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Наклеп на сонце
Відновлювана енергетика не належить олігархам, вона є економічно ефективною
і в Європі вже нині перевищує обсяги на викопних джерелах
» стор. 4

❙ Сонце світить усім — і зігрівати має також усіх.
❙ Дитячий малюнок із сайту rentechno.ua.

Передплатіть «Україну молоду» на червень
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 12 ТРАВНЯ 2021

ІнФорУМ

«Стратегічним курсом держави є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та
в Організації Північноатлантичного договору.
Володимир Зеленський, президент України

■ COVID-19

Позитивне
падіння
А кількість
провакцинованих росте
повільно
Євдокія ФЕЩЕНКО
За останній період в Україні помітно знизилася кількість нових захворювань на коронавірус: якщо позаминулого тижня виявили 55 605 випадків, то минулого — 36 389,
тобто різниця у майже 20 тисяч. Найвтішніше, що зменшилося число госпіталізацій: з
19 237 позаминулого тижня до 14 480 за останній тиждень. На лікарняних ліжках нині перебуває теж немало — близько 29 тисяч хворих із коронавірусом чи підозрою на нього.
Утім на піку третьої хвилі цифра сягала більше 49 тисяч осіб.
За останню звітну добу 10 травня в Україні діагностували 2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 084 особи, померли 119 хворих, одужали 8 617 осіб, така офіційна статистика.
Щоправда, і тестувань зробили лише 21 974.
Найбільша кількість підтверджених випадків
зареєстрована у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях. У
Києві — 98.
На порозі — індійський штам коронавірусу, який є ще небезпечнішим та агресивнішим
за південноафриканський та британський. Цей
вірус характеризується надважкою клінічною
картиною, з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація. За повідомленнями індійських ЗМІ,
також є випадки сліпоти та мікромікозу — некротичних уражень слизових оболонок носа та
горла.
Індійський штам коронавірусу вже зафіксували у Польщі, Румунії, інших країнах Європи. Згідно з даними платформи Gisaid,
де країни можуть обмінюватися даними про
віруси, штам з Індії виявили майже в 40 країнах. Його називають «подвійним мутантом»,
тому що несе дві небезпечні мутації — E484Q
і L452R, які можуть зробити вірус більш заразним і допомогти краще ухилятися від захисту організму. В Ізраїлі виявили випадки індійського штаму коронавірусу навіть у тих людей, які були щеплені проти COVID-19.
Однак вакцинація лишається дієвим способом уникнути зараження або пом’якшити
перебіг захворювання. Міністр Максим Степанов мріє, що загалом Україна має отримати 42 мільйони доз вакцини у 2021 році, вони
вже законтрактовані; до кінця травня очікують 1,4 млн доз по COVAX. Якщо не виявиться, що знову обіцянки-цяцянки... Доконаного виду те, що за останні 10 днів отримали
мільйон доз вакцини компанії Sinovac, а також
за ініціативою COVAX — 267 тисяч доз вакцини AstraZeneca; 117 тисяч доз вакцини Pfizer.
Загалом в Україні від початку вакцинації
наприкінці лютого щеплено лише 865 590 людей. Із них завершили вакцинацію, тобто отримали дві необхідні дози, лише 695 осіб (напередодні таких було 446).
Тим часом ще 7 травня головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу наголосив, що наявність декларації із сімейним лікарем не є обов’язковою умовою для вакцинації проти COVID-19. Тому пацієнти можуть самостійно звертатися по отримання вакцини.
У МОЗ переконують, що записатися на
щеплення можна у будь-якому зручному пункті щеплення. А вакцинуватися не обов’язково
саме там, де заключена декларація з сімейним лікарем. Під час вакцинації пацієнту необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу. Якщо вам відмовили у проведенні щеплень саме через декларацію, про такий
інцидент потрібно повідомити. Зокрема можна зателефонувати у контакт-центр МОЗ — 0
800 60 20 19 або НСЗУ — 16-77. ■

Тетяна МИКИТЕНКО
Росія поки не демонструє
реального відведення військ
від кордонів України, лише
зменшила на 3 500 осіб контингент в окупованому Криму, заявив президент Володимир
Зеленський у розмові з журналістами 11 травня у рамках
1-го дня Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни». І додав: «Зараз, правда, є
дані, що був парад на 9 травня
на тимчасово окупованих територіях — там була різна техніка, і заборонена Мінськими
угодами, в тому числі».
Станом на першу половину 11 травня порушень режиму припинення вогню в
районі проведення операції
Об’єднаних сил не зафіксовано. Протягом попередньої
доби в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню.
Неподалік населеного пункту Троїцьке ворог відкриІнф. «УМ»
Через скандал зі студенткою КНУ імені Тараса Шевченка Анастасією, яка «прославилася» висловлюваннями про російського репера
Басту, в унiверситетi кажуть,
що слова дівчини кидають
тінь на репутацію закладу,
але відрахувати її поки не мають права.
У національному вузі терміново скликають вчену раду,
а викладачі збирають підписи
під зверненням до університетської комісії з етики. Про
це повідомляє «5 канал».
«Відеозвернення, попри
непереконливе виправдання,
яке було поширене, є виявом
глибокої неповаги до держави

■ НА ФРОНТІ

Будують міст і
контролюють водогін
Українська сторона СЦКК забезпечує
безпечне проведення оглядів об’єктів
цивільної інфраструктури
вав вогонь із мінометів 120-го
калібру, а біля селища Опитне
— з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Старогнатівки противник двічі здійснив обстріл
зі стрілецької зброї, ручних
протитанкових i підствольних
гранатометів. У передмісті населених пунктів Авдіївка, Південне та Водяне російські окупанти відкривали вогонь iз гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів i
стрілецької зброї.
З початку травня до Ук-

раїнської сторони СЦКК
надійшло 20 заявок на отримання гарантій безпеки та забезпечення дотримання режиму припинення вогню під час
проведення ремонтних робіт
від керівників підприємств та
органів місцевого самоврядування. Більшість заявок для
проведення ремонтних робіт
на критичних об’єктах інфраструктури регіону, а саме — водовід в районі КПВВ «Золоте»
та лінія електропередач Світлодарськ — Калініна. Наразі

■ ЗВИЧАЙНИЙ СЕПАРАТИЗМ

Реп «пiдвiв»
В університеті Шевченка прокоментували
скандал навколо доньки судді через
Басту
Україна, до майбутньої професії юриста. А може й інтерпретуватись як «участь у дестабілізації суспільного життя в Україні», про що йдеться
на сайті Центру «Миротворець», — зазначили в університеті.
За словами завідувачки

кафедри
фольклористики
Олесі Наумовської, Анастасія
повинна понести покарання і
це все «справа СБУ», оскільки дівчина «говорила про територіальну цілісність України».
Доцентка
Київського
вишу Оксана Мацько заяви-

триває робота щодо отримання гарантій безпеки для організації цих робіт від окупаційних
адміністрацій ОРДЛО.
Водночас Українська сторона СЦКК забезпечила гарантії
безпеки на місці проведення
низки робіт та планових оглядів різних об’єктів цивільної
інфраструктури на основі раніше отриманих гарантій. Так,
минулого тижня виконано роботи з демонтажу ділянки ЛЕП
в районі населеного пункту Лопаскіне, а також огляд водогону в районах населених пунктів Світлічне, Карбоніт, Нижнє-1 та Новотошківське.
Робоча бригада виконала плановий огляд стану шламонакопичувачів І та ІІІ черги Фенольного заводу та забір ґрунтових вод для аналізу
хімічного складу в районі населеного пункту Новгородське
Донецької області. Протягом
тижня продовжували будівництво автомобільного мосту
на дорозі Харків — Дебальцеве поблизу населеного пункту
Роти.■
ла: «Дуже неприємно читати
коментарі, де огульно звинувачують усіх викладачів. Це,
безперечно, репутаційні втрати».
Самі ж студенти підтримують відрахування Тарасюк,
але здобувати освіту юриста Анастасія все ж продовжить. В університеті Шевченка повідомили, що для відрахування є чіткий перелік підстав, а публічних закликів до
сепаратизму в ньому немає.
Виправити це можуть зміни
в законі про вищу освіту —
такі пропозиції університет
уже готує.
Анастасія, яка заступилася за російського репера Басту
й образила українців, пiзнiше
попросила вибачення. ■

■ КОНКУРС

Креатив громад
Проголосувати за реалізацію цікавих
проєктів може кожний
Світлана МИЧКО
Розпочалося онлайн-голосування за проєкти, які увійдуть до фіналу конкурсу «Наша
громада». Він проводиться для
об’єднаних територіальних
громад України з 29 березня
до 30 вересня цього року у рамках Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» й організований двома телеканалами (ICTV та СТБ) у партнерстві
з Українським кризовим медіацентром. За мету організатори
поставили, зокрема, показати
конкретні історії успіху територіальних громад.
Участь у конкурсі беруть
283 громади з усіх областей
(найактивнішими за кількістю поданих заявок виявились
Дніпропетровська, Полтавська, Львівська та Харківська),
а щодо тематики запропоновані проєкти розподілилися
таким чином: 78 стосуються
туризму, 47 — культури, 31 —
екології, 27 — молодіжних пи-

тань, по 16 — медицини та комунальної сфери, по 11 — інклюзії, розвитку підприємництва та освіти, 10 — ініціатив
для людей поважного віку, і 2
— лідерства жінок. Лановецька громада з Тернопільщини,
для прикладу, запропонувала проєкт «Дорога додому Івана Марчука», який передбачає
створення музею славетного
митця та, у разі перемоги, туристичного промоцентру. Подали свої проєкти Верховина,
Асканія-Нова, Жовква, Володимир-Волинський, Гуляйполе й багато інших.
Переможець конкурсу отримає грошовий приз у розмірі 500 тис. грн на втілення
свого проєкту. Щоб підтримати проєкт якоїсь iз громад (дозволяється максимум 5), необхідно зареєструватись на сайті otg.fakty.com.ua через електронну пошту або сторінку в
фейсбуцi. У фінал пройдуть
13 громад, проєкти яких отримають найбільшу підтримку
за результатами інтернет-го-

❙ Здобути перемогу громадам можна своїм голосом.
❙ Фото з сайту otg.fakty.com.ua.
лосування. Ще 13 громад-фіналістів обере експертне журі.
Програма USAID «Децентралізація приносить кращі
результати та ефективність»
(DOBRE) — це п’ятирічна
програма, що виконується
міжнародною організацією
Глобал Ком’юнітіз (Global
Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Вона спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов
для розвитку ОТГ, підвищення рівня залученості громадян
до ухвалення рішень та забезпечення підзвітності й прозорості в громадському управлінні. До консорціуму виконав-

ців програми DOBRE, на чолі
з Global Communities, входять:
Український кризовий медіацентр, SocialBoost, Фонд розвитку місцевої демократії
(FSLD/FRDL), Малопольська
школа державного управління
при Краківському університеті
економіки (MSAP/UEK, Польща), Національний демократичний інститут (NDI).
Програма працює в сімох
цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській.
Із червня минулого року розпочала свою роботу ще в трьох
— Запорізькій, Чернівецькій
та Чернігівській. ■

ІнФорУМ
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
В Умані на Черкащині —
освітянський скандал. Тамтешньому вчителю міської
школи №1 Ігорю Соболенку оголосили догану. А все
почалося після того, як пан
Ігор розмістив у ФБ свій допис про реформування шкіл
у місті.
«Майбутні першокласники чотирьох шкіл міста
Умань (№№1, 3, 4, 9) днями дізналися, що у ці школи вони, скоріш за все, не
підуть. Те саме дізналися
школярі 9-х класів десяти
уманських шкіл. Оскільки
міська рада оприлюднила
проєкт рішення, яким реформує заклади освіти міста», — йдеться у дописі Ігоря Соболенка.
Він зазначає, що «ледь
не щодня змінюються плани у приймаючих рішення
— то одні школи закривають, як до останнього вони
планували вчинити із ЗОШ
№8, то за інші беруться».
«До початку навчального року залишилось 4 місяці, а першокласники і їхнi
батьки поняття не мають,
де вони зможуть здобувати
освіту. Ще понад 800 учнів
10-11 класів уже наступного навчального року потрібно буде розмістити в трьох
школах (у рештах 10 шкіл
старші класи не набиратимуть), що фізично неможливо», — констатує Ігор Соболенко.
І називає цинічним перший пункт розпорядження
міськради про «проведення роз’яснювальної роботи
серед учасників освітнього процесу щодо реорганізації закладів освіти», та
від імені батьків і вчителів
просить обґрунтування таких рішень. Зокрема, уточнює, показати скільки зекономить на цьому бюджет,
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■ СКАНДАЛ

■ ДО ДАТИ

Доганою зупиняють критику

Найліпше
з його серця

Допис учителя Ігоря Соболенка про недолуге
реформування шкіл кваліфікували як невідповідність
морально-етичному кодексу педагога
чи є громадське обговорення проєкту рішення, висновки профільної комісії
міськради, та просить показати нову територію обслуговування закладів освіти,
нові школи, їдальні, класні
кімнати, у яких через 4 місяці будуть вчитися уманські діти.
«Чи ви сподіваєтеся, що
запхаєте наших дітей у коридори чи непристосовані
приміщення інших шкіл, і
ми ці приміщення швиденько за свої гроші поремонтуємо?» — запитує Ігор Соболенко.
Після публікування поста у соціальній мережі «Фейсбук», стверджує уманський вчитель, «за лічені хвилини розпочалося службове
розслідування і було написано наказ по управлінню
та створено комісію». «Щоб
ви зрозуміли — на все пішло не більше 15-20 хвилин.
Я за 26 років у школі ніколи
не бачив, щоб так оперативно реагували керманичі освіти на проблеми нашої чи
якоїсь іншої школи. На підставі телефонного звернення народного депутата Антона Яценка. Так, саме так
написано в Акті — за телефонним дзвінком нардепа»,
— обурюється Ігор Соболенко.
Члени комісії з представників управління освіти та молодіжної політики
Уманської міської ради «винесли вердикт, що вчитель

Лариса САЛІМОНОВИЧ
У півторарічного Єлисейка Зеленського, який від народження
страждає спінальною м’язовою атрофією (СМА 1), тепер фактично два
дні народження. Недавно у Харкові
йому при допомозі інфузомату внутрівенно ввели американський препарат Zolgensma, що є функціональною
копією гена SMN1. Відтепер унікальний «замінник» сам продукуватиме
білок для мононейронів, завдяки чому
малюк нарешті зможе самостійно рухатися.
Мама дитини Каріна Зеленська
розповіла, що тяжку рідкісну хворобу в дитини виявили, коли хлопчикові
виповнилося 2 місяці. «Спочатку був
розпач, — пригадує вона. — Дитина
начебто здорова, їсть, рухається. Ну
слабка, ну не тримає голову. Ти сподіваєшся — буде тримати. Після того,
як почули діагноз, думали, що все,
оскільки в Охматдиті нам так і сказали, мовляв, народите другу дитину, а
від цієї можна відмовитися». Причина більш ніж серйозна — як правило,
малюки з вродженою СМА1 не доживають до 2 років.
Проте молоді батьки вирішили боротися і переїхали з Бахмута до Польщі, де є можливість кожні 4 місяці
вводити підтримуючі ін’єкції у спинний мозок. Там вони й почули про
препарат Zolgensma, вартість якого 2,3 мільйона доларів. Аби придбати найдорожчі у світі ліки, Зеленські при допомозі волонтерів оголосили
збір коштів. Коли на їхньому рахунку була п’ята частина потрібної суми,
доля нарешті до них посміхнулася. В
середині грудня стало відомо, що ком-

Оксана Забужко й Ірма
Вітовська декламуватимуть
новели Василя Стефаника
Валентина САМЧЕНКО

❙ Скан наказу з сайту dzvin.media.
під час уроку перебував у соціальній мережі, а інформація, яку він написав, створює соціальну напругу».
Словом, комісія винесла Ігорю Соболенку догану,
бо він під час уроку опублікував інформаційний пост,
в якому поширював недостовірну інформацію щодо
закриття ЗОШ №1 і №4. В
акті також iдеться про те,
що «активне користування
соцмережею «Фейсбук», а

саме публікація постів під
час освітнього процесу, суперечить морально-етичному кодексу педагога».
Наразі
освітянський
скандал в Умані цим не вичерпався. За словами Ігоря
Соболенка, уманські вчителі
та батьки збираються під стінами міської ради провести
протестний мітинг, на якому вимагатимуть від місцевої влади зупинити «освітній геноцид». ■

■ МЕДИЦИНА

Рукотворне диво
Бахмутському малюку
з тяжкою генетичною
хворобою безкоштовно
зробили найдорожчу
у світі ін’єкцію
панія-виробник Novartis вирішила
надати Єлисею дозу рятівного препарату безкоштовно. Для цього фармацевтичній фірмі довелося створити окремий юридичний відділ. На той час
не було відомо, де саме введуть препарат малюкові і чи доведеться сплачувати ввізне мито. Зрештою, вибір упав
на Харків, куди й приїхала родина з
Польщі.
Транспортували генний препарат
у спеціальній ємності, де зберігається температура мінус 60 градусів.
Після 4-годинного розморожування
Zolgensma ввели дитині. «Процедура тривала 40 хвилин, робили під місцевим знеболюванням, — розповіла
Каріна. — Єлисейко дуже плакав, а я
вся змучилася під дверима і теж плакала, не розуміючи, що з ним, як його
санують, як він дихає та чи витримає
він це все?! Але Єлисей — мій герой та
сильний хлопчик!».
Через кілька днів малюкові зробили спеціальний аналіз Chop intend, аби
оцінити динаміку одужування. Він на-

