терку підмерзле тісто
і присипаємо зверху варення.
Випікати до готовності (приблизно пів години при температурі
180 градусів). З’їдається
пиріг так же швидко, як і
готується! Спробуйте! ■
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■ ГЛИБИНКА
Вадим ПЕТРАСЮК, журналіст
(Інтернет-видання «Українська правда. Життя»)

У селі Блистова на Чернігівщині дивним чином збереглися традиції
використання коней у сільському господарстві. Вперше побував там у
2005 році. Тоді це село порадили через велику кількість коней у ньому — до 300 голів. Вони були чи не у кожному другому подвір’ї, а до
них іще спеціальні плуги, борони, сівалки, косарки, картоплесаджалки,
сани, вози...
Нині коней поменшало — близько 80 голів. Але й це немало як для ХХІ
століття. До того ж їхні власники часто мають iще й трактори, автомобілі, комбайни.
Як зараз живе «найбільш конярське» село і чому люди остаточно не
відмовляються від гужової тяглової сили? Знову вирушаю у Блистову.

У луках Десни
Блистова відома ще з часів
Київської Русі — засноване
у 1150 році. В різні часи воно
було козацьким селом, містечком, волосним центром. Тут
у 1883 році народився Терентій Корінь — чемпіон світу з
класичної боротьби й учасник
Олімпіади 1912 року в Стокгольмі. Але більше він прославився двобоєм iз левом у цирковій клітці у 1907 році в Чикаго. Бій був драматичний. За
умовами поєдинку лева одягли
в намордник і спеціальні налапники, аби сховати кігті. Та налапники почали розв’язуватися
під час поєдинку. Терентій отримав сильні поранення, але переміг. Закривавлений, він вийшов iз клітки, лишивши в ній
бездиханного 150-кілограмового звіра. Писали, що це був останній такий поєдинок в історії,
надалі їх заборонили.
За радянської доби тут діяв
колгосп, що мав статус мільйонера. Але сьогодні це — типова
глибинка поодаль від великих
доріг. Останні кілометри ми долали малонаїждженою білою
зимовою дорогою. Сільський
голова Юрій Шеша порадив досвідченого коняра Романа Саповського. Зустрічаємося з ним
у центрі села, пересаджуємося з
машини у Романові масивні гужові сани. Рушаємо просто вулицями і під шаркотіння об сніг
дерев’яних полозів слухаємо історію.
Саповському 46 років, у минулому він колгоспний конюх.
— Уперше верхи я поїхав десь
років у десять. Та й не я один — у
нашому селі всі хлопчаки росли
біля коней. А їх тоді у колгоспі
було ого скільки! Чотири польові
бригади, і в кожній по 50-60 коней, а ще на фермах — на курнику, на свинарці... Сотні, мабуть,
три, а то й більше був колгоспний
табун.
На тлі інтенсивної механізації сільського господарства 6080-х у тутешньому колгоспі ім.
Щорса коні були не екзотикою,
не чимось допоміжним, а повноцінним знаряддям праці.
Причина — величезна кількість сінокосів на навколишніх
землях у заплавах Десни. Важкими тракторами й машинами працювати у болотистому ґрунті було
неефективно (а часом і з небезпекою втопити техніку), але кіньми
з легким реманентом — саме те.
— В нашій бригаді було п’ять
косарок для сіна, в кожну запрягали по два коня. Три гребалки
кінські. Ще ж і людей возили на
роботу у поле возами, бочку з водою відвезти... Ну, багатенько
коней треба було.
Колгосп мав м’ясо-молочний
напрямок. Отже, сіяли в основному кормові культури. Ну й, зрозуміло, робили ставку на природні сінокоси. За літо заготовляли
сотні тонн сіна, яке стогувалося там же — в лугах. А коли землю схоплювали перші морози —
сіно перевозили на ферми машинами.

Провівши дитинство біля табунів у луках Десни, Роман —
не злізаючи з коня — так верхи
і в’їхав у доросле життя. Після
школи пішов конюхом у колгоспну бригаду. Пропрацював літо і
восени 1996-го одержав повістку до армії.
— Тоді вже колгосп ледь дихав, і можна було на зароблені
гроші брати щось із хазяйства.
То я попросив собі кобилу Машку. Змалечку її доглядав — ще
з лошати. Машку зважили, порахували по «живій вазі» і сказали: гаразд, 400 гривень, які
ти заробив за літо, покривають
ціну. Узяв я свою зарплату, накинув на неї оброть і повів додому. Перед армією прощався з
мамкою, татом і Машкою — всіх
обійняв... А за рік приїхав у відпустку. Ледь тільки дав мамці
себе поцілувати, скочив верхи на
Машку — і гайда до Десни. Сказав: за десять хвилин повернуся,
але гасав до вечора. І навіть упав
один раз на лисячій норі (Машка на скаку стала в неї ногою) —
трохи забився. Поки качався на
землі, вона стояла наді мною, і
сльози були на очах. Як вони все
розуміють...

По бідності?
Трохи змерзши у санях, ми
зайшли до магазину випити по
чашці кави. І зустріли Олександра Мишкіна. Я впізнав його, він
— мене: 16 років тому Олександр
катав мене на возі та став одним з
героїв моєї публікації.
— Я вже коней не держу, —
каже Олександр. — Як для сільського господарства — мототехніка зручніша й вигідніша. А
з конем так: місяць на рік він
працює, а одинадцять місяців
я його няньчу. Оводи, комарі...
То він боліє, то в нього характер дурний, і ти нічого не можеш
зробити. Якщо, приміром, зламавсь трактор — усе ясно: міняй
підшипники... А в коня що мінять? Він же не говоре, що в його
болить. І ветеринар не завжди
знає. А сіна йому взимку постійно дай... Влітку коли на лузі пасеться, то треба два рази до нього збігати й переп’ять — перевести на свіжу траву, попоїти. А це
значить, що дві години на день
ти просто витрачаєш на дорогу туди-сюди, хоча самої роботи
— на хвилину. І постійно треба
коня виїжджати — щоби в день
набігав хоча б кілометрів п’ять,
а краще десять. Є потреба, чи
нема, а запрягай і їдь. Без роботи
кінь вгасає. Друге діло мотоблок
— майже той самий кінь, але як
у сарай його поставив, то їсти не
просить.
Трохи помовчавши, Олександр додає: — Так, кінь з голоду
не дасть померти. Але коні — це
вже пройдений етап. Молодьож
їх держать не хоче, бо зараз коні
— це від бідності.
— Ну, не скажи, — не погоджується Роман. — Ось, візьми
Володимира Прокоповича з синами — родина крепка, в них і
техніки багато, але і коні у кожного з трьох братів. Бо їхній бать-

❙ Віктор Мішок та його кінь Буян.