❙ Сім’я маленького Єлисея сподівається
❙ на повне одужання дитини.
❙ Фото з сайту nashamama.com.
брав 26 балів при нормі 64. Результат
досить непоганий, оскільки у Польщі
цей показник був усього лише 19. Зараз хлопчик став потроху піднімати
ручки, а до цього ворушив усього лише
пальчиками. І хоча попереду — дуже
тривала реабілітація, щасливі батьки
не втрачають надію, адже після уколу
Zolgensma поступово у малюка починають працювати інші м’язи. «Він зараз
став сильний, — каже Карина. — Ви
бачите, що він підняв зараз руку? Це
для нього дуже важко. Він став ніжки
тримати, стало дихання у нього більш
спокійне. Прогрес, на перший погляд,
ніби й невеликий, але в нашому випадку це справжнє диво». ■

Цього року вшановуємо півторастолітні ювілеї трьох світочів української культури: у січні — Агатангела Кримського, в лютому — Лесі Українки (Лариси Косач-Квітки), у травні — Василя Стефаника. Творча
спадщина народженого на Станіславщині
(нині Івано-Франківська область) письменника налічує 72 новели. Усі його твори вражають реалістичністю зображених персонажів, оригінальністю стилю та художньою досконалістю.
У 1896—1897 роках Василь Стефаник
написав поезії у прозі, які намагався видати
окремою книжкою з назвою «З осені», проте
підготовлена книжка не зацікавила видавців
і письменник знищив рукопис. Письменник,
який був послом (депутатом) Австрійського
парламенту від Королівства Галичини та Володимирії, залишив по собі значний епістолярний спадок — наразі відомо про 456 його
листів.
Майстрові експресіоністичної новели
присвячується низка подій, зорганізована Мінкультури та інформаційної політики
спільно з Держагентством з питань мистецтв
та мистецької освіти, в яких задіяні архівні інституції, літературно-меморіальні музеї — Львівський Івана Франка та Русівський Василя Стефаника, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Український інститут національної
пам’яті. Частково заходи відбуватимуться
під відкритим небом у Києві; для всіх обіцяють онлайн-трансляції на сторінках МКІП та
мистецького держагентства і в Ютубі.
У театральному перформансі «Найліпше
з мойого серця» з новел та листів Василя Стефаника у день його народження 14 травня в
столичному Маріїнському парку, на сцені
літнього театру «Мушля», будуть задіяні
письменниця Оксана Забужко, актори Ірма
Вітовська, Андрій Ісаєнко, Юрій Дяк. Музичний супровід художньому читанню новел і листів створюватимуть Оксана Нікітюк
— соло, капела Сергія Охрімчука, Струнний
квартет у складі Віктора Іванова, Олександри Васильєвої, Катерини Супрун та Ольги
Дріги. Режисерка-постановниця дійства —
Олена Савчук.
Вхід на подію безкоштовний, але з дотриманням протикарантинних умов. Початок о
20.00.
До перформансу біля «Мушлі» презентують виставковий проєкт «СтефаникOnline»,
який представить хронологічний погляд на
життя та літературний доробок письменника,
з акцентами на історичному контексті зламу
століть. Форма виставки звертатиметься до
теперішньої повсякденності: ключові епізоди
біографії Василя Стефаника будуть унаочнені
за допомогою інтерфейсів відомих мобільних
додатків, розповідають організатори. Умовно долаючи історичну дистанцію, такий підхід дасть змогу подивитись на постать автора
як на нашого сучасника, який активно реалізовував себе у вкрай турбулентні роки, проте
ніколи не полишав своєї головної місії — відстоювання прав людей.
За попередньою реєстрацією 15 травня можна потрапити у київський Довженко-центр на перегляд фільму Леоніда Осики
«Камінний хрест» (1968), створеного за однією з найвідоміших новел Василя Стефаника. Опісля запланована дискусія за участі експертів кіно щодо художніх засобів фільму
та сміливого експерименту з перекладу літературного тексту мовою кінематографа.
Три дні поспіль, 14-16 травня, представлятимуть окремі дискусії про життя, творчість та проблематику творів Василя Стефаника. Його твори можуть подобатись та
викликати захоплення й подив, можуть навіть лякати, жахати та породжувати нерозуміння, однак вони точно не залишать байдужими. ■
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Олег ГАНСЬКИЙ

Будь-яка нова технологія викликає плітки та різні міфи, які народжуються від незнання. Саме
так трапилось і з відновлюваною
енергетикою. Як вважають у компанії «Атмосфера» та секретаріаті
Асоціації сонячної енергетики України, відновлювана енергетика
— це не тільки світовий пріоритет та необхідність з огляду на
кліматичну кризу, а також рівні
можливості для всіх жителів
громади інвестувати у розвиток
енергоефективності, обираючи
власні «зелені» рішення для домогосподарства та бізнесів. На
думку експертів асоціації, настав
час спростувати хибні уявлення
про ВДЕ і відповісти, чи зможе
нетрадиційна енергетика на всі
сто відсотків забезпечити сучасну економіку та всіх гравців
енергоринку. При цьому аналітики зауважують: досягти такого
результату в Україні цілком можливо. Єдине, що нас відділяє від
чистої мети, — це віра у міфи.

■ ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ

Наклеп на сонце
Відновлювана енергетика не належить олігархам, вона є
економічно ефективною і в Європі вже нині перевищує обсяги на
викопних джерелах

Міф №7. Сонячні батареї
токсичні й не підлягають
переробці

Міф №1. Відновлювані
джерела енергії не можуть
забезпечити енергетичні
потреби споживачів, особливо
в темний час доби або у
безвітряну погоду
Дійсно, сонячні панелі не
працюють вночі, а вітряним
турбінам потрібен хороший вітер. Але технології розвиваються неймовірно швидко. Останні
інновації в технологіях зберігання також додаються до енергетичної «суміші», яка підтримує розвиток ВДЕ. Вже були
зроблені величезні технологічні стрибки вперед, тому немає
сумнівів щодо високої ефективності й економічних переваг акумуляторів. А більшість
«гібридних» систем із акумуляторним накопичувачем здатна
ізолюватись від мережі під час
відключення електроенергії і
забезпечувати певний рівень резервного живлення.
Прогнози вже найближчого
майбутнього дозволяють сподіватися, що невдовзі електромобілі стануть звичними для
всіх громадян, їх можна буде
об’єднати в мережу, щоб використовувати як додаткову батарею — і домогтися транспортування енергії. Завдяки такій
автоматизованій системі smart
grid батареї від електромобілів
живлять будинок, який насамперед заряджає їх від мережі
або сонця. Також можливим є
використання синергії кількох
відновлюваних джерел — сонячних, вітрових, малих гідроелектростанцій та станцій на біомасі.
Усе це разом дозволяє протягом
року комфортно «жити» цілком на відновлюваній електричній та тепловій енергії не тільки
мешканцям приватних будинків, а й цілим містам!

Міф №2. Відновлювана
енергетика — здобич
олігархів
Усе частіше у суспільстві
ширяться песимістичні думки
про користь «зеленої» енергетики через хибне уявлення про
структуру гравців енергоринку. Насправді ж сектор відновлюваних джерел енергії не є монополією декількох олігархів,
а, навпаки, є одним з найбільш
диверсифікованих за власністю та конкуретноспрожністю
на ринку. На сьогодні в Україні
продає в мережу чисту електричну енергію понад тисяча
промислових сонячних, вітрових, малих гідроелектростанцій та генерація на біомасі.
«Насправді проблема полягає у відсутності системних енер-

на три типи: мережеві станції
(працюють без акумуляторних
батарей, є недорогим варіантом
завдяки економії на компенсації власного споживання); автономні станції (є не надто дорогими, при цьому забезпечують не тільки економію, а й
енергобезпеку завдяки акумуляторним батареям) і нарешті
гібридні станції (мають резервне електропостачання на випадок зникнення мережевої електрики. Такі станції поєднують
власне споживання і тимчасову автономність, підходять для
приватних будинків і малого
бізнесу з регулярними перебоями в електропостачанні).
Причому інвестувати можна
частинами: спочатку встановити фотомодуль та гібридний інвертор (60% вартості станції),
а акумулятор можна докупити
пізніше.

❙ Джерела і технології чистої енергії часто стають жертвами наклепницьких інсинуацій з боку прихильників вугілля,
❙ нафти та атомних електростанцій.
❙ Фото з сайту megaplast.com.ua.
гетичних реформ. І саме відновлювана енергетика може стати
одним із вагомих факторів для
виходу світу з системної екологічно-економічної кризи. Зокрема, якщо робити наголос саме на
розвитку розподіленої генерації,
а не великих ВДЕ-об’єктах, які,
на жаль, асоціюються з олігархами в Україні», — каже координаторка київського бюро програми «Зміна клімату та енергетична політика» Фонду ім.
Гайнріха Бьолля Бюро Оксана
Алієва.
Згідно з даними НКРЕКП як
державного органу регулювання у сферах енергетики, в Україні станом на 1 травня 2021
року є три лідери з найбільшою
встановленою потужністю у
секторі ВДЕ.
1-ше місце (70,3%): потужність у 4417 МВт була встановлена 700+ незалежними компаніями різного спрямування,
що не входять у активи ТОП-10
найбільших власників.
2-ге місце (склало лише
17,3%): 1085 МВт — група
ДТЕК.
3-тє місце (12,4%): 779 МВт
були встановлені 29 931 власниками домогосподарств.
Понад це завдяки власному
споживанню та малій генерації, встановленню власних СЕС
домогосподарства можуть отримати автономність від загальної
електричної мережі, а підприємства — масштабувати свій
бізнес, додаючи необхідну потужність у майбутньому.

Міф №3. «Зелена» енергія
ніколи не зможе перевищити
частку використання
викопного палива
Згідно зі щорічним звітом компаній Ember та Agora
Energiewende, минулого року європейці вперше отримали більше
електроенергії з відновлюваних
джерел, ніж із викопного палива. У звіті, який відстежує енергетичний сектор ЄС із 2015 року,
було встановлено, що відновлювані джерела енергії постачали
38% електроенергії у 2020 році,
порівняно з часткою викопного
палива, яка становила 37%.

Зміни відбулися, оскільки
в Європейському Союзі зросла кількість інших джерел відновлюваної енергетики, насамперед енергія вітру та сонця. З
2015 року обидва джерела зросли майже вдвічі, і станом на
минулий рік на них припадала п’ята частина виробництва
електроенергії в країнах ЄС.
Отже, потужність вугілля минулого року знизилася на 20%,
склавши лише 13% електроенергії, виробленої в Європі.
«Європа покладається на вітер та сонячну енергію, щоб забезпечити поступове припинення видобутку вугілля до 2030
року, а також припинення видобутку газу, заміну атомних
електростанцій та вирішення
зростаючих потреб у електроенергії від електричних автомобілів до теплових насосів»,
— стверджує старший аналітик британського аналітичного
центру Ember та провідний автор звіту Дейв Джонс.

Міф №4. Сонячні панелі
мають короткий термін
експлуатації та шкодять
дахам будівель, на яких
встановлені
При професійному монтажі
пошкодження даху від встановлення сонячної електростанції
ніколи не трапляється. Професійні монтажні бригади не будуть брати до роботи ті об’єкти,
які за технічними показниками
не підходять для встановлення
станції. Інженерно-конструктивний огляд покрівлі визначить, чи зможе вона витримати
додаткову вагу сонячної панелі.
Для більшості сонячних споруд
будуть потрібні отвори в даху
для кріплення стійок, але герметики на цих отворах запобігатимуть протіканню даху.
Сучасні панелі надзвичайно міцні та довговічні, а елементи, що виробляють електроенергію, захищені товстим
склом промислового типу. Панелі призначені витримувати вплив граду діаметром до
трьох сантиметрів та інших суворих погодних умов. Ця продукція побудована на десятки

років. Насправді кожна система сонячних панелей, яка продається через такі компанії-інсталятори, як «Атмосфера», отримує від 5 до 15 років гарантії.
Місією цієї компанії є створення екосистеми для ефективного розгортання розподіленого
енергозабезпечення для власного споживання.
Якщо споживач працює з
кваліфікованими, ліцензованими партнерами, нікому не доведеться турбуватися про пошкодження даху. Історії пошкодження покрівель після встановлення
обладнання для сонячної енергетики показують, що причиною,
як правило, є недосконалий монтаж або ж компанія встановлює
сонячну панель на даху, який перебуває в аварійному стані.

Міф №5. Сонячні панелі
вимагають регулярного і
складного обслуговування
Сучасні панелі міцні, довговічні та потребують лише легкого очищення водою для видалення пилу або сміття, що може
накопичуватися. При середній
кількості опадів в усіх областях
України більшість панелей самоочищаються, але залежно від
місцевих погодних умов та навислих гілок дерев панелі можуть вимагати незначної чистки. Навряд чи це буде щорічною вимогою, але щорічна перевірка гарантує, що панелі не
втратять свою ефективність через бруд.

Міф №6. Використання
сонячної енергії занадто
дороге, а інвестор ніколи не
поверне свої інвестиції
Термін окупності сонячних
батарей у більшості будинків
становить 4-6 років. Для підприємств, які працюють протягом дня, окупність може становити навіть 3-4 роки. Це є
непоганим фактом, беручи до
уваги, що термін служби сонячної станції становить понад
20 років, а більшість виробників пропонують до 10-15 років
гарантії.
Сонячні станції для приватного споживання поділяють

Заяви про токсичність сонячних панелей походять від
застарілих тонкоплівкових або
«аморфних» сонячних панелей.
Такі малоефективні панелі старшого покоління були на ринку приблизно до 2010 року, але
швидко застаріли через значні
досягнення у кремнієвих кристалічних сонячних елементах,
які виявилися набагато ефективнішими. Приблизно 96%
усіх сонячних панелей, встановлених у всьому світі, складаються з кремнієвих кристалічних фотоелементів, укладених у
полімерний матеріал та захищених скляною фасадною панеллю
й алюмінієвим каркасом.
До того ж утилізація сонячних панелей стає все більш затребуваною галуззю. Завдяки
легкоперероблюваним матеріалам, таким як алюмінієві рами,
у всьому світі будують безліч заводів для переробки. Наприклад,
у Європі французька компанія з
регулювання відходів Veolia відкрила перший спеціальний завод із переробки сонячних панелей на півдні Франції. Це підприємство здатне відновити та переробити 95% всіх вироблених для
цього ринку матеріалів.

Міф №8. Домашня мережева
сонячна електростанція
перевантажує енергомережу і
від неї страждають сусіди
Усе зовсім навпаки! Домашні мережеві електростанції розвантажують мережу: вони генерують електроенергію, а не
споживають її. Другорядними
споживачами надлишків згенерованої сонячної енергії є також і сусіди власника приватної станції. Понад це, якість
електроенергії від СЕС, як правило, краща за ту, що доходить
до споживачів через ланцюжок
підстанцій і застарілих ліній
електропередач. Таким чином,
під час роботи сонячної станції
сусіди відчують значну стабілізацію електрики у своїх розетках і задоволення від того, що
користуються «зеленою» чистою енергією.
Отож, найпоширеніші міфи
про відновлювану енергетику
вкотре розкрито. Зараз сонячні
панелі стають більш доступними, а технологічні пристрої продовжують автоматизувати наше
життя, додаючи нові та більш
енергоефективні рішення для
власних споживачів, ніж будьколи. Хіба лише, якщо ви твердо вірите в ідею Ілона Маска зробити Марс іншою придатною для
життя планетою, пам’ятайте,
що у цьому Всесвіті насправді
немає «Планети Б». ■

ПОЛІТИКА
Тетяна ПАРХОМЧУК

Весна в усьому винна. А в фонтануючих ініціативах президента
— в першу чергу. Гормони б’ють
рекорди. Президент Володимир
Зеленський хоче все й одразу: з’їзд
«Слуги народу» провели й взялися за розбудову партії в регіонах;
голову «Нафтогазу» швиденько
поміняли, наглядова рада цього ж
концерну саморозпускається; нового міністра енергетики з російської орбіти призначили; Найєма
з «Укроборонпрому» «пішли»,
Данилюка — так само.
...Ну і нестримне бажання Зеленського зустрітись із Путіним
будь-де, у будь-яких умовах чомусь викликає здивування й підозру в емоційній прив’язці Зеленського до диктатора Путіна. Бо
насправді ця зустріч не потрібна,
нічого доброго вона не принесе
або й узагалі нічого не принесе.
Щоб в очі подивитись? То вже
інша історія.
І оскільки цей холеричний турборежим проходить у стані підкилимних ігор і «договорняків» у
стилі нашого агресивного сусіда ,
то Америка з Європою, наковтавшись корвалолів та насмоктавшись валідолів, не забарились із
реакцією. І природно, що знову
у впливових кабінетах світових
лідерів актуалізувались розмови
про ймовірний імпічмент чинного
президента України.
Як зазначив «УМ» один із західних
аналітиків, «хмари над Зеленським згустились». Питання його
дочасної відставки — питання
часу, ну і зрілості Ради для оголошення імпічменту.

Нафтогазове шило поміняли
на мило
На початку травня інформаційний простір просто лихоманило — провідні гравці світу хапаються за голови: вони ж радили українській владі не руйнувати одну з небагатьох успішних
реформ — корпоративного управління держпідприємством,
незалежного від уряду.
Але зміну керівництва «Нафтогазу» проведено всупереч
правовим нормам та порадам
західних партнерів. Наразі експерти навперебій розповідають,
що ротація керівництва НАК
«Нафтогаз» суттєво ускладнила
стосунки української влади та
західних партнерів, включаючи Сполучені Штати Америки.
Водночас будьмо відвертими, ну не святі ці вітчизняні менеджери — провідники реформ
із цивілізованими правилами
гри.
Палиця з двома кінцями. А
відставка голови правління НАК
«Нафтогаз України» Коболєва
стала черговим запізнілим антикризовим кроком української влади. Однак його заміна
на Юрія Вітренка не приведе до
кардинальної зміни пріоритетів
у діяльності цієї державної корпорації. Коболєв і Вітренко тривалий період разом працювали
в НАК «Нафтогаз України» і не
спромоглися забезпечити збільшення вітчизняного видобутку
природного газу.
«Цинічні і жадібні іноземні
«смотрящі» головного керуючого органу нашої національної держкорпорації залишили після
себе розруху на енергетичному
ринку України і величезні борги
«Нафтогазу», — гостро охарактеризував їхню діяльність економіст Олександр Гончаров.
Нагадаємо, що НАК «Нафтогаз України» є найбільшим
монополістом на українському енергетичному ринку. Експерти роблять закиди в штучному завищенні цін на блакитне паливо, що дуже часто вико-
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Нафтогазовий треш:
один неправильний рух — і ти вже не «батько» держави
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народний депутат «Європейської Солідарності» Софія Федина,
у США Деркача вважають агентом Кремля.
«Це вже третє пришестя команди Деркача. Ми розвалюємо
стосунки з нашими найближчими західними партнерами.
А потім усім відомий піаніст
запитуватиме: «А чому ми досі не
в НАТО?» — сказала Софія Федина.

І знову цей флер імпічменту

❙ Президент Володимир Зеленський: ну.... я більше так не буду.
ристовувалося правлінням цієї
корпорації, яке призвело до поглиблення кризових явищ у національній економіці.
Підприємства не здатні забезпечувати розширене відтворення та модернізацію основних засобів через надмірну вартість енергоносіїв, а домогосподарства левову частку доходів
сплачують за комунальні послуги. Фактично НАК «Нафтогаз України» — це той спрут,
який взяв у кризові лещата національне господарство і не дозволяє вийти на висхідний тренд
розвитку.

Підозріла тенденція
Однак повернімось до суті
проблеми, яку створив Зеленський. Ідеться не про персону Андрія Коболєва, а про спосіб його
звільнення. І зважаючи на те,
що не одним Коболєвим відзначився «реформатор» Зеленський, питання дійсно виникають дуже серйозні.
Якщо вибудувати події у
хронологічній послідовності,
вималюється чітка тенденція.
Разом iз Коболєвим відбулась
зміна наглядової ради. Обидва

конувачем обов’язків Іваном
Юриком та почати пошук нових
членів наглядової ради.
Хоча і там проб ніде ставити.
Ну й 30 квітня стало відомо,
що Юлія Мендель — прессекретарка президента України Володимира Зеленського — покидає цю посаду. Звісно, це не наглядова рада, але також цікаво. Особливо, якщо пригадати,
що на початку кар’єри Мендель
у якості прессекретарки президента шептуни вказували, що
привів її на цю посаду колишній глава офісу президента Андрій Богдан. Однак ключ питання
не в цьому. А в тому, чи піде вона
мовчки? І кого узгодили на цю
посаду? Судячи з чуток, це може
бути ще те призначення з метою
взяти президента під повний
контроль. Ми вже в передчутті
наступних актів цієї п’єси.

А відомий піаніст усе запитує:
чому ми досі не в НАТО?
Однак усе ж найгучніше із
найбільшим ланцюгом знаків
запитань і докорів відбулось усунення з посади глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Одного бажання «слуг народу» залишитись у
політиці до і після 2023 року замало. Потрібно
засвоювати невивчені уроки, але про це там
узагалі ніхто не думає.
ці кроки в суспільстві назвали
наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами.
Того ж дня акціонери «Національного депозитарію України» на річній підсумковій
нараді припинили повноваження члена наглядової ради Нацдепозитарію, ексміністра фінансів, колишнього секретаря
РНБО Олександра Данилюка.
Наступного дня, 29 квітня, заступник генерального директора з управління активами ДК «Укроборонпром» Мустафа Найєм повідомив, що йде
з концерну, бо його посада скорочується.
Далі, 30 квітня, тимчасова
слідча комісія закликала Кабмін звільнити всіх членів правління Укрзалізниці разом із ви-

За словами одного із західних дипломатів, міжнародні
партнери України сприйняли
те, в який спосіб звільнили голову НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва, як зраду та дискредитацію західних стандартів.
Нагадаємо, Коболєв написав
у фейсбуцi, що дізнався про своє
«звільнення» зі ЗМІ та заяви про
відставку не писав.
Ексміністр
закордонних
справ Павло Клімкін вважає,
що подіями навколо «Нафтогазу
України» влада створила собі
проблему з довірою основних
партнерів. І справа зовсім не в
особистостях, а в дотриманні
правил, якими живе цивілізований світ. Це як система «свійчужий», і тому... далі буде.
Із 29 квітня уряд призначив
в.о. міністра енергетики Юрія
Вітренка головою правління

«Нафтогазу».
Як раніше повідомляла
«УМ», Юрій Вітренко — син головної прогресивної соціалістки
України Наталії Вітренко. Соцмережі одразу ж відреагували
жартами щодо його призначення. Мовляв, Зеленський зробив
подарунок Наталії Вітренко до
Міжнародного дня солідарності
трудящих.
Нагадаємо, це вона після
проголошення Україною незалежності стала лідером Прогресивної соціалістичної партії, була народним депутатом 2го та 3-го скликань, кандидатом
у президенти України в 1999 та
2004 роках. Свого часу Наталя
Вітренко активно сприяла просуванню різних одіозних осіб на
високі щаблі влади. Скажімо, у
2006-му пані Наталя недоштовхала в Раду представників нині
покійного російського олігарха
Максима Курочкіна, чиє ім’я
пов’язували з фінансуванням
української партії «Русь», що
входила в блок Наталії Вітренко на парламентських виборах.
Однак вона зуміла завантажити
у ступу посланців від, як його
тоді називали, «загадкового олігарха Бені» (в офіційному миру
— Коломойського) і на цій тягловій силі, що реактивно підіймала ККД мітли, поперла в парламент будувати союз України,
Росії та Білорусі.
Щоправда, місце для Вітренка-сина останні два роки планувалось у прем’єрському кріслі.
Але до цього Юрій Вітренко намагався стати спочатку першим
віце прем’єром — міністром
енергетики. Однак щось пішло
не так. І у Верховній Раді постійно не вистачало голосів для
цього.
Та після призначення Вітренка на царство у «Нафтогаз» досить швидко були заповнені вакансії першого віце прем’єра та
міністра енергетики. На першу
посаду Кабмін призначив Юрія
Бойка (не той, про кого всі подумали, просто тезка власника нафтових вишок у Чорному морі,
але, по суті, не менш підозріле
призначення), а на посаду міністра профільний комітет підтримав кандидатуру Германа Галущенка.
І цікаво те, що Галущенка
пов’язують з одіозним Андрієм
Деркачем, який перебуває під
санкціями США. Як зазначила

Отже, настрій у влади абсолютно куражний. Але ці бешкетування можуть мати серйозні
наслідки. От і кулуарна розмова держескретаря США Ентоні
Блінкена та його заступниці
Вікторії Нулад була схожа на
шмагання паском неслухняного, але саме про ці подробиці
ми, ймовірно, дізнаємось пізніше. Хоча ще напередодні приїзду американських впливових
політиків до України вже було
зрозуміло: справа пахне імпічментом.
Однак у Зеленського ймовірний імпічмент передбачили. Питання з ВР відпрацьовано. Уже
давно подейкують, що спікер
Разумков легко переступить через президента Зеленського, —
дочекатися б відповідного часу.
Тому й винесла довколополітична суєта високих владних кабінетів версію, що вірний президенту Зеленському перший віцеспікер Руслан Стефанчук
може замінити Дмитра Разумкова. Проте шанси ще раз провести у парламент таку ж чисельну президентську вертикаль iз кожним днем стають усе
примарнішими. А тому потрібно упокорити явні й приховані
загрози у стані «своїх», як от
усе той же Разумков і Ко. І, вочевидь, саме тому Руслан Стефанчук розганяє в інформпросторі
тезу, що розпустити парламент
президенту — як два пальці...
За Конституцією, не працювала Верховна Рада 30 днів, — це
вже привід для розпуску. А вона
таки не працювала через карантин. І от для команди Зеленського настав саме той час, коли потрібно відповідати за всі свої справи і вчинки.

«Слуги» в пошуку народу
«Слуга народу», попри своє
неблагородне, як для вітчизняної політики, походження, доволі швидко перетворилася на
класичну партію влади з усіма притаманними їй атрибутами. А головне — з непереборним бажанням закріпити за собою місця у владних коридорах
якомога довше. А ще краще —
назавжди.
От і наскладали «слуги»
планів аж до 2023 року й далі.
Останній з’їзд партії поставив
чіткий план iз розбудови в регіонах. Ставати одноразовою партією, як їм багато хто пророкував, вони категорично не хочуть.
Практично відразу після з’їзду
слухняні партійці почали активно втілювати в життя настанови свого керівництва: проводити збори наявних осередків, формувати політради, обирати їхніх
голів.
Однак одного бажання «слуг
народу» залишитись у політиці
до і після 2023 року замало. Потрібно засвоювати невивчені уроки, але про це там узагалі ніхто
не думає.
Та й те, що зараз Зеленський
зумів миттєво налаштувати проти себе цивілізований світ, який
і без того мав більше запитань до
нього, ніж допустимо, вказує, що
нова президентська дочасна кампанія може дуже швидко замаячити на горизонті. ■
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СЕРЕДА, 12 ТРАВНЯ

■ ПАРТНЕРИ ЧИ ВОРОГИ?

Мер маневрів
Що об’єднує «Свободу» і представників ОПЗЖ
у Конотопській міськраді
Ліна ТЕСЛЕНКО

Наприкінці березня низка російських видань поширила інформацію про те, що в Конотопі на Сумщині міський голова, «свободівець» Артем Семеніхін «пішов на підкуп
лідера ОПЗЖ». Тобто планує призначити секретарем міськради «лідерку місцевого
осередку партії «Опозиційна платформа — За життя» Наталію Губенко, у минулому — членкиню Партії регіонів». Мовляв, пані Губенко на тлі Семеніхіна «виглядає популярним у місті політиком і досвідченим господарником», «до того ж вона
— російськомовна, що теж подобається мешканцям абсолютно російськомовного
Конотопа».
Ця інформація виглядала не просто провокацією, а повною маячнею. Бо світоглядно
«Свобода» та ОПЗЖ — це настільки полярні партії, що навіть розмови про якусь
співпрацю між ними виглядають несерйозно. Як і твердження про «абсолютно російськомовний Конотоп». Та й пані Губенко радше є неформальною лідеркою партії, бо
навіть фракції ОПЗЖ у міськраді Конотопа не існує.
То що стоїть за цими повідомленнями — розбиралася «УМ».

Працювали з мером, знаємо...
Депутатський корпус Конотопської
міськради налічує 38 мандатів. Під час
останніх місцевих виборів восени минулого року 11 мандатів там здобули
«свободівці», 8 — ОПЗЖ, 6 — «слуги
народу», 5 — партія «За майбутнє», ще
по 4 — «Батьківщина» та «Європейська Солідарність». Здавалося б, аби отримати більшість, якої «Свобода» не
має, кооперуватися є з ким.
«У нас майже всі депутати мали досвід негативної співпраці з мером як із
керівником, — каже в коментарі «УМ»
Ольга Беспала, очільниця фракції «За
майбутнє». — І тому ми прекрасно розуміємо, що співпраці з ним не буде,
тому й не претендуємо на якісь посади
в міськраді». Власне, сама пані Ольга
теж мала досвід роботи в команді мера
— ще рік тому вона працювала на посаді начальника відділу освіти Конотопської міськради. Проте в травні
2020-го була звільнена міським головою. Як розповідала вона тоді на своїй
сторінці у фейсбуці, причиною стало
одноразове грубе порушення трудових
обов’язків. «У чому полягало моє порушення? В тому, що я зробила ремонт в
ДНЗ №10 і тепер діти перебуватимуть у
відремонтованому теплому приміщенні? Зрозуміло, що і причина мого звільнення, і порушення були видумані безпосередньо самим Артемом Семеніхіним», — зазначила Ольга Беспала.
«А щодо можливої кооперації з
ОПЗЖ, то мер особисто виносив на передостанню сесію питання про призначення Любові Дубовик (депутатка від
ОПЗЖ. — Авт.) керуючою справами
виконкому. Це була його особиста пропозиція, він сам її озвучив і сам дав доручення оргвідділу підготувати проєкт
відповідного рішення», — каже Ольга
Беспала. Вона додає, що, тільки-но утворилася міська рада 8-го скликання,
з вуст міського голови на зібраннях депутатів кілька разів звучала пропозиція подумати над тим, щоб секретарем міськради теж обрати депутата з
ОПЗЖ. Йшлося якраз про Наталію Губенко, яка, до речі, на останніх виборах міського голови була суперницею
Семеніхіна.
«Ми були вражені й дуже дивувалися цьому. Все-таки партія «Свобода» має свою чітку виражену ідеологію. Так само й ОПЗЖ має свою спрямованість. І ці ідеології не просто не
збігаються, а є цілком протилежними.
Мабуть, для цього в Артема Семеніхіна, який на той час ще не був міським головою, але як депутат від партії «Свобода» вносив таку пропозицію, є якісь свої мотиви. Але істинний
мотив такої дружби нам не відомий»,
— каже пані Ольга. Водночас дружба
ця проглядається неозброєним оком.
«Вони одним фронтом ідуть на всіх голосуваннях із майже всіх питань. Бо
якщо подивитися на результати голосувань, то всі питання вони («Свобода»
— і ОПЗЖ. — Авт.) голосують майже

ідентично, — продовжує пані Ольга.
— От на останній сесії був депутатський запит нашого депутата з приводу
ремонту будинку. Там ніяких інтересів
для жодної з партій немає, але і ОПЗЖ,
і «Свобода» проголосували проти того,
щоб підтримати цей запит», — додає
Ольга Беспала і припускає, що не підтримали тільки тому, що це запит депутатки з «чужої» фракції.

Немає саботажу, ніхто не зриває
сесії
На останній позачерговій сесії, яка
відбулася 22 квітня, депутати міськради проголосували за припинення повноважень двох своїх колег — Любові
Дубовик (ОПЗЖ) та Людмили Ігнатенко («Свобода»). Як підтвердила нам
Любов Дубовик, вона склала повноваження тому, що є керуючою справами міськвиконкому (цю посаду вона
обіймала й за першої каденції мера Семеніхіна. — Ред.) і має намір (якщо
оберуть) бути членом виконавчого комітету даної міської ради. «Тому я написала заяву, бо законом не передбачено поєднання депутатства із цією посадою», — додала Любов Дубовик. Так
само Людмила Ігнатенко повернеться
на свою посаду начальника відділу освіти. Місцеві ж активісти роблять висновок, що мер оточує себе потрібними
людьми. На місце цих депутатів прийдуть інші, й «Свобода» та ОПЗЖ, як
і раніше, матимуть більшість у міськраді (11 «свободівців» плюс 8 «опзжистів» і сам міський голова — разом
20 «штиків») та зможуть протягнути
будь-яке рішення. Що цікаво, фракції ОПЗЖ у міськраді Конотопа немає. Усі, хто пройшов від цієї політсили, є... позафракційними. Як пояснила нам Любов Дубовик, фракцію не
створювали, тому що «в нас немає жодної партійної людини, всі безпартійні
просто йшли під логотипом партії, як
має бути за законом».
«На мою думку, нинішнє скликання депкорпусу на відміну від минулого, незважаючи на різні політичні погляди і вподобання, працює досить злагоджено. Рішення ухвалюються, немає
саботажу, ніхто не зриває сесії, немає
скандальних ситуацій, як це було раніше», — так оцінила роботу нинішнього
складу Любов Дубовик, тепер уже ексдепутатка міськради. А щодо того, чи
є якісь закулісні домовленості, то пані
Любов каже, що не «володіє такою інформацією», а «оскільки в нас немає ні
голови фракції, ні самої фракції, ніхто
з нами не проводив ніяких нарад», відтак і не озвучував нічого такого.
Водночас депутат від ЄС Тарас
Омельченко наголошує, що «не було
іще кадрових питань», які можуть
стати серйозним каменем спотикання
між депутатами. Чи можливі якісь домовленості між «свободівцями» і «опзжистами»? Про це, каже депутат, краще запитати в представників цих політичних сил.