«Без коня ти
з конем

ко держав коней і любив. І їм це
передалося. Дрібну роботу зробити конем — це хіба бідність — це
ж удовольствіє. Трактор чи мотоблок так не зробе.
Ще трохи помовчали.
— Ти кажеш, мотоблок. А я
скільки разів чув від хлопців,
що продали коней і купили мотоблоки: і плуга він не так тягне,
і в сани не запряжеш, бо на снігу
буксує, і на піску не йде...
— Але ж мотоблок з осені поставив у сарай і забув до вести. А
коневі — робить він, чи ні — 40
кіло сіна на день дай. Та ще й вівса.
— То правда. Але все одно без
коня — і жизнь якась неповна.
Без коня ти просто селянин, а з
конем — хазяїн.

Економіка
— Був час, коли я знав усіх
коней у селі: як звуть, скільки
років, добре навчений, чи ні, —
продовжує Роман. — Мене люди
просили, я обучав для них коней.
Бо дуже важливо правильно навчити від самого початку. Як ти,
приміром, упустив момент, і кінь
поніс — то він носитиме усе життя. Якось бачу — хлопці запрягають кобилу. Один тримає, двоє
воза до неї подають. Кажу: що ви
робите, люди?! А вони мені: та
возик легкий, двадцять сантиметрів посунути... Кажу: та хоч
і два сантиметри. Коня до воза
треба вести, а не воза до нього
пхать. Раз-два йому таке покажеш, даси зрозуміти, що це нормально — то так і будеш робити
усе життя. А якщо віз у тебе буде
гружоний, а якщо ти біля коня
один? А він вже всьо — назад не
ступить... Про верблюда кажуть,
що його один раз навчи, і він до
смерті все буде пам’ятать і правильно робити. З кіньми не так.
Навчений кінь якщо, приміром,
літо проведе у табуні без роботи,
то він все забуває. Наче тільки
родивсь — вчи його тепер наново. Коли вчиш, то днями з нього
не злізаєш — хіба тільки у туалет.
Зустрівся
нам
Микола
Осипець — виїздив iз двору, стоячи на кумедному двоколісному возику, і цим дещо нагадував
римського воїна у колісниці.
Розговорилися. Ще недавно
він мав двох — кобилу та її лоша.
Коли молодший коник підріс, кобилу Микола продав, щоб купити трактор. Але з другим — з конем — розставатися не планує.

Репортаж з унікального села
на Чернігівщині
— Трактор трактором, а кінь
у хазяйстві незайвий і зараз. Я
його годую, він мене годує, —
каже Микола.
— Як довго тримаєте коней?
— запитую. — Ото як стало можна — після розвалу СРСР. До того
все село їздило на колгоспних конях. При радянській владі власних коней мали десь двоє-троє
дідів-інвалідів. Була їм така привілея. Та коли колгосп почав валитись, люди коней розбирали, я
теж узяв.
У Блистові рахують так: за
допомогою однієї коняки можна
за літо накосити, висушити й навозити додому сіна стільки, що
вистачить на зиму і самому коневі, і ще двом-трьом коровам.
А корови тут реально приносять гроші. Бо оплачуваної роботи обмаль, багато сімей живуть
натуральним господарством.
Здають молоко заготівельникам
iз молокозаводу. Платять по 5,50
грн за літру. Це мало, але стільки
дають.
Роман також тримає дві корови, і це його основний «виробничий актив».
Влітку худоба пасеться сама,
на зиму треба з десяток тонн сіна
— чотири тонни коневі й по три
коровам.
Можна сіно купити. У селі є
кілька людей, які, об’єднавшись,
роблять «сінний бізнес» — заготовляють і продають, аж у Київ.
Тутешня ціна — 2500 грн за тонну (16 років тому ціна була 200
грн за тонну.)
Але Роман для своєї худоби
заготовляє власноруч.
Ще він має автомобіль «Жигулі», на бензин йому також «заробляє» худоба.
Взагалі корів у селі завжди
тримали багато. В когось одна,
в когось п’ять. Усього на обліку в сільраді зараз 216 корів. Це
лише вдвiчi менше, ніж жителів
у селі.
Якщо здавати молоко заготівельникам, то виходить, що місячний надій з однієї корови при

будь-якому співвідношенні цін
дорівнює вартості однієї тонни
сіна. Так було і 16 років тому,
коли тонна сіна і місячний надій
вартували по 200 грн.
Наступним зустрівся нам
Віктор Мішок. Саньми віз дрова і, повертаючи з бокового провулку, перетнув нам дорогу, тож
обидва зупинилися. Кінь Буян у
нього молодий — чотирирічний,
брав його ще жеребом.
— З жеребом веселіше — він
рєзвий, швидкий. Але й мороки
з ним більше. Особливо по весні. Він як кобилу побачить — ти
його не вдержиш, з плугом він,
чи з бороною — може вирватися й бігти до неї. Навпростець,
по людських городах, усі межи
порушить, якщо парканчик, то
знесе. Жереб хороший для перегонів, але в хазяйстві з ним горе.
Я два роки витримав, потім відвіз
до ветеринара, кажу: зроби мені з
нього коня, бо несила вже.
Кінь — це колишній жереб, який уже не може мати потомство, то й не тяжіє до самиці
— стає спокійніший у роботі та
більш керований.
Завітали ми ще до одного героя моєї публікації 16-річної давності — Миколи Корнійовича
Ляха. Пригадую, минулого разу
він розповів про спробу викрасти
його коней.
Злодії вночі вивели їх з двору.
Але вони явно не були вправними конокрадами, діяли невміло
— загавкав собака. Корнійович
вибіг iз рушницею... За селом наздогнав крадіїв, пострілом примусив їх стояти на місці, а мобілкою викликав підмогу. Здали
міліції.
Лях був сильним хазяїном,
мав худобу, велику пасіку, одним iз перших у селі збудував
теплицю і вирощував на продаж
квіти, які возив аж у Петербург.
Ну й коней тримав.
Зараз здоров’я вже не те, господарство поволі скорочує. З коней лишився один — Буйко. У
2005 році він, як запевнив Кор-
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по рисака. Хотів свіжу породу
— такого, як у селі ще не було. Я
його понімаю.
— Колись тройки запрягали, зараз такого нема. Не запряже вже ніхто тройку.
А це знаєш як круто! Коли
сніг по коліна, то ти з одним конем саньми по цілині не поїдеш.
Не потягне. А трійка біжить, аж
тільки пар. Їм утрьох все одно —
що по коліна сніг, що по груди.
— Я спершу боявсь галопом
їздити, а як спробував, то здалося, що так навіть менше ризику
впасти, ніж риссю.
— Коли по весні кінь линяє,
хоч протівогаза одягай. Сидиш
на возі, шерстка з нього летить
тобі в рота, в очі. Плюєшся, чухаєшся.
Добре, що з цим коронавірусом маски придумали. Не знаю,
як від «корони», але від конячої
шерстки вона добре помагає.

❙ Зимовою дорогою краще їздити на масивних гужових санях.