❙ На бігбордах, де ще недавно конотопці бачили Артема Семеніхіна з гаслом
❙ «Сильний мер — успішне місто», сьогодні висить привітання з Днем перемоги
❙ від депутата райради від ОПЗЖ.
«Я є членом бюджетної комісії і
бачу, як працюють депутати — не просто для галочки, а щоб розібратися і прийняти ефективне рішення. Але багато
хто з них у першому скликанні і ще не
має досвіду, щоб ухвалювати правильні й виважені рішення», — каже пан
Омельченко. Він додає, що все ж не
всі питання підтримують одноголосно. Їхня фракція утрималася, коли на
останній сесії голосували за зміни до
міського бюджету. «Йшлося про розподіл вільного залишку — приблизно
50 млн грн, — каже Тарас Омельченко.
— На мою думку, якщо є вільний залишок у такому обсязі, то він має бути використаний максимально ефективно, і
в першу чергу на розвиток міста. Та вже
перед сесією стало відомо, що 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Виговського юридично залишає місто Конотоп, оскільки зареєструвалася в
іншому місті. А це в нас головний платник податку з доходу фізичних осіб,
точно не скажу, але це орієнтовно 3035 млн грн на рік. Перший квартал уже
пройдено, але в наступні три квартали
в цьому році ми не отримаємо цих коштів, а це приблизно 20 млн грн. Тобто на
папері кошти ніби є, але фактично їх не
буде. Де їх потім брати? От розподілили
зараз вільний залишок. Будуть проведені тендери, сплачені аванси, але звідки потім візьмемо ці мільйони? Я не розумію, навіщо приймати бюджет, який
не відповідає реальному стану справ.
Це небезпечно в нинішніх умовах, де є
загроза, не дай, Боже, нападу Росії, де
залишається складна ситуація з коронавірусом, яким ми в місті, відверто кажучи, не займаємося і не допомагаємо
нашим лікарням у боротьбі з хворобою.
А на ці кошти можна було б закупити
обладнання, хоча б на 10 млн грн».
У результаті залишкові кошти розписали на завершення ремонту приймального відділення центральної райлікарні імені академіка Давидова та
деякі інші потреби. Хоча частина депутатів і просили притримати ці кошти для того, щоб підготуватися до опалювального сезону, допомогти ковідним відділенням, зрештою, щоб мати
гроші для виплати зарплат учителям
та лікарям, якщо з вищезгаданих причин з’явиться дірка в бюджеті. Але їх
не почули.
«УМ» також намагалася дізнатися
думку про стан справ у міськраді голови фракції «Батьківщина» Сергія
Солов’я, але депутат усе посилався на
зайнятість.

Щоб про мера говорили не тільки
в Конотопі, а й по всій Україні
«На жаль, на останніх виборах
мера не було кандидатури, яка могла
б згуртувати довкола себе людей, —
каже громадський активіст Олег Сиваш. — У першому турі переміг Луговий, Царство йому Небесне (обраний
восени міський голова Конотопа Олександр Луговий помер від ускладнень
коронавірусу, так і не вступивши на
посаду. — Ред.). Тож коли знову оголосили вибори, люди просто не знали,
за кого голосувати. Зрештою, обрали
Семеніхіна. Чому люди голосували за
нього? Бо він багато обіцяє. Сьогодні

■ ПРЯМА МОВА
Прокоментувати ситуацію та чутки
довкола неї «УМ» попросила міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.
— Ходять чутки, що я конкурент Ілона Маска і вже завтра запущу Space X на Марс. Оcь
так я прокоментував би це. Так і напишіть.
А якщо серйозно, керуючого справами виконавчого комітету міської ради було обрано одразу після місцевих виборів, це представник
ОПЗЖ, за якого одноголосно проголосували
«Європейська Солідарність», «Батьківщина»,
«За майбах» — вони ж «За майбутнє», Зе-команда та ОПЗЖ. А «Свобода» якраз у цьому
голосуванні участі не брала. Можу навіть надати вам результати поіменного голосування. Там
усе буде видно.
Чому я не подав свою кандидатуру на секретаря? Справа в тому, що посада секретаря
міської ради певною мірою заполітизована. А в
нас сьогодні міська рада фактично поділена на
три частини. Одна частина — це фракція «Свобода», друга частина — це ОПЗЖ, третя — це
ті сили, які через Ігоря Молотка (народний депутат, член депутатської групи «За майбутнє».
— Ред.) підконтрольні Ігорю Коломойському.
Це «Європейська Солідарність», «Батьківщина» і опосередковано Зе-команда. В інтернеті
гуляють фото, на яких можна побачити народного депутата Олександра Качуру («Слуга народу». — Ред.) з Ігорем Молотком. А Молоток
— це ексрегіонал, який зараз повністю залежний від Коломойського. По голосуваннях видно,
що ці дві парламентські фракції голосують синхронно.
«Свобода» як найбільша фракція нашої
міськради, безперечно, претендує на посаду
секретаря. Але ми розуміємо, що ні ОПЗЖ нас
не підтримає, ні команда Молотка. Тому я і не
висуваю кандидатуру на секретаря, щоб знову
не зчинити у міськраді галас і бійки, як це вже
було у минулому скликанні, та не призвести до
блокування її роботи.
Відтак я офіційно звернувся до всіх депутатів і всіх фракцій міської ради з пропозицією,
щоб вони зібрали більшість голосів за кандидатуру секретаря. Я туди не втручаюся, бо не
хочу заполітизовувати це питання. І так само
щодо інших кадрових рішень. За фракцією
«Свобода» я залишив лише дві посади заступників — це перший заступник із правом підпису і другий заступник. А інші посади — секретар, керуючий справами та решта заступників
— це все ініціатива депутатів і їхнє бачення.
В мене вимога була тільки одна — щоб люди,
яких пропонуватимуть, були комунікабельними,
фаховими і не були «токсичними».
балакає, а завтра розуміє, що цього не
буде ніколи. Завдяки цим байкам він
умудрився ще й 11 депутатів від «Свободи» завести в міськраду. Колись,
ще на виборах 2014 року, і я його підтримував, і очолювана мною громадська організація. Але розчарувалися,
коли зрозуміли, що ця людина не працює для міста. У нас він як «командировочний мер» — як тільки п’ятниця,
їде в Київ, де проводить усі вихідні.
От завтра (розмова відбулася 29
квітня. — Авт.) на аеродромі збираються висаджувати дерева у вигляді герба України, який буде видно з висоти
пташиного польоту. Хоч ми й у «червоній» зоні, але збирають оце масове
скупчення людей, там буде концерт,
варитимуть куліш, і всі мають прийти

РЕГІОНИ
у вишиванках, хоча в нас ще досить холодно. Для чого це робиться? Для того, щоб про мера
говорили не тільки в Конотопі,
а по всій Україні: «Який у вас
гарний мер, нам би такого президента!».
До речі, герб з маленьких
ялинок і справді висадили за
участю керівництва Конотопа та Сумської області та навіть зафіксували це в Книзі рекордів України. Акція, без сумніву, патріотична. Але чи на часі
вона, коли в лікарнях Конотопа
елементарно не вистачало ковідних ліжок? До речі, в офіційних
повідомленнях міської та обласної влади і словом не згадали,
скільки коштувала розпіарена
екологічна акція та за чий кошт
була реалізована. А вже згодом
у фейсбук-групі «Друзі Сеймського ландшафтного парку»
з’явилася інформація, що «під
«етикеткою» екологічної акції»
розорали більше двох гектарів
заповідної зони. «Патріотично, але в такому форматі зовсім
не екологічно, — йдеться в дописі. — Якщо це дійсно ялинки,
а не сосни, то їм тут буде сутужно, бо клімат і умови не підходять; знищили два гектари остепнених лук з розкішним травостоєм, що зберігся тут з козацьких часів». «Якщо хтось буде
заявляти, що Конотоп — козацьке місто — покажіть йому цю
тайгу. Що й говорити, на перехресті політики, історії, екології та культури іноді трапляються казуси, причиною яких є популізм», — констатують автори
допису.

Чи стане таємне явним?
У розмові з «УМ» Олег Сиваш припустив, що ОПЗЖ теж
можуть «кинути» з посадами.
«Бо після того, як були закриті
їхні три телеканали, позиції
політичної сили похитнулися. Тому думаю, що подальші
рухи будуть пов’язані з провладною партією «Слуга народу». Конотопець Олександр
Качура, народний депутат від
СН, зацікавлений у тому, щоб
команда Зе в місті розвивалася, щоб провладна партія займала в місті більш потужні посади. І, наскільки мені відомо
з власних джерел, Семеніхін
віддає їм дві посади — першого заступника і секретаря.
Тому припускаю, що секретарем буде, швидше за все, людина з команди Зе».
У будь-якому разі голосування за секретаря стане визначальним, воно багато що розкладе по поличках. Щоправда,
репутація конотопських «свободівців» тут певною мірою в
безпеці. Адже, за законом, голосування — таємне. «Я знаю
всіх депутатів особисто, тому запропонував їм: коли буде голосування за секретаря, оприлюдніть списки. Ось тоді на багато
речей проллється світло. Депутати фракції «За майбутнє» погодилися, інші теж ніби не проти, але кажуть: «Ще треба порадитися». Що ж, побачимо, чи
зважаться вони на це».
Та, схоже, мер Конотопа зробив хід конем і, вочевидь, вирішив перекласти питання вибору кандидатури секретаря на самих депутатів. За законом про
місцеве самоврядування, міський голова протягом 30 днів
після визнання його повноважень має внести свою кандидатуру секретаря. Якщо він цього
не зробив, таке право надається
депутатам. 30 днів уже минуло.
А може, міський голова зумисне чекав, щоб у випадку чого суперечливу кандидатуру не могли назвати його креатурою? ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 12 ТРАВНЯ 2021
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Невелике село Макухівка розташоване в мальовничому куточку природи. Поряд сосновий ліс, річка Коломак, до обласного центру
рукою подати. Здавалося б, живи та радій.
Проте місцеві жителі вже багато років скаржаться на те, що потерпають від сусідства
із сумнозвісним сміттєзвалищем, при цьому
наголошуючи, що воно не макухівське, як
зазвичай його називають, а саме полтавське
міське.
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■ ПРОТЕСТ

З перехопленим подихом
Селяни оприлюднили відеозвернення до президента
України й інших високопосадовців щодо переповненого
сміттєзвалища, яке отруює їм життя

Протестному руху вже 40 років
«Я ще пам’ятаю, як на місці оцього терикону зі сміття був піщаний кар’єр, — на
ту пору ходила до молодших класів школи. Ми з ровесниками тут спускалися на
санчатах із Білої гори. У 1964 році в тому
кар’єрі знімали окремі сцени спільного
радянсько-італійського художнього фільму «Вони йшли на Схід», — пригадує жителька Макухівки Людмила Гавриленко.
— А потім кар’єр поступово почали засипати будівельним сміттям та відходами з
промислових підприємств Полтави. Так
на очах у всіх звалище росло й росло. Ще
наші батьки проти цього протестували. А
загалом протестному руху макухівчан уже
40 років. Аби люди не «гавкали», за Полтавського міського голови Анатолія Кукоби до села підвели природний газ і провели
центральною вулицею водогін (ті ж із селян, у кого лишилися колодязі, нині не можуть з них пити воду). То була хоч якась
компенсація за фактично неприйнятні
умови життя. А більше ніякої турботи від
міста ми не відчували. Скажімо, просили
хоча б дороги відремонтувати, проте вони
так і лишаються розбитими. Раніше, було,
стоїш коло клубу, де найвища точка в селі,
і бачиш, як «маршрутка» їде бруківкою. А
зараз, окрім сміттєзвалища, нічого не видно. Уже насипали гору того непотребу заввишки з багатоповерхівку».
«Це звалище на кістках, — додає Людмила Василівна. — Адже в 1930-х роках, у
період сталінських репресій, у піщаному
кар’єрі урочища Триби органи НКВС здійснювали масові поховання жертв режиму.
Точна кількість похованих у ті часи під
Макухівкою не відома. І нікому нагорі немає до цього діла, хоч місцеві краєзнавці
неодноразово порушували це питання».
Нині міський полігон твердих побутових відходів займає понад 17 гектарів
(хоча, згідно з документацією, Полтавське комунальне автотранспортне підприємство № 1628 має право складувати побутові відходи на площі 15 гектарів). При
цьому обсяг нагромадженого сміття становить близько 6 млн тонн. За понад 60(!)
років експлуатації звалище повністю вичерпало свої ресурси з прийому непотребу.
Сергій Васильєв живе на вулиці Озерній усього за 350 метрів від сміттєзвалища
понад 20 років, тож сповна відчув усі «переваги» такого сусідства. Говорить: будинок звів батько, йому лишалося тільки добудувати його. Та якби 25 років тому знав,
що екологічна ситуація в цій місцевості
буде настільки безнадійною, добре подумав би, перш ніж прийняти рішення осісти в Макухівці.
«От ви зараз уловлюєте неприємний
запах гниття непотребу в повітрі? А ми
цим повітрям увесь час дихаємо, — нарікає чоловік. — Три роки тому під тиском
активістів було ухвалено останнє рішення Полтавської обласної ради стосовно закриття міського сміттєзвалища. Більше
того, розпочалися пошуки нової земельної
ділянки під будівництво полігону. Ми спочатку навіть дещо піднялися духом. Але
після того функціонування сміттєзвалища не припинялося жодного дня. На сьогодні ж воно, без перебільшення, стало
справжньою екологічною катастрофою».

Фільтратне озеро набрало загрозливих
розмірів
Зокрема жителі села б’ють на сполох
через утворене біля масиву сміття фільтратне озеро, бо саме фільтрат (складні за
хімічним складом стічні води, що виникають у результаті проходження атмосферних опадів через товщу непотребу) є основним фактором негативного впливу на
навколишнє середовище. За словами макухівчан, отруйна водойма утворилася
давно, з плином часу все більшала й біль-

❙ Члени ініціативної групи, котрі відстоюють право макухівської громади на безпечне
❙ для життя і здоров’я довкілля.
шала і нині набрала загрозливих розмірів.
Хтось у фейсбуці, кого вразили її масштаби на знімку, навіть написав у коментарях: який, мовляв, дурень вирішив розмістити сміттєзвалище на березі річки?
«Причому фільтратне озеро утворилося не на тій земельній ділянці, що відведена під полігон твердих побутових відходів,
а на землях, що належать лісовому господарству, — уточнює Сергій Васильєв. —
Збагачений токсичними речовинами (зокрема важкими металами), які викликають
онкозахворювання, хвороби дихальних
шляхів тощо, фільтрат не лише просочується в ґрунт, а й вільно стікає по рельєфу місцевості, впадаючи в річку Коломак,
а звідти за течією — у Ворсклу. Тож тим,
хто там купається чи ловить рибу, не позаздриш. При цьому полтавська міська влада заплющує очі на ось таку кричущу проблему. Міський голова Олександр Мамай
за третю каденцію жодного разу не побажав зустрітися з цього приводу з активістами. Розумієте? То скільки йому ще потрібно каденцій, аби врешті-решт звернути свій погляд на міське сміттєзвалище?»
За словами Юрія Канцедала, варто було б
провести виїзну сесію Полтавської міської
ради прямо тут, біля сміттєзвалища, аби
депутати побачили все на власні очі й перейнялися цією проблемою.
Ще одна біда — у покладах непотребу
внаслідок гниття органічних речовин без
доступу повітря з часом утворюється звалищний газ, до складу якого входить метан. Це провокує часті пожежі й, відповідно, задимленість, сморід. Пожежу, що спалахнула 2 вересня минулого року, «надзвичайники» гасили аж дев’ять діб. Жителів
Макухівки тоді врятувало тільки те, що вітер поніс дим із кіптявою на Полтаву.
«Як пояснюють «ДСНСники», полум’я
загасити повністю не вдається, — приєднується до розмови ще одна активна жителька Макухівки Влада Орлова. — Тобто
внизу, на великій глибині, сміття продовжує тліти. Тож можете собі уявити, чим ми
з односельцями постійно дихаємо».

Планують перекрити під’їзну дорогу
до звалища
Макухівчани зазначають, що вже давно
можна було б і сміттєпереробний завод побудувати. Це питання порушували ще тоді,
коли головою Полтавської облдержадміністрації був Валерій Асадчев. Він уже
навіть знайшов спонсорів. А потім влада змінилася — і все знову затихло. Втім
нині жителі села не вітають ідеї будівництва поблизу полігону ТПВ сміттєпереробного заводу.
«Нас влаштувало б, якби вибрали оте ганебне фільтратне озеро, провели рекультиваційні роботи — і все, — висловлює думку

багатьох односельців Сергій Васильєв. —
Селян уже не влаштовує сусідство не лише
з полігоном ТПВ, а й зі сміттєпереробним
заводом. Повірте, усім нам просто урвався
терпець. Напишіть, що ми вже доведені до
відчаю. Ще в 2006 році полтавські екологи заявляли, що сміттєзвалище переповнене на 107 відсотків (а нині — на всі 140 відсотків), натомість, згідно з підрахунками
міського управління ЖКГ, — на 99 відсотків. Тобто, аби використати отой 1 відсоток, біля нашого села збираються висипати міське сміття ще 20 років?»
Оскільки віри в те, що місцева влада
розв’яже наболілу проблему, в більшості
макухівчан уже немає, вони вирішили
звернутися напряму до президента України та інших високопосадовців, надіславши всім їм відеозвернення. «Перед цим ми
надіслали листа, підписаного майже всіма жителями Макухівки, до Полтавської
міської ради, приклавши до нього фотографії переповненого звалища. Однак відповіді так і не дочекалися. Відтак нашим
наступним кроком стало звернення до глави держави, — пояснює Влада Орлова. —
А оскільки надані екологічною інспекцією
численні приписи не виконуються і ніхто
не несе за це відповідальності, аби привернути увагу місцевої влади до проблеми, яка
допікає нам багато років, плануємо перекриття під’їзної дороги до звалища».
«Чиновники сподіваються на те, що
постоїмо максимум день-два — і розійдемося. Але ми плануємо безстрокову акцію,
— ділиться Сергій Васильєв. — І коли сміття нікуди буде дівати, коли його не вивозитимуть з міста кілька днів, чиновники, які
ігнорують наші проблеми, самі до нас приїдуть. Ми налаштовані на рішучі дії».
Влада Орлова обіцяє сфотографувати масив звалища, що прилягає до дороги, і найближчим часом запустити в соцмережі флешмоб «Знайди своє сміття в
купі», аби всі могли побачити цю жахливу картину, яку жителі Макухівки споглядають щодня.
«Коли ти щоранку проїжджаєш повз
сміттєзвалище на роботу й бачиш, як воно
непомірно розростається, а ще постійно
горить, це тобі не може не боліти. А знаєте, яка в усіх реакція на твої слова про те,
що живеш у Макухівці? «О Боже, та це ж
на сміттєзвалищі!» Розумієте? Так не має
бути. Тож я вважаю, що наше завдання —
зробити з цього місця розкішний куточок
природи, куди людям хотілося б приїжджати, — зазначає Влада Орлова. — До Макухівки мають прибути члени Комітету
ВРУ з питань екологічної політики та природокористування. Усе це «заварилося»
завдяки народному депутату України Андрію Бобляху. Ми звернулися до нього по
допомогу, і він єдиний відреагував». ■
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В Ізраїлі відзначили
свій «день перемоги»

«Казнь» у Казані

Сотні постраждалих унаслідок сутичок
у Східному Єрусалимі
Олег БОРОВСЬКИЙ
Сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками у Східному Єрусалимі не
вщухають кілька днів поспіль.
10 травня єврейсько-палестинський конфлікт різко загострився — у сутичках, за даними Червоного Півмісяця, вже
постраждали щонайменше 305
палестинців, повідомляє «Німецька хвиля». На місці сутичок цей медичний рух створив
польовий шпиталь. 228 осіб
звернулися до лікарень, семеро зазнали серйозних травм.
Поліція заявила про 21 пораненого правоохоронця, троє з них
були госпіталізовані, повідомляє інформагенція «Асошиейтед Пресс».
Палестинські демонстранти
закидали камінням ізраїльських поліцейських біля мечеті
Аль-Акса на Храмовій горі,
правоохоронці у відповідь застосували світлошумові гранати, гумові кулі та сльозогінний
газ. Представник ізраїльської поліції заявив, що поліція
не дозволить «екстремістам»
створити загрозу для громадської безпеки. На дахах міста
розмістилися єврейські снайпери. Сутички відбулися за
кілька годин до запланованого на цей день маршу євреїв на
відзначення окупації Ізраїлем
Східного Єрусалима в результаті Шестиденної війни 1967
року.
Представники палестинської адміністрації вважають
ізраїльську операцію на Храмовій горі «штурмом і злочином, вчиненим окупантами».
Її керівництво повідомило, що
вивчає всі варіанти відповіді на
«жахливу агресію проти святих місць і громадян». На додаток, цього року День Єрусалима відзначають 10 травня,
коли єврейські святкування
припали на останні дні священного для мусульман місяця Рамадан. Палестинці вважають Східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави. Ізраїльська поліція
обмежила низку заходів поблизу мечеті Аль-Акса. У міністерстві з релігійних справ Палестини також розповіли, що
ізраїльська поліція вилучила
всі ключі від мечеті аль-Акса
на Храмовій горі.
При цьому відвідування
Храмової гори уряд тимчасово
закрив і для євреїв, які традиційно відзначали в цій частині
міста День Єрусалима, який
якраз випав в цьому році на 10
травня. Це вже викликало критику з боку радикально правих
єврейських політиків, які висловили державі «ганьбу за те,
що в 2021 році євреї не зможуть молитися в нашому найсвятішому місці через арабський тероризм». Прем’єр Біньямін Нетаньяху підтримав дії
ізраїльських сил безпеки. Як
відомо, в Ізраїлі триває владна криза і Нетаньяху перебуває на межі втрати владних
повноважень, тому, можливо,
він і влаштував останні провокації з метою вчергове вистави-

ти себе «захисником нації» та
таким чином залишитися при
владі.
Останні заворушення у
Східному Єрусалимі тривають iз 7 травня, коли конфлікт
спалахнув на Храмовій горі
після заборони правоохоронців на проведення традиційного вечірнього збору палестинців з нагоди Рамадану в Старому місті Єрусалима. Ескалації
напруженості також посприяло рішення ізраїльської влади про виселення кількох палестинських родин чисельністю приблизно 70 осіб iз кварталу Шейх Джаррах у Східному
Єрусалимі, передавши їхнi домівки у власність ізраїльським сім’ям. Це, як зазначають
в ООН, суперечить міжнародному праву. Рішення суду силовики стали виконувати на
початку травня, чим обурили
арабів і викликали протести.
Храмова гора вважається
священним місцем для іудеїв,
позаяк на її території перебували Перший і Другий Єрусалимськi Храми. Мечеть альАкса, яка розташована тамтаки, також входить у список
найважливіших святинь для
мусульман. Директор мечеті
Омар аль-Кесвані звернувся
по підтримку до ісламського
світу після зіткнень палестинців з ізраїльською поліцією 10
травня, повідомило державне
телебачення Палестини. «Закликаємо ісламський світ допомогти мечеті аль-Акса після
штурму мечеті єврейськими
поселенцями та ізраїльською
поліцією», — сказав директор.
За інформацією армії Ізраїлю, у ніч на 10 травня бойовики радикальної палестинської організації ХАМАС випустили з Сектора Газа кілька ракет у бік Ізраїлю. У відповідь
ізраїльські танки обстріляли
об’єкти ХАМАС.
На події в Східному Єрусалимі вже відреагувала міжнародна спільнота. Конфлікт обговорювали у понеділок на засіданні Радбезу ООН, однак за
його підсумками заяви так і не
було прийнято. США ніколи не
дозволять прийняти резолюцію з осудом Ізраїлю. Але «занепокоєння» ситуацією в Єрусалимі Вашингтон таки висловив, як і Євросоюз, разом
iз закликами до деескалації.
Щоправда, Євросоюз таки акцентував увагу на незаконностi
виселення палестинців iз точки зору міжнародного права.
Тим часом турецький президент Реджеп Таїп Ердоган
провів переговори з президентом Палестини Махмудом Аббасом і представниками ісламістського руху ХАМАС, у ході
яких назвав дії Ізраїлю «тероризмом». Деякі мусульманські
країни нагадали про порушення Ізраїлем міжнародного права. Серед держав, які висловили підтримку палестинцям,
Йорданія, Пакистан, Саудівська Аравія, Єгипет, Катар, а також Бахрейн та ОАЕ, які уклали не так давно з ізраїльтянами
мирні угоди. ■

Семеро дітей і вчителька загинули під час розстрілу школи в
російському Татарстані

❙ Школа в Казані стала місцем кривавої розправи.
Ліна ТЕСЛЕНКО
Учора у казанській гімназії
№175 колишній випускник
вчинив жорстоку стрілянину.
Внаслідок цього загинули щонайменше семеро дітей та вчителька (у перших повідомленнях російських ЗМІ йшлося
про 11 загиблих, проте згодом
цю інформацію спростували).
У лікарнях опинилося близько
двох десятків дітей і дорослих.
Нападника затримали живим.
Сьогодні, 12 травня, в республіці оголосили жалобу.
Як повідомляє російський телеканал «Дождь», перша інформація про стрілянину в школі з’явилася близько
10-ї години за місцевим часом.
Повідомлялося, що нападників
було двоє, проте згодом МВС
Татарстану уточнило, що стрілок усе ж був один. Він зайшов
до гімназії через головний вхід
з автоматичною зброєю і одразу почав стріляти. Першим
вистрілив у охоронця.
«Це сталося посеред уроку, в клас забігла вчителька і
швидко зачинила клас. Вона
пояснила, що в школу зайшли
люди з дробовиком, потім директриса через гучний зв’язок
оголосила, що треба зачинитися в кабінетах і сидіти тихо.
Ми зачинилися, сіли в кутку
класу, в багатьох дітей була істерика, — розповіла телеграмканалу Mash п’ятнадцятирічна
школярка. — Було чути 1315 пострілів, кажуть, не знаю
точно, що один клас підірвали. Потім хвилин через 20 до

нас почали стукати у кабінет,
виявилося, що це поліція, нас
вивели». Додамо, що вибух
дійсно був — про це свідчать
пошкодження в приміщенні школи, як можна побачити
на оприлюднених відео в мережі.
Дітей евакуйовували з третього поверху по драбинах пожежних машин, які під’їхали
до будівлі школи. Поранених
виносили на ношах. Згодом
з’явилося офіційне повідомлення, що нападника затримали.
Як повідомляють ЗМІ, криваву бійню в навчальному закладі влаштував 19-річний
Ільназ Галявієв. Чотири роки
тому він закінчив цю ж саму
школу, в яку прийшов убивати. Донедавна Галявієв навчався в коледжі при Татарському
інституті сприяння бізнесу на
айтішника. Але в квітні його
відрахували через академічну заборгованість. У виші розповідають, що Галявієв був
«тихим і неконфліктним студентом», «спокійним, з повагою ставився до однокурсників i викладачів». Батько
стрілка розповів, що син не був
релігійним і не висловлював
думок, які могли б насторожити. Тим часом журналісти виявили телеграм-канал, який,
імовірно, Галявієв завів просто в той же ранок перед стріляниною. «Я, як бог, хочу, щоб
всі визнавали себе моїми рабами», «У світі не повинно залишитися живності, це помилка
всесвіту», — пише він у своїх
повідомленнях.

Зброя у нападника була
офіційно зареєстрована: 16
лютого він отримав мисливський квиток і через два місяці
зареєстрував зброю турецького виробництва Hatsan escort.
Саме з такої рушниці стріляв у
2018 році Владислав Росляков
у коледжі в Керчі, тоді загинула 21 людина.
«Велика біда. Ми втратили
сімох дітей, — повідомив журналістам президент Татарстану Рустам Мінніханов. — Це
учні восьмого класу, четверо хлопчиків, три дівчинки.
Вони загинули тут, на третьому поверсі. 16 осіб — 12 дітей,
4 дорослих — зараз у шпиталі.
Це велика трагедія для нашої
республіки і країни». Пізніше
мерія міста повідомила про
восьму жертву — вчительку
гімназії.
Після стрільби слідчий комітет порушив кримінальну
справу за статтею про вбивство
двох і більше осіб, у Казані ввели режим контртерористичної операції. Сам Мінніханов
у розмові з журналістами назвав нападника терористом.
Після нападу президент
Росії Володимир Путін доручив
главі Росгвардії Віктору Золотову терміново розробити нове
положення про види зброї, які
дозволені до цивільного обігу,
повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він додав,
що «зараз можна законно зареєструвати як мисливську зброю певні види озброєння, які
в інших країнах вважаються
штурмовою зброєю». ■

печення справедливості для 298 жертв
рейсу МН17 та їхніх родичів було і залишається найвищим пріоритетом для уряду».

рощування військ у безпосередній близькості від НАТО, разом з нещодавньою ескалацією в Чорному морі, на кордонах України та незаконно анексованому Криму,
а також її агресивна гібридна діяльність
продовжують загрожувати євроатлантичній безпеці і кидати виклик правилам
міжнародного порядку», — зазначено у
резолюції саміту, який відбувся в режимі
онлайн у понеділок. У саміті також взяли
участь президент США Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Нагадаємо: до
так званої «Бухарестської дев’ятки» входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та
Болгарія.

■ НОВИНИ ПЛЮС
Уряд Нідерландів
позивається проти Росії за
збитий літак
Уряд Нідерландів подає позовну заяву проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Позов стосується участі Росії у збитті пасажирського лайнера рейсу МH17 над
Донбасом у 2014 році. Як інформує пресслужба уряду країни у понеділок, разом із
позовом Нідерланди передають до ЄСПЛ
усю наявну інформацію у справі МН17.
Зазначається, що цією скаргою уряд Нідерландів забезпечує максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів загиблих в авіакатастрофі, оскільки «забез-

«Бухарестська дев’ятка»
засудила агресію РФ у
Чорному морі
Країни-учасниці саміту Бухарестської
дев’ятки засудили агресію Росії у Чорному морі й стягування російських військ до
українських кордонів, а також висловили
підтримку Україні. Зокрема, у резолюції,
яку вони ухвалили, йдеться про те, що
така поведінка Росії загрожує євроатлантичній безпеці. «Агресивні дії Росії та на-

ЗДОРОВ’Я
Юлія КРУК

«Візьми себе в руки і не вигадуй; відпочинь — і все налагодиться; досить
нарікати, нині важко всім, не лише
тобі!» Так найчастіше реагують близькі
й друзі, коли ви скаржитеся, що втомилися і не маєте сили жити? А тим часом
таким чином може проявляти себе синдром хронічної втоми — недуга, про яку
ще кілька десятиліть тому не говорили
ні лікарі, ні науковці. І здавалося, що
такої проблеми не існує взагалі. Бо як
це можна — хворіти «від утоми»? Адже
втомлюються всі. Насправді ж хронічне
знесилення — вкрай підступний симптом, від якого у світі у різний спосіб
потерпає 40 мільйонів людей. Синдром
хронічної втоми (СХВ) має здатність
сезонно посилюватися (наприклад, навесні), і подолати прикрі наслідки недуги самотужки доволі складно. Що ж
робити?
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■ ВИХІД Є!

Хронічно втомлені...
Синдром постійного знесилення може звістувати про серйозні проблеми
в організмі, а вийти із замкненого кола допоможуть спорт,
сеанси психотерапії і просто повноцінний відпочинок

Заручники новітніх технологій
Столичний лікар сімейної медицини Ірина Наталич вважає, що засилля
комп’ютерних технологій, «суцільні»
телефонні розмови, небажання (або й
нездатність) відключитися від цих досягнень цивілізації хоча б на годину
виснажують організм. «Ми стаємо заручником прогресу і хронічного поспіху: робота — дім — супермаркет — робота... Ми добровільно беремо на себе
дедалі більше зобов’язань: додаткові
приробітки, «вовка ноги годують», а на
відпочинок часу майже не залишається... Відтак нам важко розслабитися,
забути про «вічні» проблеми — навіть
під час сну. Виникає безсоння, дратівливість, перепади настрою, хронічна
втома».
У пастку хронічної втоми багато
хто потрапляє добровільно, хоча й не
підозрює, звідки проблема. Прагнення кар’єрного зростання за будь-яку
ціну, гроші (адже що більші запити, то
й еквівалент витрат зростає) — і людина
крутиться як білка в колесі. І потрапляє у замкнене коло, коли про відпочинок уже навіть не йдеться. «Нині про
хронічну втому говорять багато, але не
всі й не завжди сприймають її всерйоз,
— наголошує пані Ірина. — Деякі з моїх
колег узагалі не хочуть визнавати такого діагнозу, інші говорять про нього
скептично. А наслідки такого «хронічно втомленого» стану — дуже серйозні.
У людини погіршується імунітет, трапляються психічні розлади, навіть онкологія, що здатна розвинутися на тлі
постійного фізичного і психологічного
виснаження. І найголовніше — людина
потрапляє в ситуацію безвиході. Вибратися з проблеми самотужки неможливо, а тих, хто здатен допомогти, знайти
не так легко...»

Беріть відпустку —
і «відключайтеся» від проблем
Людина, яка потерпає від СХВ, найчастіше нарікає на слабкість, апатію,
недосипання, не може сконцентруватися на роботі. Незрідка у неї також погіршується пам’ять, зменшується увага, уповільнюється мозкова діяльність.
У когось симптоматика розвивається
повільно й особливо не докучає довгий
час, а комусь досить швидко стає зле.
Ірина Наталич радить звертатися
по допомогу лікаря відразу, щойно виникли проблеми і підозри на синдром
хронічної втоми. «Насамперед необхідно дати організму відпочинок. Адже
якщо не звернути увагу на перші симптоми, невдовзі з’являться невмотивована агресія, тривожність, безпричинний
страх і тремтіння рук, неспокійний сон.
Звідси кілька кроків до депресії і навіть
психічних проблем. Аби уникнути таких катастрофічних наслідків, за будьяких умов — просто беріть відпустку і
«відключайтеся» повністю від проблем.
Робота та «нагальні справи» нікуди не
втечуть, а занедбане здоров’я відновлювати важко.
Лікар рекомендує кілька шляхів виходу з проблеми. Наприклад, можна
спробувати масаж, оздоровчу гімнастику, медитацію, дуже допомагають заняття з йоги. Необхідно також подбати
про харчування: раціон має бути наси-

❙ Хронічна втома: фізичний стан
❙ чи серйозна небезпека?
❙ Фото з сайту rumed-t.com.
■ МАЙТЕ НА УВАЗІ...
За спостереженням лікарів, найчастіше СХВ
вражає представників найбільш нервових професій — лікарів, шахтарів, журналістів. У зоні
меншого емоційного ризику — продавці, банкіри,
вчителі, інженери, бухгалтери, листоноші. А найбільш спокійні професії у священників, астрономів, бібліотекарів та музейних працівників.
ченим вітамінами і мікроелементами. У
разі потреби варто порадитися з психологом.

Чай із меліси — порятунок для нервів
Основна ознака недуги — відчуття постійного виснаження, слабкість,
яка з’являється після звичної роботи,
хоча раніше людина цього за собою не
помічала. Хронічна втома відчутно посилюється після фізичного і розумового навантаження. Причиною СХВ лікарі вважають також вірусні інфекції
і стреси. Підтвердити діагноз часом непросто: медики й досі не дійшли спільного знаменника щодо діагностики і лікування хронічної втоми. Полегшення
симптомів захворювання і є основною
терапією недуги.
«Часто при подібних симптомах призначають заспокійливі ліки. Але з такими препаратами слід бути обережними.
Організму, навпаки, необхідно «зібратися з силами», а заспокійливі ще більше
розслабляють, — зауважує пані Ірина.
— При надмірному нервовому збудженні допоможуть рослинні чаї — з м’ятою,
мелісою, а також настоянка валеріани
— курсом два тижні, по пів склянки тричі на добу, за пів години до їжі».
Аби організм міг швидше подолати
СХВ, лікарі радять займатися спортом,
чергувати розумову працю з фізичною.
Не відкладайте відпустку, мандруйте. З
ліків при хронічній втомі варто застосовувати адаптогени: екстракти ехінацеї,
лимоннику, женьшеню. А також доповнювати щоденний раціон лимоном, курагою, ізюмом, гранатом. Не обійтися
без комплексних вітамінів та мікроелементів.
І найголовніше: не пускайте ситуацію на самоплив та порадьтеся з досвідченим фахівцем. Тільки так зможете
швидко та ефективно позбутися цього
надокучливого симптому. ■

■ ДО РЕЧІ
Синдром хронічної втоми вперше 1984 року описав американський психіатр Ендрю Ллойд. Доти захворювання просто констатували як певний стан, що полягає у підвищеній втомлюваності, поганому настрої,
зниженому імунітеті, надмірній дратівливості, поганому сні, зниженні працездатності, погіршенні пам’яті.