Чому коні?

просто селянин,
— хазяїн»
нійович, стояв у тих же стійлах,
що й зараз, і, ймовірно, міг також мене упізнати.
— Старенький, але вірний, —
каже про друга Микола Лях.
А його дружина Лариса Куанишбеківна додає: — А як він
радіє, коли я йому вівса несу. Лащиться, цілуватись любить. Ну
як собака. Вони такі розумні. А
ще кажуть, коні схожі на своїх
хазяїв.

Батюшка
Місцевий священник Антон
Василенко (отець Антоній) —
людина молода, 26 років. І він
теж має коня.
— Я з місцевих, народився у
Дяговій за 20 кілометрів звідси,
— розповідає батюшка. — В нас
коней небагато — може, кілька
на все село. Я, коли дістав призначення у Блистову, дивувався
сильно. Поки до магазину пройдеш, то десяток возів зустрінеш.
Не думав, що в наш час таке буває. А як мені дали проїхатися
верхи, відчув: це моє. Три роки
тому купив собі Бурана. 23 роки
— немолодий уже. Брав його як
домашню худобу, а маю друга
— члена сім’ї. Душа лежить до
коня. Сам од себе такого не ожидав — поговорити з конем люблю. Він все розуміє.
Батюшка запросив нас до
хати. Подали чаю. Звісно, продовжилася розмова про коней.
Троє моїх співбесідників —
Роман Саповський, отець Антоній і сільський голова Юрій
Шеша — почали просто сипати
пізнаннями. З власного досвіду,
з побаченого, з почутого:
— Ми як малими були —
років по 14-15 — дуже хотіли
жереба під себе привчити. Кожен хотів, але не всі наважувалися. Робили так: мотузку жеребові кругом шиї, і по-двоє тягнуть у різні боки — беруть його у
«ножиці». Жереб падає, ти йому
на шию скочиш, і хлопці мотузку відпускають. І він понісся.
Летить. Як не втримаєшся і він

скине — може бути біда. Але як
втримаєшся, вважаєш себе мало
не героєм. Я як уперше жереба
об’їздив — то наче у космосі побував.
— Весною коневі червоний
буряк треба давати — щоб копита не тріскалися. Мішків чотири
буряку згодувати по весні. Кажуть, що буряк і проти глистів
допомагає.
— Якщо ти в темряві не бачиш, то не треба коня дьоргать
— він усе бачить.
— Коні відчувають страх людини. То не треба цього страху в
собі допускати. Як хочеш мати
коня — не дозволяй собі боятись,
жени страх.
— Він зразу тебе несильно
зачіпає: не вкусить, але трошки прикусує, перевіряє. Бити не
можна, але дать зрозуміти, хто
з вас хазяїн — так. Не поставиш
себе зверху, то кінь стане зверху.
— Як його незаслужено вдариш — чекай на «отвєтку». А вона прилетить: кінь зло
пам’ятає — може через рік тебе
якось тюкнути.
— Плавали з кіньми через Десну. Треба плисти з ним поруч.
Головне — не намагатися на нього залізти. Бо як він у вуха води
набере раз, другий — то може
втопитись.
— Я як на коні — то мене ніяка машина на брала. Вона газує,
жене, аж пилюка. А я верхи навпростець стежками, i все одно
першим буду.
— В нас у селі сідел майже
нема. Фуфайку йому на спину
кинув і поїхав.
— А я без нічого люблю. Без
сідла, без фуфайки. Головно,
оброть щоб була. Я першу оброть сплів років у десять. І дуже
сильно від того вигравав: зранку
встав, нею підперезавсь — і гайда до табуна. Поки хлопці чекають на конюха, коли він прийде,
відімкне комору, я свою оброть
накинув і вже верхи гарцюю.
— На свинарнику самі крепкі
коні були. А знаєте чому? Бо їли

баланду разом зi свинями. А вона
ситна. Коні такі були — ваговози.
— Помню, самий здоровий
кінь був Руслан. В нього шия...
Ну, які у селі обичні хомути зараз? Тройка, п’ятьорка. А на
Руслана був восьмий номер. То я
малим крізь нього не те що пролізти міг — я пробігав через той
хомут.
— А от курник отлічався
кіньми біговими. Чогось завідувач рисаків любив, сам лічно їздив на конєзавод, одбирав, привозив. На курнику коні високі —
ноги довгі.
У директора школи бачив
який зараз кінь? Ото він ще з тих
— з курника.
— А хитрі які вони, а розумні... Як по дрова туди їдемо, то
він таким нещасним прикидається — ледь чугляє, спотикається,
показує як йому важко.
А як назад гружоний — то біжить! Чому? Бо назад завжди веселіше — хоче швидше додому.
— Коли я на нього верхи сідаю — то це мій кінь. А коли ми
на возі удвох з матушкою — то
це її кінь. Мене він вже не хоче
слухати, а Настя віжки бере —
то під її рукою рєзво біжить.
— Коня ти ніколи не нагодуєш! Ніколи! Йому скільки не
дай — він передом жує, а задом
то все викидає.
Нема в нього такого, як у корови. Вона те, що напаслася за
день, відригує і жує як жуйку.
Кінь так не може.
— 40 кілограмів сіна з’їдає за
добу. Один тюк 20 кг вдень і другий тюк 20 кг вночі. А ще вівса
кілограмів три. Можна ще й буряку кілограмів iз десять — багато не буде.
— Як по весні перша трава на
два пальці виросте — то, вважай,
уже сіна не треба — кінь себе прогодує. Майської трави наїсться,
викачається — аж блищить. Викачується, це коли линька — зимову шерстку з себе знімає.
— Про коня кажуть: майська
роса — йому краще вiвса.
— Коли коня вчиш, то
щоб йому важче зробити —
встромляєш палки в колеса воза.
Як не встромити, може так понести, що воза геть розтрощить.
Я, бувало, приїжджав на одній
дошці. Затилки повідбивані, полудрамки.
— Бува, люди міняються
кіньми. Ти мені свого бігового, я
тобі свого тяжеловоза. Он Толя
Картун аж на Черкащину їздив