■ РЕКЛАМА
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■ ОСНОВИ
Олексій КОСТЮЧЕНКО

Відомий науковець, професор
Національного університету «Острозька академія», академік Академії наук вищої школи України
Іван Хом’як — автор понад 200
публікацій із культури української
мови й мовлення. Він розповідає,
як варто справлятися із засиллям
словесних покручів, й акцентує
увагу на естетичній довершеності
нашої рідної мови.

За влучністю передачі образу
та дії — на третьому місці
■ Іване Миколайовичу, як
впливає мова на нашу ідентичність, культуру, спосіб життя
тощо?
— Мова відіграє надзвичайно
важливу роль у житті людини,
бо слово — як ключі: правильно
дібравши їх, можна відімкнути будь-яку душу і водночас затулити хоч який рот. Є дуже цікава історія, яку розповів американський педагог Дейл Карнегі. Безробітний і злиденний
англієць ходив вулицями Філадельфії в пошуках роботи. Зайшов у контору відомого бізнесмена Пола Гіббонса і попросив
вислухати його. Той, подивившись на незнайомця, на його
непривабливий зовнішній вигляд, не мав особливого бажання
спілкуватися з ним. Але трохи з
цікавости, а ще більше з жалости, Гіббонс погодився. Спочатку бізнесмен планував приділити йому мізерну кількість часу,
проте хвилина переросла в годину, а розмова продовжувалася. І
ось результат: Гіббонс зателефонував Роланду Тейлору, який
працював управителем філіалу
компанії у Філадельфії, і той,
один із провідних фінансистів
міста, запросив незнайомця на
обід, під час якого запропонував йому бажану роботу.
Виникає питання, як же людина, яка мала вигляд невдахи,
змогла встановити такі важливі
знайомства за короткий проміжок часу. А відповідь проста:
завдяки знанню рідної (для них
— англійської) мови. Ми маємо
пам’ятати, що манера висловлювати свої думки є своєрідною перепусткою в професійну еліту.
Слова, які промовляємо, свідчать про рівень нашої мовленнєвої компетентности. Будь-який
уважний співбесідник завжди
зробить висновок про те, в яких
колах суспільства ми витаємо і
який наш рівень освіти й культури. Безумовно, мова є маркером ідентичности. З цього приводу хотів би процитувати Оксану Забужко: «Українська мова,
на відміну він англійської, російської чи польської, — мова, яка в
модерний період за останні двісті
років практично не мала, навіть
на відстані одного покоління,
постійного політичного даху.
Це мова, яку не прикривали армії і флоти, а навпаки — це мова,
за яку розстрілювали як у Києві
1918 року, так і в Донецьку 2014
року. І те, що в цих умовах найменшого сприяння наша мова
не просто вижила і збереглася,
а створила прекрасну літературу, — показник того, що це надзвичайно сильна і потужна мова.
Мова, за якою, що б там не було,
— майбутнє... Думайте про майбутнє!».
Дегенерація народу починається з елементів утрати своєї мови, спотворення її.
І ми повинні дуже добре про це
пам’ятати. На жаль, у нашому суспільстві є різні думки з
приводу мовленнєвої вправности. Українське телебачення великою мірою зросіянізоване.

Мовознавець Іван Хом’як:
українські діти навіть плачуть
Чому варто послуговуватися фемінитивами, викорінювати з інформаційного простору
суржик та сміятися з добірного гумору літературною українською мовою Майкла Щура
Телесеріали хоч і називаються українськими, але транслюються російською мовою, не завжди досконалою. Ось кілька
українізмів із демонстрованих
телесеріалів: «камеры вырубились разом», «мне здается»,
«не говори гоп, пока не сделал»,
«смеемся все вкупе», «руки вгору» тощо. Так само і в розмовному мовленні помітні спотворені
елементи з подачі ЗМІ. Наприклад, можна почути: «А ты ходил до них?», «Почему твоя собака такая галасливая?» і т. ін.
Безумовно, що з одного боку це
викликає посмішку, а з іншого
— насторожує, бо людина, яка
вживає такі конструкції, вважає їх нормативними. Навіть
більше, інші починають також
це сприймати як належне, засмічуючи в такий спосіб своє
мовлення. Наша ж мова — одна
з найрозвиненіших у світі. За
класифікацією ЮНЕСКО, українська за влучністю передачі
образу, дії, мелодійністю посідає третє місце серед мов світу.
■ Чим ще унікальна українська мова? І як впоратися
з впливом на неї російської?
— Часто вживаною є сполука «російськомовне населення», а от Олександр Пономарів
ставив під сумнів цей термін.
Він, на його думку, вигаданий.
Із цього приводу мені хотілося
б також дещо сказати. Ріжуть
слух спотворені імена і прізвища наших співвітчизників. Донедавна був «Словник власних
імен людей» Лариси Скрипник
і Ніни Дзятківської. Ним широко послуговувалися в наших
РАЦСах, де спеціально стежили
за цим і упереджували викривлення. Християнські імена в
кожного народу мають своєрідне фонетичне забарвлення. Однак українці подекуди Пилипа
називають Філіпом, Михайла
кличуть Мішею, Дмитра — Дімою, і навіть таке гарне й звучне ім’я, як Дарина, вже змінюють на Даша, Дар’я, Дарія. Тобто можна зробити висновок, що
наші співвітчизники, які ось
так називають своїх дітей, не
ідентифікують себе з українцями. Це, безумовно, неприємно,
адже в такий спосіб ми поступово втрачаємо свою мовну й національну ідентичність.
Якщо говорити про суржик, то це випробування суспільства на рівні національної свідомости і шлях до втрати
мови. Ми спостерігаємо певну
дискредитацію рідної мови через різноманітні російськомовні шоу, в яких принижують і
упосліджують українців засиллям словесних покручів. Або ж,
наприклад, використання двох
мов на підтвердження насаджуваної двомовности, завдяки
чому формується малопривабливий імідж української мови.
Як правило, коли йдеться про
гумор, то спостерігаємо таку
тенденцію: більшість гумористичних програм на радіо й телебаченні побудовані на викривленнях українських слів, що

сприймається як самоприниження, породжує непривабливість українських персонажів iз метою деморалізації, а
також знецінення атрибутивної
функції української мови. Це є
продовженням політики великодержавного шовінізму в національному інформаційному
просторі України. Але не можна сказати про те, що немає зрушень, є, безумовно, інакше ми
будемо необ’єктивними. Приємно на радіо «Промінь» слухати шоу «Гомін-аут», яке засвідчує, що гумор — це наша споконвічна риса і ми здатні створювати гумористичні ситуації
нормативною мовою. Або, наприклад, Роман Вінтонів в образі
Майкла Щура також пропонує
свої гуморески літературною
українською мовою.
Мені хотілося б також сказати про красу нашої мови. Наша
мова естетично довершена й пісенна. Великою мірою пісенність, а саме інтонації мелодії
в музиці, відображає інтонації
мови. Музика, спів, танці раніше не були самостійними видами мистецтва. Трудові пісні стали першоосновою словесної музики, так званого речитативу. Ніхто й не думав, що це
буде витвір мистецтва. Просто
ось така милозвучна передача
текстів свого часу додавала сил
і настрою нашим співвітчизникам. До речі, 500 років тому
хори українських композиторів
були розраховані на 48 голосів.
Узагалі українській народній
пісні понад дві тисячі років. Є
такий цікавий факт: новонароджені українські діти навіть
плачуть у чотири октави. Усе це
свідчить про пісенність і вишукану естетичність нашої мови.
Тому, безперечно, українську
мову треба любити, розвивати
й утверджувати.

Питання національної безпеки
■ Яка місія нещодавно ухваленого Закону України «Про
забезпечення функціонування
української мови як державної»?
— Дуже дивну заяву з цього приводу зробила прессекретарка президента України
Юлія Мендель. За її словами,
в Україні, виявляється, є «українська російська мова». До
речі, в цьому вона суголосна з
міністром внутрішніх справ. В
одному з телеетерів пані Мендель розкритикувала нещодавно прийнятий закон, бо вважає,
що він так і не допоміг країні перейти повністю на українську. І
ось тут я дозволю собі не погодитися з прессекретаркою, яку,
до речі, вже зміщено із займаної посади, хоча певні гальмівні процеси в цьому плані спостерігаються, вони пов’язані,
зокрема, й з інертністю владних структур. Наприклад, голова Державної митної служби України, вже згадуваний
міністр внутрішніх справ, в. о.
голови міської ради Харкова
підкреслено спілкуються тіль-

❙ Іван Хом’як рекомендує мовну свідомість формувати з дитинства.
❙ Фото з власного архіву.
ки російською мовою, займаючи адміністративні пости.
Нещодавно під час «Відкритого мікрофона» з головою міської ради Рівного Олександром
Третяком запитав про засилля
англомовних вивісок у місті, на
що той відповів: «У нас демократія». Так, у нас демократія,
але це не вседозволеність. Продюсерка фільмів і серіалів на каналі «1+1» пані Єрємєєва висловила думку про те, що комедії
можна знімати українською мовою, а от серіали, мелодрами —
лише російською. Її аргументом було те, що українська мова
складніша для цього жанру,
знайти тональність української
мови, аби глядач її сприйняв,
досить непросто. Вона впевнена,
що мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії. Це в мене викликає, м’яко
кажучи, здивування. Наскільки
ж треба мати поверхові знання
української мови, не поважати
її і шукати приводів, аби не те
що спілкуватися — не бажати
впроваджувати її, будучи за це
відповідальною.
У демократичному суспільстві передусім маємо дотримуватися законів. 25 квітня 2019
року Верховна Рада України
здійснила нарешті важливий
крок на шляху до ментальної
незалежности — ухвалила Закон «Про забезпечення функціонування української мови
як державної», підписаний президентом 16 липня 2019 року.
Згідно з ним, єдиною державною мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в
країні офіційної багатомовности всупереч Конституції України кваліфіковано як кроки,
що провокують мовний розкол
країни, міжетнічне протистояння і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу.
У будь-якій країні живуть
люди різних національностей.
Україна не більш багатонаціональна, ніж Німеччина, Франція, Іспанія чи Російська Федерація. Чому ж тоді ми повинні
ставити питання багатомовности на порядок денний, якщо закон стосується функціювання
української мови як держав-

ної? Право національних меншин спілкуватися рідними мовами в неофіційних сферах ніколи ніхто не забороняв і не
забороняє. І ми в цьому плані
— одна з найдемократичніших
країн світу. Відтак питання державної мови — це питання національної безпеки. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови
як державної» на часі, його треба виконувати, але дбати про це,
безумовно, маємо всі разом.
■ Нещодавно Окружний адміністративний суд Києва фактично скасував нову редакцію
«Українського правопису». Загалом, яка необхідність нової
редакції правопису?
— Виникає питання, чи
були підстави для такого рішення суду. Вони непереконливі: мама школярки з Херсона поскаржилася, що її дитині
важко розібратися з «проєктами» та «членкинями». А хто цікавився, наскільки вправно володіє ця школярка нормами попередньої редакції «Українського правопису». І чи це може
бути причиною судового позову? Як бачимо, Окружний адміністративний суд Києва ухвалив тенденційне рішення з приводу названої заяви. Чомусь він
не на боці патріотично налаштованих співвітчизників, а навпаки — підтримує те, що протидіє
зміцненню Української держави, пригнічує демократичний
рух. Однак це ще не все, адже
подано апеляцію з приводу неправомірного рішення. Будемо сподіватися, що Верховний
Суд не підтримає позицію Окружного. До того ж президент
порушив питання про сенс існування такого суду, який ухвалює абсурдні рішення.
З приводу цього хочу проілюструвати думку Івана Огієнка, який, до речі, свого часу навчався в Острозькій гімназії: «У
культурного свідомого народунації не провадиться більшої
боротьби за правопис: цю справу спокійно вирішують йому
вчені та уряд, а громадянство
карно приймає урядовий правопис. Коли народ не знає соборного правопису, у нього кожний
письменник і кожне видання
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Новонароджені
у чотири октави

❙ Мова — фундамент держави.
❙ Фото з сайту khreschatyk.news.
пишуть своїм «кращим» правописом. Себто в ньому панує правописна анархія. Не наслідуймо їх!». Ця думка особливо актуальна в наш час. Тому не суд має
виносити вердикт, а ті фахівці й
посадові особи, які відповідають
за прийнятий закон. Хочу вірити, що все стане на свої місця і
ми продовжимо дотримуватися
чинного правописного закону.
■ Нові норми правопису,
зокрема й фемінітиви, викликали бурхливе обговорення в
суспільстві. Які ваші аргументи для тих нефахівців, котрі не
розуміють або не сприймають
нововведень?
— Є різні думки з приводу
«Українського правопису». Це
зумовлено психологією людської натури, адже ми вже звикли до певних норм. Чого гріха
таїти: ще й попередні норми не
всі засвоїли належною мірою, а
тут — новий правопис. Найбільше відгуків було з приводу написань слів разом і з дефісом.
Громадськість позитивно сприйняла написання слів із пів.
Наприклад, пів міста, пів тістечка. Водночас, коли це єдина лексема, як-от: південь, північ, — то слова пишемо разом.
Не зовсім прихильно поставилася громадськість до варіативних написань: аудиторія — авдиторія, лауреат — лавреат, пауза — павза або ж, наприклад,
ефір — етер, кафедра — катедра. Чи, скажімо, варіації написання з літерою и / і: ірій —
ирій, ірод — ирод. Також є неоднозначні думки щодо форм
на зразок: незалежності — незалежности, радості — радости, любові — любови, осені —
осени. Очевидно, було б простіше відразу визначитися й віддати перевагу одному з варіантів,
щоб уже зараз реалізовувати їх
у повсякденній практиці.
Безумовно, що ті зміни, які
без варіантів, уже впроваджуються в мовленні, зокрема слова проєкт, феєрверк, Соєр, Феєрбах, Дікенс, Текерей. Ми до них
звикаємо. Мине певний час, і
будемо застосовувати їх повною
мірою. Не всі відмінюють запозичені слова, як-от: твіттер,
фейсбук, гугл. Хоча вони й іншомовного походження, але відмінювати їх потрібно за тими ж
правилами, що й українські: у
твіттері, фейсбуку/ці, гуглі.

У переліку дискусійних є
питання, що стосується фемінітивів. Ті, хто взагалі неприхильно ставиться до впровадження
Закону «Про забезпечення функціонування української мови
як державної», говорять про
штучне віддалення українського правопису від російської
мови. А чому воно штучне? Ми,
навпаки, повертаємося до тих
норм, які були властиві нашій
мові. І цей факт дратує представників «русского міра». Так
формується скептичне, зневажливе ставлення до лексем на означення осіб жіночої статі. Утім
із понад трьохсот сторінок нового «Українського правопису» фемінітивам присвячено
рядків десять. Використання
їх має в українській мові давню
історію. Ми повинні пам’ятати,
що в нашій мові є низка іменників спільного й подвійного роду,
зокрема іменники першої відміни: суддя, голова, староста.
Якщо говорити про самі фемінітиви, то про них ми говоримо багато, а ось офіційних матеріалів

для скептичних домислів: хто?
— послиня? Але є інші способи висловитися, можна сказати: пані посол, пані депутат
тощо. За допомогою граматичного означення роду можна також вести мову про осіб жіночої
статі, наприклад: зайшла депутат, порадила екстрасенс. Мені
видається, що впадати у відчай
або вдаватися до крайнощів тут
не варто, хоча б тому що фемінітиви не в кожному стилі вживаються рівнозначно. Наприклад,
у розмовному мовленні дружину Томчука називають Томчучкою (похідне слово утворено за
допомогою суфікса -к) чи Трачука — Трачучкою. Якщо брати
офіційно-діловий або науковий
стилі, то це звучить неадекватно, певною мірою фамільярно.
Має спливти певний час, мова
сама позбудеться зайвих фемінітивів, які творяться штучно. І
все увійде у своє русло. Право ж
на фемінітиви — цілком закономірне, ми можемо їх застосовувати в мовленні, особливо розмовно-побутовому.