Отже, чому коні? Чому їх так
багато у Блистові, а у сусідніх селах ні? Як такої відповіді не існує. Але є думки.
Найбільш цікавим мені вбачається поєднання кількох обставин:
— коней було багато у колгоспі, а отже, велика кількість селян навчені з ними працювати,
зналися на тонкощах догляду,
любили коней;
— колгосп у Блистові розформували в числі перших на Чернігівщині, люди опинилися на
самовиживанні раніше за інші
села;
— коней iз колгоспного табуна викуповували у приватну
власність, а земельне розпаювання дало людям ще й сінокоси
й вигони;
— село було козацьке, тож,
імовірно, можна казати, що
зберігся ген свободолюбства: у
скрутні часи люди більше розраховували на власні сили, тож,
лишившись iз кіньми, взялися
до справи.
До коней ішов відповідний
реманент. Кому не вистачало
косарок-сівалок — їх робили
місцеві вмільці «по образу і подобію» колгоспних. Привозили й копіювали польські плуги,
картоплесаджалки.
Розвивалася й підтримувалася локальна місцева конярська
культура: допомагали один одному у догляді за тваринами; у
селі були власні майстри-шорники — шили хомути, гнули дуги
тощо; в торгові дні власники коней підвозили сусідів (особливо
літніх) на базар — це стало правилом поведінки.
Але, повторюся, кінь нині
конкурує з маленьким дешевим
китайським тракторцем та мотоблоком. В чомусь виграє, в чомусь однозначно ні...
Блистова, як і більшість українських сіл, знелюднює. Тут є
кілька міцних хазяїв, які орендують і обробляють від 50 га землі. Тракторів у людей сотні, комбайнів, різного навісного обладнання — теж удосталь. Кожен
такий хазяїн наймає по кілька
односельчан, даючи можливість
заробити. Але орендарі не лише
з місцевих — є сторонні агрофірми і навіть великі агрохолдинги
з офісами у містах. Такі зазвичай
не мають потреби в найманій робочій силі з тутешніх. Агрохолдинги потужні, конкуренцію з
ними (цілком ймовірно) можуть
програти навіть сильні місцеві
хазяї. Особливо з настанням ринку землі. І це також типова ситуація для всієї України.
Зараз село конфліктує з деякими орендарями через вигони й сінокоси, які ті — побравши
в оренду — розорали і засівають
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різними культурами. В ріллю переведені природні трав’яні масиви, які віками не знали плуга.
Часто нові користувачі не дотримуються природоохоронних
правил — орють близько до водойм. Громада обурюється, можливий конфлікт.
Сільський голова Юрій
Шеша — молодий і за віком (28
років), і як керівник — займає
посаду лише кілька місяців. В
його планах — спробувати врятувати село.
— Вважаю, що з орендарями, які йдуть проти інтересів
громади, треба розривати стосунки. Луки маємо врятувати,
бо це багатство не лише Блистови, але також усього придеснянського краю. Хочемо
створити кооператив — розвивати переробку сільгосппродукції на місцях. Люди здають молоко заготівельникам,
але можна стимулювати виробництво готових молокопродуктів в нашому ж селі. Так само
на місці робити борошно, крупи. Продавати не як сировину,
а вже з доданою вартістю, аби
краще заробляти, — розмірковує сільський голова.
У Блистові наче у повітрі носиться думка: якщо таких орендарів стане переважна більшість
— село як таке пропаде. Навіть
у фізичному смислі, адже холдингам не цікаві вулиці, хати й
людські городи. Їм цікаві території під рільництво.
Чотири сотні нині «діючих»
місцевих жителів, які займають
близько тисячі гектарів території села, — навіщо вони будуть
потрібні, якщо остаточно продадуть власні паї? Але, повторюсь,
це питання риторичне, і воно для
всієї України.

Кінь Хазяїн
Василь Картун — останній,
до кого ми завітали. Він однокласник і друг Романа. Свого
коня кличе Хазяїном. Наче чорна гора височить той над двором. І, схоже, не вельми у захваті, коли ми обступаємо його
цілою делегацією. Починає нервувати, на що Василь «демонструє характер» у відповідь. Напівжартома погрожує кулаком:
«Я ттє дам!»
Але тут обізвалася Василева
мати:
— Не займай Хазяїна, кажу!
— Це ви коневі? — запитую.
— Василеві! Ач, розумник, до
Хазяїна з погрозами.
Всі розсміялися.
Василь дістав з кишені табакерку і кілька смужок нарізаного паперу з Менської районної
газети «Наше слово». Вони з Романом звернули дві самокрутки,
щедро наслинивши папір. Коли
запалили сірниками — аж зашкварчало.
Домашній, власноруч вирощений на Василевому городі,
висушений і нарізаний тютюн,
дим, спомини про колгоспний
табун і дитинство, кілька слів
про ціни на молоко, сани, сіно,
мисливські набої, інтернет, дизельне пальне на весну...
Селяни — вони раціональні традиціоналісти. Вміють взяти нове, не відкидаючи старого і
не відмовляючись від давніх звичок.
На зламі епох у середині ХХ
ст. вони впустили в своє життя трактори, «ужививши» їх із
кіньми. А зараз той же селянин
везе саньми дрова, однією рукою тримаючи віжки, другою —
смартфон з 4G-інтернетом.
Ніхто не скаже, скільки у
цьому селі ще протримається
конярство. Але я дещо зрозумів:
є люди, котрим iз кіньми тепліше. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 КВІТНЯ 2021

ФУТБОЛ

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Джокери для рекордів
Повернувшись до своїх клубів зі збірної, динамівці та «гірники» здобули
синхронні перемоги в національному чемпіонаті

❙ Завдяки старанням Жерсона Родрігеса «Динамо» вирвало перемогу в «Олександрії» й зберегло семиочкову перевагу
❙ над «Шахтарем» у чемпіонських перегонах.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
Григорій ХАТА
Завжди непросто командам УПЛ, особливо її
флагманам, повертатися
до змагального ритму після
паузи, викликаної матчами національних збірних.
Перші в 2021 році офіційні
поєдинки збірної України
не принесли їй жодної перемоги, тож до своїх клубів
українські збірники повернулися далеко не в найкращому настрої.
Після невдало завершених командою Андрія
Шевченка поєдинків про-

ти Фінляндії та Казахстану чимало претензій висловлювалося до гри динамівських захисників. У
матчі 20-го туру ЧУ проти
«Олександрії» «біло-сині»
вже на 14-й хвилині пропустили м’яч, який повною мірою дозволив збірникам швидко забути минулі невдачі й усіма думками сконцентруватися на
важливому матчі з непоступливою командою Володимира Шарана.
У минулому «олександрійці» вже не раз псували статистику столично-

му клубу, і перед вояжем
до Олександрії помічник
Мірчі Луческу Еміл Карас
нагадав підопічним, що
грати доведеться з «міцним горішком». Зрештою,
в «Олександрії» були всі
шанси підтвердити своє
реноме грози авторитетів і
вкотре засмутити титулованого опонента. Дві тисячі
уболівальників на стадіоні
«Ніка» максимально допомагали своїй команді.
Утім
феноменальне
вміння Луческу читати гру
й у вирішальний момент
випускати на поле потріб-

ного виконавця допомогло «Динамо» на останніх
хвилинах вирвати перемогу. Натхненний своїми результативними діями за
збірну Люксембургу, Жерсон Родрігес на 100 відсотків упорався з роллю динамівського джокера, врятувавши команду від втрати очок. «Складна гра зі
складним суперником на
дуже складному полі», —
підсумував матч румунський очільник «Динамо».
Переслідуючи «білосиніх», «Шахтар» у 20-му
турі також грав із непро-

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 20-й тур. «Дніпро-1» —
«Львів» — 5:1 (Чуже, 19, 65; Ігнатенко, 58; Когут, 63; Гонсалвес,
90+3 — Таварес, 71 (пен.); вилучення: Ернест, 44 («Л»)), «Маріуполь» — «Інгулець» — 4:3 (Бондаренко, 45 (пен.), 46, 60 (пен.);
Стасюк, 67 — Плохотнюк, 52; Коваленко, 53; Шевцов, 88 (пен.)),
«Рух» — «Зоря» — 0:2 (Громов, 8, 60; вилучення: Іванисеня, 82
(«З»)), «Десна» — «Олімпік» — 2:0 (Тотовицький, 44; Безбородько, 69), «Минай» — «Колос» — 0:0, «Ворскла» — «Шахтар» — 0:2
(Мораес, 42, 62), «Олександрія» — «Динамо» — 1:2 (Сітало, 14 —
Шапаренко, 35 (пен.); Родрігес, 90).
***
Поєдинки 21-го туру (10-11 квітня):
«Маріуполь» — «Шахтар», «Динамо» — «Дніпро-1», «Десна»
— «Олександрія», «Зоря» — «Інгулець», «Ворскла» — «Львів»,
«Ру» — «Минай», «Олімпік» — «Колос».
Турнірна таблиця:
I
В
Н
П
М
О
1. «Динамо»
20
15 4
1
43-14
49
2. «Шахтар»
20
12 6
2
44-15
42
3. «Зоря»
19
10 5
4
33-14
35
4. «Десна»
20
9
6
5
29-20
33
5. «Ворскла»
20
8
7
5
27-17
31
6. «Колос»
20
7
9
4
26-19
30
7. «Олександрія»
20
7
5
8
27-24
26
8. «Дніпро-1»
20
7
4
9
30-31
25
9. «Маріуполь»
20
5
6
9
21-31
21
10. «Інгулець»
20
3
10
7
20-31
19
11. «Олімпік»
19
5
2
12
22-35
17
12. «Львів»
18
4
3
11
15-44
15
13. «Минай»
19
3
6
10
12-33
15
14. «Рух»
19
2
7
10
15-36
13
Бомбардир: Циганков («Динамо») — 10.
стим суперником. У першому колі «Ворскла» в
гостях розписала з «гірниками» нічию, тож мала всі
підстави сподіватися на ще
один очковий успіх. Утім
мотивація команди Луїша Каштру, котра мусила
виправлятися за сенсаційне фіаско в позаминулому
турі «Львову», виявилася кращою. «Це не «Шахтар» відбирав у нас м’яч, це
ми його віддавали», — так
прокоментував дії своїх
підопічних у програному
матчі (0:2) наставник полтавчан Юрій Максимов.
Ну а форвард «Шахтаря»
Жуніор Мораес, який відзначився у матчі «дублем»,
довів таким чином до сотні

лік своїх голів в українських чемпіонатах. Тепер у
рейтингу бомбардирів усіх
часів він посідає п’яте місце. «Сто голів — хороша
позначка в кар’єрі. Хочу
подякувати за допомогу
партнерам з усіх українських клубів, де я виступав.
А з «Шахтарем» ми продовжуємо боротьбу за чемпіонство. Будемо боротися
до кінця, наздогнати «Динамо» реально», — наголосив Жуніор.
А своєрідним рубіконом у нинішній чемпіонській гонці має стати очне
протистояння «Динамо»
та «Шахтаря», котре відбудеться 17 квітня в Києві на
НСК «Олімпійський». ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
«Манчестер Сіті» все ближчий до чемпіонства в АПЛ: «городяни» «на класі» здолали «Лестер» та відірвались від «МЮ» уже
на 14 очок. Олександр Зінченко, який у 2021
році став стабільним гравцем основи «Ман.
Сіті», цього разу отримав перепочинок, залишившись поза заявкою.
Гірші справи у ще одного українського
легіонера Андрія Ярмоленка: форвард «Вест
Хема» все ще продовжує відновлення після
ушкодження коліна, отриманого на початку
лютого.
Тим часом «Ліверпуль» після місячної кризи повернувся на переможний шлях,
розгромивши «Арсенал»: перемогу «мерсисайдцям» приніс дубль португальця Діогу
Жоти, який повернувся після травми.
Прем’єр-ліга. 30-й тур. «Челсі» —
«Вест Бромвіч» — 2:5 (Пулішич, 28; Маунт,
71 — М. Перрейра, 45+2, 45+4; К. Робінсон,
63, 90+1; Діань, 68), «Лідс» — «Шеффілд
Юнайтед» — 2:1, «Лестер» — «Манчестер
Сіті» — 0:2 (Менді, 59; Габріел Жезус, 74),
«Арсенал» — «Ліверпуль» — 0:3 (Жота, 64,
82; Салах, 68), «Саутгемптон» — «Бернлі»
— 3:2, «Ньюкасл» — «Тоттенхем» — 2:2,
«Астон Вілла» — «Фулхем» — 3:1, «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 2:1
(Решфорд, 63; Грінвуд, 83 — Велбек, 13).

Лідери: «Манчестер Сіті» (31 матч) —
74, «Манчестер Юнайтед» — 60, «Лестер»
— 56, «Челсі» — 51, «Тоттенхем», «Ліверпуль» — 49.
Бомбардир: Г. Кейн («Тоттенхем») —
19.

Лідери: «Атлетико» — 66, «Реал Мадрид» — 63, «Барселона» (28 матчів) — 62,
«Севілья» — 58, «Вільярреал», «Бетіс» —
46.
Бомбардир: Мессі («Барселона») —
23.

Іспанія

Італія

Минулого уїк-енду в Іспанії нарешті
офіційно «закрили» попередній сезон: «Атлетік» та «Реал Сосьєдад» у фіналі, який
через пандемію перенесли на рік, розіграли Кубок Короля: команда із Сан-Себастьяна виграла трофей уперше за 34 роки.
При цьому «Атлетік» може виграти Кубок і цього сезону: через два тижні баски зіграють фінал проти «Барселони».
Після вильоту з ЛЧ у тривалу «чорну
смугу» потрапив мадридський «Атлетико»,
який цього разу поступився «Севільї» та повернув інтригу у боротьбі за чемпіонство.
Кубок Короля. Фінал сезону
2019/2020. «Атлетік» — «Реал Сосьєдад» — 0:1 (Ойарсабаль, 63 (пен.)).
Прімера. 29-й тур. «Леванте» — «Уеска» — 0:2, «Гранада» — «Вільярреал»
— 0:3, «Реал Мадрид» — «Ейбар» — 2:0
(Асенсіо, 41; Бензема, 73), «Осасуна» —
«Хетафе» — 0:0, «Алавес» — «Сельта»
— 1:3, «Ельче» — «Бетіс» — 1:1, «Кадіс»
— «Валенсія» — 2:1, «Севілья» — «Атлетико» — 1:0 (Акунья, 70).