Нація з високою мовною свідомістю активно протидіє
мовній асиміляції. Низький рівень — навпаки —
формує байдуже ставлення до мови за принципом:
«А какая разніца?»
обмаль. Лише в електронних ресурсах можна знайти відповідь
на це питання в Катерини Городенської, Лариси Денисенко
або ж Аліни Акуленко. Однак
солідних досліджень, зокрема у
фахових журналах, важко знайти. В українському правописі є
пункт, що визначає суфікси для
утворення фемінітивів, проте там немає достатньої кількости прикладів правильного їх уживання. Суспільний запит на фемінітиви породжений
ще й відсутністю чітких моделей творення цих слів. Найпоширеніші такі словотвірні форми: суфікс -к: професорка, президентка; суфікс -иц: кранівниця, комп’ютерниця; суфікс -ин:
кравчиня, продавчиня, однак не
зовсім правильно творити такі
слова за допомогою автоматичного приєднання суфіксів. Візьмемо слово «посол». Така лексема може стати матер’ялом

Вивіски ресторанів та клубів
— це теж про мовну культуру
■ Ви вже багато років навчаєте студентів української
мови. Чи простежуєте різницю між різними поколіннями
студентства? Як у нас загалом
змінюється ситуація з культурою мовлення в динаміці — чи
стає, можливо, менше суржика,
росіянізмів тощо?
— У наш час у закладах вищої освіти України викладачів заохочують до ведення занять іноземною мовою, перевагу віддають англійській, у тому
числі й за рахунок скорочення
годин на засвоєння української
мови, тому подекуди студенти, зокрема філологи, позбавлені можливости слухати курси практикуму з української
мови, діалектології, стилістики української мови тощо. Безумовно, будь-якому фахівцеві
важливо знати іноземні мови,

однак формування національної українськомовної ідентичности не можливе без належної
уваги до пріоритетного вивчення й удосконалення рідної, до
того ж державної мови. І коли
мені ставлять таке питання (не
тільки ви), то, мабуть, хочуть
почути, що наше мовлення занепадає. Якоюсь мірою так,
але, наприклад, студентство Острозької академії тримається на
рівні. Викладачі української філології прискіпливо ставляться
до мовленнєвої вправности першокурсників, до завершення
навчання студенти цілеспрямовано виробляють комунікативну компетентність. На катедрі
української мови і літератури
відбувається щорічна акція боротьби з правописними недоладностями, у якій студенти беруть активну участь. У коректній формі вони роблять зауваження в різних закладах сфери
обслуговування щодо мовленнєвої культури, вивісок із помилками, оголошень, меню. Також
студенти моніторять дотримання мовних квот у ЗМІ, звертаючись у відповідні редакції в разі
їх порушень. І найбільше радує,
що є відповідна реакція.
Якщо приїхати в Україну й
пройтися вулицями наших міст
і сіл, то може виникнути питання: ми в незалежній країні чи
колоніальній без права на використання рідної мови. Повсюди
переважають англомовні вивіски. І в цій сфері також працюють наші студенти. Нещодавно в Острозі четвертокурсники
звернулися до адміністрацій піцерії Americano Food Club, ресторану Velour, кафе Why not
щодо недотримання ними Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» — назви цих закладів
англомовні; надіслали лист до
Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, який зобов’язав власника
піцерії в тридцятиденний термін вжити заходів щодо забезпечення виконання вимог закону. Такі приклади свідчать про
активність сучасних студентів,
які розуміють, що демократія
— це не безладдя, а можливість
обстояти своє право у законний
спосіб.
■ Дайте, будь ласка, поради,
як можна покращити культуру
мовлення, на що варто звертати увагу передусім?
— Якщо ви думаєте, що я
зараз буду говорити про дидактичні методи, прийоми й засоби навчання, то помилитеся. Це
стосується лише словесників,
учителів, викладачів. Проблема
набагато глибша... І вирішувати її потрібно, починаючи з виховання мовної свідомости. Згаданий закон «Про забезпечення
функціонування української
мови як державної» викликав
дискусії в нашому суспільстві.
Мене вразив той факт, що професор катедри культурології
Національного педуніверситету
ім. М. П. Драгоманова задалася метою розпалити міжнаціональну ворожнечу за мовною ознакою, назвавши цей закон «виявом фашизму». А матір другокласника сто тридцять сьомої
школи м. Дніпра поскаржилася, що її син вимагає від батьків
спілкуватися з ним українською мовою, бо його вчителька,
чоловіка якої було вбито в АТО,
розповідала своїм учням, що
російська мова — це мова ворога-завойовника і говорити потрібно своєю мовою. Задумаймося, скільки зусиль було докладено прибічниками радянської

ідеологеми, аби денаціоналізувати мовну свідомість українця, щоб він так войовничо обстоював свою меншовартість.
За визначенням сучасного мовознавця Пилипа Селігея,
мовна свідомість — це форма
свідомости, яка обіймає погляди, уявлення, почуття, оцінки
й настанови щодо мови та мовної дійсности. Інакше кажучи,
мовна свідомість — це шанобливе ставлення до мови. Для цього й закон відповідний ухвалено. Нація з високою мовною свідомістю активно протидіє мовній асиміляції. Низький рівень
— навпаки — формує байдуже
ставлення до мови за принципом: «А какая разніца?». І тому
на виховання мовної свідомости
мають бути спрямовані зусилля кожного громадянина нашої
країни. Необхідно усвідомити атрибутивну роль мови, що
цементує зусилля й прагнення співвітчизників, об’єднує їх
навколо національної ідеї задля
щасливого майбуття. А якщо говорити про російського мігранта, то це особливий тип людини.
Людини, яка не хоче пристосовуватися до мови корінного народу, а намагається перелаштувати середовище під себе. Це
неправильний шлях. Ми маємо навчитися обстоювати себе,
адже не з російською мовою воюємо. Ми всі мови любимо, вчимо і поважаємо, але захищаємо
свою — як основний атрибут нашої української держави.
Наступна порада. Необхідно передплачувати друковані
чи користуватися електронними версіями українськомовних
газет, журналів, купувати художню, науково-популярну українськомовну літературу. У такий спосіб ми розвиватимемо і
своє мовлення, і підтримуватимемо українську культуру. До
2008 року був часопис «Урок
української», у якому публікували розвідки, присвячені мовній політиці в рубриці з назвою
«Бути чи не бути?». І тільки
тому, що словесники недостатньо передплачували цей журнал, а держава залишила видавництво без фінансової підтримки, він перестав функціювати,
відтак на питання: «Бути чи не
бути?» — «Урок української»
відповів: «Не бути». Така ж доля
й часопису «Дивослово», який
цьогоріч відзначає 70-річчя.
Мовну свідомість слід формувати з дитинства, але це не так
просто, якщо, наприклад, взяти до уваги, що в минулому році
не було жодного українськомовного мультфільму вітчизняного
виробництва, художні фільми,
пізнавальні й розважальні телепрограми здебільшого російськомовні. За таких умов важко
говорити про успіхи у формуванні мовнокомунікативної компетентности.
Безумовно, для покращення культури мовлення треба
активно послуговуватися «Українським правописом». Як? 17
грудня 2020 року моя аспірантка Христина Карповець захистила кандидатську дисертацію,
у якій розробила методику формування правописної компетентности, а 19 квітня цього року
Валентина Вітюк — докторську
дисертацію, присвячену проблемам правопису української мови. Тому читаймо, цікавмося й реалізуймо нові вимоги
українського правописного кодексу, виробляймо мовну свідомість, удосконалюймо знання
української мови, обстоюймо
законні права державної мови
на теренах рідної Вітчизни. ■
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Валентина САМЧЕНКО

У ювілейний рік української
гранд-драматургині Лариси Косач-Квітки Національний академічний театр імені Франка
додав у репертуар «Кассандру». Гендиректор — художній
керівник першої сцени країни Михайло Захаревич перед
допрем’єрним показом на відкритті виставки до 150-ліття
Лесі Українки нагадав, що у них
це 13-та постановка за творами
геніальної письменниці, починаючи з 1922-го. Мовив це поряд
зі скульптурним зображенням
народної артистки Юлії Ткаченко
у ролі Кассандри, яку пам’ятає
більшість за телевізійним фільмом-виставою, який представили ще у 1974-му, а власне театральна постановка Сергія Сміяна
з’явилася у «франківців» за чотири роки до того.
Режисерське бачення Давида
Петросяна іншої стилістики. І
хоч дія відбувається на камерній
сцені, історичні межі драми про
важливість правди значно розширюються, сягаючи і вершин,
і глибин.

Символи
У п’єсі Лесі Українки чітко
вказаний час дії — період еллінсько-троянської війни, десятиліття початку ХІІ століття до нашої ери, коли старогрецькі ахейці спочатку ніяк
не могли взяти Трою, та врешті-решт здолали її підступністю. Ту трагедію зображували Вергілій, Еврипід й інші автори в пізнішому часі.
Леся Українка до давнього сюжету звернулася з кількох причин. І найперше тому,
що на початку бурхливого ХХ
століття в Україні, яка була
частиною Російської імперії,
мало хто дослухався до виважених думок. І з бажання довести, що українською мовою можуть звучати філософські теми
з античних часів (а не лише побутові, як до того приписувалося Валуєвським та Емським
указами).
У новій постановці «Кассандра» столичного Театру
імені Івана Франка мінімалістичне сценічне оформлення
та аскетичні костюми розмивають часові рамки. На сцені
лише драбини-трансформери,
які стануть і постаментом марнославства для досягнення особистих вигод, і троянським конем, і голгофою для провидиці.
На початку вистави на такому
символі, який може піднести до неба, красується Гелена (Світлана Косолапова) із
червоними квітками на довгому волоссі — «Богорівна!». За
текстом, нагадаємо, ця дія відбувається у жіночій половині
Пріамового дому. А ще згодом
по стіні зіставлених подовж
драбин перелякані троянки тікатимуть від завойовників...
Художник-сценограф і художник по костюмах постановки — Даніїла Колот, учениця Сергія Маслобойщикова.
Це її дебют у Театрі імені Івана
Франка.
Драбина — це символ, який
з’єднує земне і небесне. Це —
Ерос і Танатос, за словами Давида Петросяна, між якими шлях людини від земного,
смертного до божественного.
Особливим символом у виставі
є і червоні яблука. Таким плодом спокушали ще Адама та
Єву. А богиня чвар Ерида підкинула такі гостям на весілля
Пелея та Фетіди.
Режисерський задум чітко
вирізнити у постановці жіноче
начало досягається такими де-

■ ЧАС «Т»

Кассандра: від Трої до Майдану
У рік 150-ліття Лесі Українки театр імені Франка представив тринадцяту постановку
за творами письменниці

❙ Цар Лідії Омонай —
❙ Павло Москаль.
талями, як довге волосся у всіх
акторок. А Кассандра може
бути — як чоловіки, не красуватися, сховати його. Утім ні за
яких обставин не згодна головна героїня утаємничити правдиве слово.

Душа і слово не даються
під ярмо
Ксенія Баша створює образ
головної героїні, який дуже
близький до першого збереженого опису пророчиці в листуванні Лесі Українки 1903 року.
Тоді, наприкінці березня, авторка Ользі Кобилянській з лікування в італійському Сан-Ремо
пояснювала, що обрала Кассандру героїнею нового твору
тому, що «ся трагічна пророчиця, з своєю ніким не признаною правдою, зi своїм даремним пророчим талантом, власне, такий неспокійний і пристрасний тип: вона тямить лихо
і пророкує його, і ніхто їй не вірить, бо хоч вона каже правду, але не так, як треба людям;
вона знає, що так їй ніхто не
повірить, але інакше казати не
вміє; вона знає, що слів її ніхто
не прийме, але не може мовчати, бо душа її і слово не дається
під ярмо; вона сама боїться свого пророцтва і, що найтрагічніше, сама в ньому часто сумнівається, бо не знає, чи завжди
слова її залежать від подій чи,
навпаки, події залежать від її
слів, і тому часто мовчить там,
де треба говорити; вона знає, що
її рідна Троя загине, і родина, і
все, що їй миле, і мусить сказати те вголос, бо то правда, і, знаючи ту правду, не робить нічого для боротьби, а коли й намагається робити, то діла її гинуть
марно, бо — діла без віри мертві суть, а віри в порятунок у неї
нема і не може бути; вона все
провидить, вона все знає, але
не холодним знаттям філософа,
тільки інтуїцією людини, що
все постерігає несвідомо і безпосередньо («нервами», як кажуть в наші часи), не розумом,
а почуттям, — тому вона ніколи
не каже: «Я знаю», а тільки: «Я
бачу», бо вона справді бачить
те, що буде, але пояснити аргументами, чому воно мусить так
бути, а не інакше, вона не може.
І пророчий дух не дар для неї,
а кара, її ніхто не каменує, але
вона гірше мучиться, ніж мученики віри і науки. Така моя
Кассандра».
Щоправда, остаточно складеться драматична поема в Лесі
Українки вже аж у 1907 році. А
для сучасних акторів, звичай-

❙ Кассандра — Ксенія Баша.
❙ Фото Валерії ЛАНДАР, надані театром.
❙ Гелена — Світлана Косолапова.
но, стала певним випробовуванням віршована форма постановки, яка потребує дотримання рими та ритму.

Прикраси й покривала
голій правді
Кассандра у виконанні Марини Кошкіної — хоч як би їй
було гірко і боляче від того, що
в усіх нещастях звинувачують
лише її здатність бачити трагічні майбутні події, — не сумнівається і не боїться, хоча змучена недовірою і безвихіддю.
Завжди пряма постава у жінки, яка понад усе сповідує принцип не лицемірити, — як непорушність віри в правду, навіть якщо заради неї доведеться загинути. І це наближає
далекі події Троянської війни
до часів недавнього українського Майдану та війни Росії
проти України, яка триває вже
сiм років.
Як і образ Долона. Юнак
у стилізованій камуфляжній
формі без вагань каже Кассандрі: війна не жде, царівно, поки
б ми безмісячних ночей тут дожидали... Як багато загиблих
за останні роки на сході України, коханий Кассандри — молоденький, не до зброї, до ліри,
до кіптари він удався, до весняних пісень...
Зовсім інший брат Кассандри — Гелен (Акмал Гурєзов). «Ми обоє віщуни// І добре знаєм, що пташки, й утрібки,// і кров, і дим від жертви
— все то тільки// прикраси й
покривало голій правді, про
людське око», — каже він сестрі. І вона дочекається від нього зізнання про те, що під час
облоги всі троянці вужем звиваються. На що Кассандра відповідає, що то не гнучкість, а
гидота. Та це не зупиняє Гелена; сенс його життя у словах:
«Я з правдою борюся і сподіваюсь// її подужати і керувати,
от як стерничий кораблем керує».
Поряд iз такою філософією
буття навіть завойовник цар
Лідійський Ономай (Павло
Москаль) видається благородним у бажанні не силою взяти
за дружину Кассандру, а домогтися її згоди.
У руках Гелен тримає книгу — символ знань. Однак цей
«герой» із тих, хто заради власної вигоди може миттєво зни-

❙ Кассандра — Ксенія Баша та її брат Гелен — Акмал Гурєзов.

❙ Кассандра — Марина Кошкіна, Долон — Валерій Величко.
щити кілька сторінок. Він щосекундно готовий набути потрібної пози. Гелен переконує,
що слово родить правду — як
«наймаститіші»
фейкометники сучасності. Це вони тепер розповідають, що саме достовірною інформацією «людям труять радість».
Загалом «Кассандра» — це
про цінності і ціну власного
благополуччя, до якого не варто йти зi зрадниками чи вбивцями близьких, а також пристосуванцями-популістами, бо
ні до чого хорошого це не приведе. Спроба ще раз показати, що є ті, кому важливіше не
бути «царицею у Лідії багатій»,
а зберігати пам’ять про нехай і
втрачене кохання.
Лінія взаємин Кассандри
і Долона (Валерій Величко,
Олександр Печериця) у драмі
коротка. А хвиля спогаду про
свої стримані почуття зробить
головну героїню вразливою перед підступністю. Хоча вирішальною для загальної поразки стає втрата пильності тими
троянцями, які мали би бути на
сторожі.

Запліднити голови
У постановці звучить серед
зразків класичної музики творчість сучасника Лесі Українки
Моріса Равеля, а також твори сучасного естонського композитора
Арво Пярта. Режисеру пластики
«Касандри» втілювала Ольга Семьошкіна.
За словами Давида Петросяна, він спочатку мав намір створити одну виставу «Триптих»
із трьох драматичних поем Лесі
Українки. Утім детальніше вивчення глибини і концептуальності кожного твору геніальної
авторки дали зрозуміти, що це
мають бути окремі театральні роботи. Тож режисера-постановника не полишає задум працювати
над іншими.
«У цілому це твір, який повинен справити потрясаюче враження і запліднити не одну голову», — такий висновок про
«Кассандру» Лесі Українки зробив краківський журнал Krytyka
(№ 7-8) 1908 року. Так і донині.
А фразою можна характеризувати і нову однойменну постановку
в Національному драматичному
театрі імені Івана Франка. ■

СМАЧНЕ ЖИТТЯ
Інна СТЕПАНЧУК

Весна відкриває сезон смачних,
легких і поживних страв. Коли
здається, що звичних страв
уже не хочеться — набридли
за зиму, виручать салати. Ними
можна і перекусити, і доповнити основну страву, і подати як
гарнір.
Отже, обирайте рецептик собі
до вподоби.

«Весна» прийшла
Для легкого салату під назвою «Весна» знадобиться: по
100 г свіжих огірків та помідорів, 60 г редиски, 40 г зеленої
цибулі, 2 яйця, 100 г сметани,
30 г олії, 1-2 ч. л. гірчиці, кілька стебел кропу, оцет, цукор,
сіль — за смаком.
Овочі, цибулю і зелень ретельно промиваємо. Порізати
цибульку, кріп. Огірки, редиску нарізаємо кружальцями, а
помідори — скибочками. Варені яйця подрібнюємо чималими шматочками.
Готуємо заправку. Розтираємо сметану з гірчицею, цукром та сіллю. Поступово додаємо олію та оцет. Отриманим соусом поливаємо овочі та перемішуємо.