Після не надто вдалих матчів за збірну
Руслан Маліновський тріумфально виступив
за «Аталанту», віддавши дві результативні
передачі у матчі з «Удінезе». Після двох
«асистів» українець отримав другу найвищу в команді оцінку за гру. Тим часом ексгравець «Шахтаря» Віктор Коваленко цього
разу залишився у запасі.
Водночас у чемпіонській гонці лишається все менше інтриги: після синхронних
втрат очок «Міланом» та «Ювентусом» «Інтер» відірвався від конкурентів уже на вісім
пунктів, маючи при цьому гру в запасі.
Серія А. 29-й тур. «Мілан» — «Сампдорія» — 1:1 (Хеуге, 87 — Квальярелла, 57), «Аталанта» — «Удінезе» — 3:2
(Муріель, 19, 43; Д. Сапата, 61 — Р. Перейра, 45; Й. Ларсен, 71; Маліновський («А») —
до 78 хв., 2 асиста), «Беневенто» — «Парма» — 2:2, «Дженоа» — «Фіорентина» —
1:1, «Кальярі» — «Верона» — 0:2, «Лаціо»
— «Спеція» — 2:1, «Наполі» — «Кротоне»
— 4:3 (Л. Інсіньє, 19; Осімхен, 22; Д. Мертенс, 34; Ді Лоренцо, 72 — Сімі, 25, 48; Мес-

сьяс, 59), «Сассуоло» — «Рома» — 2:2,
«Торіно» — «Ювентус» — 2:2 (Санабрія,
27, 46 — К’єза, 13; Роналду, 81), «Болонья»
— «Інтер» — 0:1 (Р. Лукаку, 31).
Лідери: «Інтер» (28 матчів) — 68,
«Мілан» — 60, «Аталанта» — 58, «Ювентус» (28 матчів), «Наполі» (28 матчів) — 56,
«Лаціо» (28 матчів) — 52.
Бомбардир: Роналду («Ювентус») —
24.

Німеччина
Навіть без свого головного бомбардира Роберта Левандовського, який лікує травму коліна, мюнхенська «Баварія» мінімально здолала свого головного переслідувача
— «РБ Лейпциг».
Після програшу від чинних чемпіонів та
відставання у сім пунктів наставник «биків»
Юліан Нагельсманн визнав: якщо не станеться нічого особливого, «Баварія» знову
виграє титул, а його команда буде рада фінішувати другою.
Перша Бундесліга. 27-й тур. «Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 2:1, «Байєр» —
«Шальке» — 2:1, «Боруссія» (Д) — «Айнтрахт Франкфурт» — 1:2 (Хуммельс, 45
— Н. Шульц, 12 (у свої ворота); А. Сілва, 87),
«Вольфсбург» — «Кельн» — 1:0, «Майнц»
— «Армінія» — 1:1, «РБ Лейпциг» — «Баварія» — 0:1 (Горецка, 38), «Боруссія» (М)
— «Фрайбург» — 2:1 (М. Тюрам, 53, 60 —

Шаллаї, 11), «Штутгарт» — «Вердер» —
1:0, «Уніон» — «Герта» — 1:1.
Лідери: «Баварія» — 64, «РБ Лейпциг» — 57, «Вольфсбург» — 54, «Айнтрахт Франкфурт» — 50, «Боруссія» (Д),
«Байєр» — 43.
Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 35.

Франція
Минулого тижня лідери французької
першості — «ПСЖ» і «Лілль» — в очному
поєдинку визначали, хто матиме проміжну
перевагу за сім турів до фінішу. Драматичний матч із купою фолів та скандальними
вилученнями завершився мінімальною перемогою «догів».
Ліга 1. 31-й тур. «Монако» — «Мец»
— 1:0 (Фабрегас, 49 (пен.); Фолланд, 52; БенЄддер, 77, 88 (пен.)), «ПСЖ» — «Лілль» —
0:1 (Дж. Девід, 20), «Ланс» — «Ліон» — 1:1
(Клаус, 65 — Пакета, 81), «Анже» — «Монпельє» — 1:1, «Бордо» — «Страсбур» —
2:3, «Лор’ян» — «Брест» — 1:0, «Нант» —
«Ніцца» — 1:2, «Реймс» — «Ренн» — 2:2,
«Нім» — «Сент-Етьєн» — 0:2, «Марсель»
— «Діжон» — 2:0.
Лідери: «Лілль» — 66, «ПСЖ» — 63,
«Монако» — 62, «Ліон» — 61, «Ланс» —
49, «Марсель» — 48.
Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 20.
■
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«У суперника був шанс, якби не наша майстерність та емоції.
Я задоволений тим, що команда до останньої секунди була
сконцентрована на грі».

Ігорс Міглінієкс
латвійський наставник БК «Будівельник» (Київ)

■ ВАЖКА АТЛЕТИКА

Нелегка дорога
Двоє українських важкоатлетів піднялися на п’єдестал у стартові
дні чемпіонату Європи в Москві
Григорій ХАТА
Чемпіонат Європи з важкої атлетики, що минулих
вихідних стартував у Москві, українська збірна розпочала з подвійного успіху. Про
хорошу готовність «синьожовтих» до континентального форуму, результати котрого потраплять до заліку олімпійської кваліфікації, стало
зрозуміло вже під час першої
змагальної дисципліни, коли
Ангеліна Ломачинська в найлегшій ваговій категорії (до
45 кг) здобула «малу» бронзову нагороду в ривку. І хоча
потрапити на п’єдестал за підсумками двох управ українська важкоатлетка не змогла,
її загальне п’яте місце стало
яскравим дороговказом для
української команди.
Не так давно наставники
української чоловічої збірної
відсутність високих результатів у підопічних, які виступають у легкому дивізіоні,
пояснювали тим, що дані категорії не входять до числа
провідних та пріоритетних у
вітчизняній чоловічій важкій
атлетиці. Утім бронзовий успіх у Москві Дмитра Вороновського (у вазі 55 кг) певним
чином руйнує це твердження.

❙ Каміла Конотоп — абсолютна переможниця чемпіонату Європи-2021.
❙ Фото з сайта bykvu.com.
Схоже, тепер поряд із потужними вітчизняними супертяжами будуть в Україні й титуловані представники легкої вагового категорії.
Після першої частини змагань Вороновський посідав у
проміжному протоколі четверте місце, однак, піднявши
у поштовху третю за результатом вагу — 137 кг, Дмитрові (з
сумою 247 кг) вдалося покращити свою позицію в загальному протоколі.
А от сценарій сходження
на європейський п’єдестал

Григорій ХАТА
Останні кілька років найтитулованіший баскетбольний клуб України —
київський «Будівельник» — знаходився поза системою змагальних координат.
Через наявність у столичного клубу боргових зобов’язань ФІБА-Європа
не дозволяла «гладіаторам» проводити
офіційні змагання.
Крига скресла напередодні самісінького старту нинішнього сезону. В останній момент керівництво «Будки» заявилося в українську суперлігу, тож формуванням команди в Києві займалися вже
по ходу чемпіонату.
Коли уболівальники «гладіаторів»
почули про підписання клубом контракту з іменитим литовським наставником Вальдемаром Хомічюсом, думається, в їхній уяві одразу постала картинка
зі стрімким злетом улюбленої команди.
Утім миттєво набрати з підопічними
швидкість і підняти «Будку» на звичні для неї висоти Хомічюсу не вдалося.
Після семи поразок в 11 матчах власники «Будівельника» вирішили попрощатися з відомим спеціалістом. Йому ж на
зміну покликали іншого представника
Балтійського регіону — латвійця Ігорса
Міглінієкса.
Значно краще знайомий з особливостями українського баскетболу, екснаставник «Києва» та «Донецька» швидко
знайшов спільну мову зі своїми новими
підопічними.
З моменту, коли «гладіаторів» залишив Хомічюс, столичний колектив відчутно покращив свої позиції в національному чемпіонаті, піднявшись із низин в середню частину турнірного «пелотону». Нині в доробку «Будівельника»
вже не жахлива статистика з негативним показником виграних та програних
поєдинків. Маючи рівновагу в успішно

харків’янки Каміли Конотоп
у тій же категорії до 55 кг мав
абсолютно інший вигляд. Від
самого старту змагань вона
піднялася на чільну позицію
рейтинг-листа і з кожною новою спробою лише підтверджувала свою перевагу над
конкурентками.
Зрештою, досягнення Каміли в ривку (95 кг), поштовху (113 кг) та сумі (208 кг) забезпечили їй звання абсолютної чемпіонки Європи.
Свою найближчу суперницю — росіянку Світлану Єр-

❙ Дмитро Вороновський із великою «бронзою» завершив ЧЄ-2021.
❙ Фото з фейсбука.
шову — Конотоп випередила
на вісім кілограмів. А третьою
— з результатом 197 кг — стала бельгійка Ніна Стеркс.
Загалом, на чемпіонат Європи до Москви наша країна
відрядила 16 повпредів: шестеро чоловіків та десять жінок. Як видно, Україна має не
надто чисельне представництво в чоловічому дивізіоні.
Хоча був час, коли нашу
чоловічу команду на ЧЄ узагалі представляв один атлет.

До того ж не варто забувати, що через неприємні історії з позитивними допінгпробами збірна України була
відсторонена від участі в чемпіонаті світу-2017. По суті,
в Москві доводиться бачити
виступ оновленої української
збірної, де поруч із новими обличчями наставники очікуватимуть результату й від старих героїв — Дмитра Чумака,
Ірини Дехи та Анастасії Лисенко. ■

■ БАСКЕТБОЛ

Емоційний заспів
Перемогою в Кубку країни столичний «Будівельник» відзначив своє повернення
на змагальний майданчик
■ ТАБЛО
Кубок України. Фінал. «Будівельник» —
«Черкаські мавпи» — 93:70.
Півфінали. «Будівельник» — «Миколаїв»
— 82:71, «Черкаські мавпи» — «Запоріжжя» —
79:67.
та невдало завершених поєдинках, підопічні Міглінієкса з упевненістю чекають
наближення «плей-оф». Власне латвієць
не приховує, що плани перед командою
на чемпіонат стоять амбіційні.
А те, що «Будівельник» прагнутиме
в поточному розіграші суперліги досягти
максимуму — сумнівів немає. А як свідчення його найвищих амбіцій — перемога команди Міглінієкса в Кубку України.
У вирішальному матчі турніру столичні баскетболісти переграли «Черкаських мавп» — 93:70. «У суперника
був шанс, якби не наша майстерність та
емоції. Я задоволений тим, що команда
до останньої секунди була сконцентрована на грі», — зазначив Міглінієкс.
На шляху до фінального поєдинку
«мавпи» вибили з розіграшу «Хімік»,
тож мали потенціал і для ще одного гучного досягнення. Утім, як зауважив форвард черкаського клубу Іван Ткаченко,
його команді не вистачило сил пройти на
максимальних обертах усю дистанцію:

❙ У «Будівельника» більше, ніж у «Черкаських мавп», виявилося майстерності та емоцій
❙ для перемоги у Кубку країни.
❙ Фото з сайта ФБУ.
«Ми були заряджені на перемогу, на боротьбу, що й показали в перші вісім хвилин. Але потім пішов якийсь провал».
Головний тренер «Черкаських мавп»
Максим Міхельсон визнав, що суперник

виглядав сильніше й заслужено переміг.
Відтак в активі «Будівельника» — загалом п’ята в історії перемога в національному Кубку. Попереду ж — важка боротьба за чемпіонство. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Яйця і МВФ
Причинами подорожчання вітчизняних продуктів частково є «ковідні» виплати в США,
підвищення зарплат в Україні і локдаун у нашій країні

КАЛЕЙДОСКОП
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■ СЕЛЕБРІТІ

Австралійці проти
Голлівуду
Навала зірок із Каліфорнії викликала
соціальне напруження
Для нас Австралія в певному сенсі тера інкогніта, адже
через свою віддаленість від нашого континенту мало хто
має змогу подорожувати цією чудовою країною. А ось зіркам Голлівуду ця країна, особливо з огляду на пандемію
«ковіду», дуже полюбилася. Мало того, що австралійці
зуміли доволі швидко впоратися з поширенням цієї підступної хвороби і тепер вільно можуть відвідувати парки,
театри, нічні клуби — словом, насолоджуватися життям
повною мірою. До того ж уряд цієї країни зумів ще й повернути своє податкове законодавство таким чином, щоб
залучити іноземні фірми до праці саме на Зеленому Континенті, адже для іноземців запровадили податкові пільги. Тож чимало кіностудій залюбки переїжджають у країну
кенгуру, щоб у «тепличних» умовах провадити знімальний
процес, зважаючи ще й на те, що в Каліфорнії через локдаун і високу захворюваність на «ковід» ці процеси були призупинені. Тож до Австралії, спочатку щоб просто тимчасово
перебути карантин, а потім і працювати, потягнулася вервечка голлівудських і не тільки зірок. Так, тимчасове житло там
винаймають Зак Ефрон, Метт Деймон, Наталі Портман, Едд
Ширан, Джейн Сеймур та багато-багато інших. Нещодавно
до них доєдналася й Джулія Робертс, яка зніматиметься разом зі ще однією зіркою Голлівуду — Джорджем Клуні — у
фільмі з промовистою назвою «Квиток до раю».
Варка ВОНСОВИЧ
Репутаційні збитки від інтерв’ю, яке дала
парочка Меган Маркл та Гаррі — колишній
принц Британії — відомій американській
журналістці Опрі Уїнфрі, здається, перевищують фінансові (адже не секрет, що парочка отримала кошти за нього, хоч і повідомила, що всі гроші підуть на благодійність). Усім
відомо, що, незважаючи на бурчання й нарікання, які час від часу лунають від пересічних британців, вони все ж таки дуже люблять
свою маму-королеву і всіляко підтримують
престиж монаршої сім’ї (і не лише зі своїх
податків). Тож обивателів острівної країни
неабияк розізлило це інтерв’ю. Нещодавно ж
трапився і зовсім анекдотичний інцидент —
британська «Асоціація рудих»... виключила зі
своїх рядів Гаррі з роду Віндзорів, адже він,
за словами членів цієї спілки, завдає збитків
престижу й репутації їхньої організації.

І все б нічого, та багато австралійців не радіють такому голлівудському десанту. І ось чому: рік
тому Австралія закрила свої кордони у зв’язку з пандемією, в результаті чого за межами батьківщини залишилися 40 тисяч австралійців. Група активних жителів
Зеленого Континенту навіть звернулася до ООН із приводу порушень
прав людини, проте ситуація й надалі залишається критичною. Уряд
Австралії постановив, що на літаку
може перелітати лише 40 пасажирів.
Через це кількість рейсів збільшилася, але квитки значно подорожчали
(від 3 тис. до 15 тис. австралійських
доларів), адже власникам авіакомпаній вигідніше продавати місця
першого чи бізнес-класу, а це по кишені далеко не всім. Та й навіть за
таких умов скільки часу знадобиться,
щоб усі австралійці, що опинилися за
межами батьківщини, все ж змогли
добратися до рідних домівок? ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №33

❙ Джулія Робертс —
❙ австралійська «заробітчанка».

■ ЗАКРИТИЙ КЛУБ

Гаррі вже не рудий
Герцога Сассекського звинувачують
у недостойній поведінці
Британські руді зазначають, що носії
вогняної кучми і самі є вогненебезпечними, в сенсі запального характеру. Гаррі також був у молодості ще тим витівником, тож
члени асоціації, прийнявши його до своїх
лав, гадали, що він вище підніме прапор їхньої спільноти. Проте були жорстко розчаровані, коли він почав «виносити сміття з
хати», розповідаючи неприпустимі речі про
расизм у королівській сім’ї, нетерпимість. Та

й узагалі, не пасує чоловіку пліткувати про
своїх родичів, створюючи проблеми для
улюбленої всіма британцями королеви. Поведінка Гаррі більше пасує блондину, аніж
рудому, стверджують члени «церкви» рудих. Тим паче, зловтішаються «зраджені»
рудоволосі, герцог Сассекський почав лисіти, тож тепер його виключення з лав клубу рудих має ще й суто фізіологічний підтекст. ■

■ ПОГОДА
7 квiтня за прогнозами синоптиків

Курорти Карпат: хмарно, снiг. Славське: вночi -7...-9,
удень +0...+2. Яремче: -3...-5, удень +1...+3. Мiжгiр’я:
вночi -4...-6, удень 0...+2. Рахiв: уночi 0...-2, удень
+2...+4.

Північ
мінлива
хмарність

-2…+3
+1…+6

0…-5
+1…+6
Схід

хмарно

Центр

+1…+6
+6…+11

+1…+6
+11…+16

дощ

5 квiтня висота снігового покриву становила: Дрогобич
— немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай —
56 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина —
немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає,
Коломия — немає, Пожежевська — 67 см.
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цурався!» (Тарас Шевченко). 3. Британський натураліст, іменем якого називають антипремію за найбезглуздішу смерть. 4. Те, що відрізняє смокінг
від інших піджаків. 5. Жінка, що дбає
про дитину, доки мама зайнята. 6.
Назва представників субкультур та
молодіжних течій у часи перебудови.
9. Весняна квітка, шафран. 12. Комаха, що стала причиною однієї з найпоширеніших фобій. 13. Парафіяльний
священник. 14. Буковинський народний месник, лідер селянського повстання. 15. Мусульманський чорт. 18.
Англійський письменник, один з основоположників жанру фентезі, автор «Гобіта» та «Володаря перснів».
19. «Берлин рушив, а Івася ... покрила» (Тарас Шевченко).. 20. Шматок
стіни, скелі, гілки. 23. Російський березень. 24. Як Остап Бендер називав
Іннокентія Вороб’янінова. ■
Кросворд №31
від 30 березня

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Київ: хмарно, мокрий снiг i налипання мокрого снiгу. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 0...+2,
удень +4...+6.

По горизонталі:
4. Ім’я римського легіонера, який
проткнув списом Ісуса Христа. 7. «Остання ...» — мистецьке об’єднання і
телевізійна програма, яку вів Олесь
Доній. 8. Метал, з якого роблять труни для загиблих, що чекають на тривале транспортування. 10. Нічия в доміно. 11. Дерев’яна рамка, яку одягали на шию волам, символ рабської
праці. 12. Легкий комерційний автомобіль з відкритою вантажною платформою або мистецтво зваблювати жінок. 14. Дерево, символ Києва.
16. Міністерська посада в радянському уряді до 1946 року. 17. Столиця Лівану. 19. Дипломатична посада
представника країни в інших країнах,
покликаного підтримувати та обслуговувати у певних питаннях громадян
своєї країни. 21. Народний верхній
одяг, який Іван Драч закликав зняти з Тараса Шевченка. 22. Ім’я австралійського актора, який здобув популярність завдяки ролям у фільмах
«Нестримні-2» і «Голодні ігри», а також роману з Майлі Сайрус. 24. Товар, переважно мануфактурного виробництва. 25. Відомий бренд спортивного одягу і взуття. 26. Бізнесмен,
який вкладає гроші у справу з надією
отримати прибуток. 27. Містечко під
Києвом, біля якого народилася Катерина Білокур.
По вертикалі:
1. Паличкоподібна бактерія. 2.
«Осьде воно, подивися! Де ж ти? Заховався? Утік!.. Нема! ..., ... батько од-

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Лiкарю, мій чоловік Льова
таки випадково проковтнув нурофен. Що робити?
— Зробіть йому таки тепер головний біль — не пропадати ж пiгулцi.
***
Лікар каже пацієнтові, який отямився від наркозу:
— Операцію ви перенесли добре, а ось перед нею ви поводилися
просто неможливо — виривалися,
кричали.

— А ваш знайомий iз сусіднього лiжка поводився ще гірше.
· — Ще б пак, адже його до нас у
клініку послали вікна мити.
***
Нові росіяни в Большому театрі
на балеті. Дружина — чоловікові:
— Усi почуття в балеті — любов, пристрасть, бажання — видно
в рухах.
— Не скажи. У мене недавно
друг на «Лебединому озері» бабки
заплатив, так балерина заспівала.
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