«Морквяне диво» куштували?
А цим рецептом у кулінарній фейсбук-спільноті «Пляцки. Рецепти від Лілії Цвіт» ділиться Ліля Мурайко-Оліярник із Самбора, що на Львівщині. «Неймовірно швидкий,
простий, смачний салат і дуже
легкий у приготуванні», — коментує своє «Морквяне диво»
пані Ліля.
Отже, інгредієнти: морква
— 2-3 шт., огірок — 1 шт., цибуля червона — 1 шт., кукурудза — 100—150 г, кунжут —
2 ст. л., льон — 1 ст. л. Для соусу: олія — 2 ст. л., соєвий соус
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■ ДО СЕЗОНУ

Травень. Хрумаємо зелень
Легкі й недорогі салати на щодень
— 1 ст. л., лимонний сік — 1 ст.
л., часник — 2-3 зубки.
Моркву тремо на тертці (покорейськи.) Огірок ріжемо соломкою, цибулю півкільцями.
Додаємо кукурудзу.
Змішуємо олію, соєвий соус,
лимонний сік, часник. Заливаємо цим соусом салат і гарно вимішуємо. Зверху посипаємо кунжутом та льоном. Яскравий, смачний і корисний салат
готовий!

❙ З полуницею.
Салат «Котигорошко»

Полуниця у салаті? Авжеж!
Ви, мабуть, здивовані таким сполученням продуктів.
Але спробуйте приготувати, ви
будете здивовані оригінальним
смаком цього салату.
Отже, знадобиться: свіжа
полуниця — 200 г, сир фета —
200 г, шпинат та рукола — 40
г, кедрові горішки — 1 столова
ложка, оцет бальзамічний — 1
столова ложка, олія рафінована
— 3 столові ложки, цукор, мелений білий перець, сіль — за
смаком.
Промиваємо зелень та полуницю. Руколу зі шпинатом
нарізаємо довільно. Полуницю подрібнюємо начетверо.
Сир фету нарізаємо кубиками
розміром приблизно 1 сантиметр.
Робимо заправку. У блендері
перебиваємо кілька ягід полуниці, оцет, олію, сіль, перець,
цукор. Заправляємо у глибокому салатнику зелень, ягоди та
сир. Зверху посипаємо кедровими горішками.

У цьому рецепті молоду редиску та огірки смачно доповнює ніжний консервований зелений горошок. Всі продукти
недорогі, а смак салату вам точно сподобається.
Нам знадобиться: редиска —
250 г, зелений горошок — 250 г,
огірок — 250 г, яйця — 3 шт.,
сметана — 2 ст. л., по кілька
стебел зеленої цибульки та петрушки, дрiбка солі та перцю.
Овочі та зелень миємо і даємо стекти воді. Редиску та огірки нарізаємо брусочками, додаємо горошок. Відварені яйця
нарізаємо і кладемо до овочів.
Туди ж додаємо нарізану дрібно цибульку та зелень.
Зi сметани та спецій робимо
заправку та поливаємо свій салат.

«Яскравий»
Цей салат надзвичайно простий, але виглядає дуже насичено і яскраво завдяки поєднанню
різних кольорів.
Знадобиться: редиска — не-

❙ Весна: час яскравих експериментів розпочато.

❙ Салат «Котигорошко».
великий пучок, огірок — 1-2
шт., яйце — 1 шт., салат — пучок, кукурудза — пів баночки,
сіль, сметана.
Огірок, варене яйце нарізати соломкою. Редиску порізати тонкими слайсами, посолити і залишити на 10 хвилин, щоб
стала м’яка. Салат порвати рука-

ми, тоді не відчуватиметься його
специфічна гіркота. З кукурудзи злити рідину. Всі інгредієнти викладаємо на таріль окремо у вигляді квітки. Посередині
викласти кілька ложок сметани.
Посолити. Змішати салат безпосередньо перед вживанням.
Нехай весна смакує! ■

■ СОЛОДКИЙ СТІЛ

■ АВТОРСЬКИЙ РЕЦЕПТ

Печиво з земляним горіхом

Із сиром пироги!

Арахіс смакує не тільки до пива

Випічка
від письменниці
Тетяни
Череп-Пероганич

Карина ФУРДИК
Печиво — улюблені ласощі
для дорослих і дітей. Приготувати його зовсім нескладно,
а якщо готувати з друзями чи
зі своєю малечею, то ще й дуже
весело. Сьогодні радимо приготувати смачне ароматне печиво
з арахісом.
Арахіс, або, як його ще називають, «земляний горіх»,
є дуже корисним, та вживати
його потрібно в невеликій кількості. Він містить цілу низку
вітамінів та мікроелементів: А,
С, Д, Е, магній, кальцій, цинк,
натрій, фосфор, калій, марганець. Арахіс зменшує ризик
виникнення серцево-судинних захворювань, підвищує
імунітет, допомагає боротися
з інфекціями та сприяє виведенню шлаків та токсинів з організму.
Узагалі, арахіс дуже популярний у кулінарії. Його їдять
у сирому, вареному і смаженому вигляді. Земляний горіх додають у закуски, м’ясні та овочеві страви, салати, соуси, кондитерські вироби, випічку та
роблять арахісову пасту. Печиво з арахісом може стати улюбленими ласощами вашої сім’ї,
воно швидко готується і так
само швидко зникає зі столу.
Для приготування печива
нам знадобиться: 120 г вершко-
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Інна СТЕПАНЧУК

❙ Печиво з горішками.
вого масла, 100 г цукрової пудри, 100 г розпушувача, дрібка
солі, яйце, 1-1,5 склянки очищеного арахісу, 10 г ванільного цукру та 300 г борошна.
Покладіть у миску 120 г вершкового масла. Додайте 100 г
цукрової пудри, дрібку солі та
10 г ванільного цукру. Збийте всі інгредієнти міксером до
пишної маси. Окремо збийте
яйце, а потім iще раз усе добре
перемішайте міксером.
Далі потрібно додати 300 г
борошна, 10 г розпушувача i

все це знову перемішати, щоб
вийшло м’яке тісто. Висипаємо половину арахісу та рівномірно перемішуємо.
Підготуйте деко, застеліть
його пергаментом та викладайте на нього наше тісто у вигляді
печивка. Відстань між коржиками має бути приблизно 2-3
см. Зверху прикрасьте арахісом, легенько вдавлюючи його
в тісто. Розігрійте духовку до
200 градусів та випікайте протягом 12-15 хвилин.
Смачного! ■

Цей рецепт смачних пиріжків із сиром буквально вчора виклала на своїй сторінці у
фейсбуці письменниця і поетеса Тетяна Череп-Пероганич. А
ми з дозволу авторки вирішили поділитися ним і з читачами «України молодої».
«Цей рецепт тіста і швидкий, і смачний, — розповідає
пані Тетяна. — Незважаючи на
те, що тісту треба підходити,
процес приготування займає
зовсім мало часу. А пиріжечки
вдаються пухкими і довго не
черствіють».
Отже, нам знадобиться: пів
склянки води, стільки ж олії
та стільки ж цукру. Перемішати та довести до кипіння і охолодити. Треба, щоб суміш була
ледь тепла, але не гаряча, наголошує пані Тетяна. Додати
100 г дріжджів («живих», не сухих) і 4 склянки борошна. Замісити тісто і дати підійти в теплому місці (чекаємо недовго,
як тільки збільшиться вдвічі
— можна братися до роботи).
«Я пекла пиріжки з сиром.
Для цього перетираю домаш-

❙ «Швидкі» пиріжки: мінімум
❙ клопоту, максимум насолоди.
ній сир із цукром, яйцем та
ваніллю. Пропорції не скажу
— все роблю на око, за смаком,
— каже господиня. — Але покласти в пиріжки можна будьяку начинку — хто що любить.
Тісто універсальне, годиться як
для солодкої випічки, так і для
солоної — з капустою теж вийде смачно».
Зверху пиріжки змащуємо жовтком, збитим із цукром.
Та ставимо в духовку. Щойно зарум’яняться, а по квартирі розповзуться смачні аромати — пиріжки готові. Смакуйте на здоров’я! ■
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ФУТБОЛ
■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Григорій ХАТА
Курчат рахують восени, а підсумки
футбольного чемпіонату України підбивають навесні. Нинішня весна стала особливою для київського «Динамо», котре вперше за п’ять сезонів виграло національне
«золото». У динамівській команді чітко розуміють, що чемпіонський титул — це заслуга румуна Мірчi Луческу. За короткий
час він повністю перебудував біло-синій колектив. Створення в ньому здорової конкурентної атмосфери допомогло на повну розкритися і молодим, і досвідченим футболістам. У наново народженій динамівській
команді знайшлося місце навіть для скандального Дениса Гармаша, котрий у заключному турі ЧУ приніс перемогу «білосинім» над «Колосом».
Коментуючи розгром (3:0) ковалівської
команди, динамівський наставник сказав:
«Повинні були показати чемпіонську гру».
У четвер, 13 травня, на динамівців у Тернополі чекає фінальний матч Кубка країни проти «Зорі», і матч у Ковалівці був для
них хорошою репетицією. «Луческу —
максималіст. Він вимагає того ж і від гравців», — зазначив захисник «Динамо» Денис Попов.
Тож зовсім не випадково 30-й за ліком
чемпіонат України «Динамо» завершило у статусі абсолютного чемпіона. Попри те, що цей термін не надто часто використовується у футбольному лексиконі (абсолютний чемпіон — це частіше про боксера, котрому належать усі найпрестижніші
чемпіонські пояси), однак прив’язка до
нього свідчить, що переможець турніру
перевершив суперників у всіх можливих
компонентах — здобув найбільшу кількість перемог, програв найменшу кількість матчів, забив найбільше м’ячів і найменше пропустив. Усе це — про київське
«Динамо» у чемпіонаті країни-2020/2021.
Як переможець національних змагань, наступний євросезон «біло-сині» розпочнуть
одразу з групового раунду Ліги чемпіонів.
Натомість донецькому «Шахтарю»
вперше за багато років доведеться спробувати свої сили у лігочемпіонській кваліфікації. Фініш на другому місці в чемпіонаті
став закономірним підсумком серйозних
кадрових пертурбацій, які нині переживають «гірники». Що говорити, якщо, не дочекавшись завершення сезону, донецьку
команду залишив і повернувся на батьківщину, до «Інтернасьйоналя», її багаторічний лідер — бразилець Тайсон.
Олексій ПАВЛИШ

Ліга Європи
На відміну від Ліги чемпіонів, англійського
фіналу в другому за рангом єврокубку не буде:
лондонський «Арсенал» не зумів дотиснути
вдома «Вільярреал». Таким чином, наставник
«жовтої субмарини» Унаї Емері вийшов до фіналу ЛЄ уже з третім клубом у своїй кар’єрі та
має шанс виграти свій четвертий трофей.
Суперником «Вільярреала» у фіналі буде
«МЮ», вирішальний матч пройде 26 травня у
Гданську.
1/2 фіналу. Матчі-відповіді. «Рома»
(Італія) — «Манчестер Юнайтед» — 3:2
(Джеко, 57; Крістанте, 60; Залевскі, 83 — Кавані, 39, 68; перша гра — 2:6), «Арсенал» (Англія) — «Вільярреал» (Іспанія) — 0:0 (1:2).

Англія
Після подвигів у півфіналі ЛЧ «Ман. Сіті»
вдається до ротації в АПЛ: результат від цього
страждає, проте глобально чемпіонству «городян» нічого не загрожує. Підопічні Гвардіоли
у травні здолали на класі «Крістал Пелас» та
мінімально програли «Челсі» у репетиції фіналу Ліги чемпіонів.
В обох поєдинках Олександр Зінченко виходив на поле у другому таймі.
У контексті Євро-2020, яке стартує уже в червні, приємні новини отримали українські фанати і
зі складу «Вест Хему». Український нападник «молотів» вийшов у матчі АПЛ вперше за три місяці,
проте результативними діями не відзначився.
Прем’єр-ліга. 34-й тур. «Саутгемптон» —
«Лестер» — 1:1 (Уорд-Праус, 59 (пен.) — Д. Еванс,
68), «Крістал Пелас» — «Манчестер Сіті» — 0:2
(Агуеро, 57; Ф. Торрес, 59; Зінченко («МС») — із
67 хв.), «Брайтон» — «Лідс» — 2:0, «Челсі» —
«Фулхем» — 2:0 (Хаверц, 10, 49), «Евертон» —
«Астон Вілла» — 1:2, «Ньюкасл» — «Арсенал»
— 0:2, «Тоттенхем» — «Шеффілд Юнайтед»
— 4:0, «Вест Бромвіч» — «Вулверхемптон» —

■ ТАБЛО

Абсолютний максимум
У першому за п’ять років чемпіонському сезоні «Динамо»
перевершило конкурентів за всіма показниками

❙ Поразка «Динамо» в останньому турі не завадила «Колосу» досягти історичного результату
❙ в українському чемпіонаті.
❙ Фото з сайту koloskovalivka.com.
Вочевидь близький до завершення
кар’єри й інший ветеран «помаранчевочорних» Андрій П’ятов. 36-річний воротар уже повідомив, що після цьогорічного
чемпіонату Європи планує попрощатися зі
збірною.
Загалом, найближчим часом на «Шахтар» чекає серйозна перебудова. Подейкують, що незабаром «гірники» оголосять
про співпрацю з наставником італійського «Сасуолло» Роберто Де Дзербі. А португалець Луїш Каштру вже попрощався з
«Шахтарем». Після повністю проваленого
сезону шансів на продовження контракту з
«помаранчево-чорними» у нього не було.
Водночас луганська «Зоря» вдруге поспіль виграла «бронзу» й знову гратиме в
групі Ліги Європи. «Ми посіли третє місце й гратимемо у фіналі Кубка. Сезон вдався», — визнав головний тренер луганської
команди Віктор Скрипник.

Переповнений позитивними емоціями
й наставник «Колоса» Руслан Костишин.
Кілька років як прописавшись в елітному
дивізіоні, провінційний колектив знову завершив сезон у зоні єврокубків. «Ми думали, що минулий сезон був хорошим, а виявилося, що цей ще кращий, і ми провели
його на високому рівні», — так прокоментував Костишин завершення «Колосом»
чемпіонату на четвертому місці.
Представляти Україну в наступному євросезоні буде й «Ворскла». В останній момент підопічні Юрія Максимова випередили «Десну» в боротьбі за право участі в новому євротурнірі — Кубку конференцій.
А найгіршим колективом ЧУ2020/2021 став ужгородський «Минай».
Прощаючись з елітою, закарпатський колектив вирішив гучно гримнути дверима
й ледь не зірвав свій поєдинок 25-го туру
проти «Шахтаря». Подейкують, що при-

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга.
26-й тур. «Колос» — «Динамо» — 0:3 (Гармаш, 45; Шапаренко, 57; Миколенко, 64 ), «Зоря»
— «Олександрія» — 2:1 (Гладкий, 63; Олефіренко, 73 — Новиков, 86), «Маріуполь» — «Десна» —
4:1 (Очеретько, 61; Сікан, 63, 79; Бондаренко, 86 —
Конопля, 44; вилучення: Домбровський, 62 («Д»)),
«Минай» — «Ворскла» — 1:2 (Хахльов, 7 (пен.) —
Кане, 14; Кулач, 41 (пен.)), «Шахтар» — «Інгулець»
— 1:0 (Тете, 16), «Дніпро-1» — «Рух» — 1:1 (Чуже,
60 — Кондраков, 90+5 (пен.)), «Львів» — «Олімпік» — 1:1 (Абнер, 28 — Хамелюк, 86).
Заключні матчі 25-го туру. «Минай» —
«Шахтар» — 0:4, «Рух» — «Олімпік» — 3:0,
«Інгулець» — «Львів» — 1:0.
***
Підсумкова таблиця:
I В Н П
М
О
1. «Динамо»
26 20 5 1 59-15 65
2. «Шахтар»
26 16 6 4 54-19 54
3. «Зоря»
26 15 5 6 44-22 50
4. «Колос»
26 10 11 5 36-26 41
5. «Ворскла»
26 11 8 7 37-30 41
6. «Десна»
26 10 8 8 38-32 38
7. «Дніпро-1»
26 8 6 12 36-38 30
8. «Львів»
26 8 5 13 25-51 29
9. «Олександрія» 26 8 5 13 33-37 29
10. «Рух»
26 6 10 10 27-39 28
11. «Маріуполь» 26 6 8 12 27-41 26
12. «Інгулець»
26 5 11 10 24-39 26
13. «Олімпік»
26 6 4 16 28-48 22
14. «Минай»
26 4 6 16 16-47 18
Бомбардири: Кулач («Ворскла») — 15, Циганков («Динамо») — 12.
чиною організаційного форсмажору (а початок гри затримався на 30 хвилин) стало начебто небажання футболістів «Минаю» грати в «замовний» футбол. Після
матчу, що завершився розгромом аутсайдера — 4:0, представники комітету етики
та чесної гри УАФ зробили відповідну заяву: «Ми володіємо інформацією, що на
цей матч у букмекерських конторах відбувалися аномально високі ставки на перемогу гостей з великою різницею голів. Комітетом проводиться перевірка й інших матчів цього клубу, результати якої ми передамо до компетентних органів».
Додамо, що, за планами УАФ, участь у
наступному чемпіонаті УПЛ мають взяти
16 клубів. Відтак в елітному дивізіоні чекають одразу на трьох новачків. При цьому
командам першої ліги до фінішу першості
ще належить зіграти п’ять турів. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
1:1, «Бернлі» — «Вест Хем» — 1:2.
35-й тур. «Лестер» — «Ньюкасл» — 2:4,
«Лідс» — «Тоттенхем» — 3:1, «Шеффілд
Юнайтед» — «Крістал Пелас» — 0:2, «Манчестер Сіті» — «Челсі» — 1:2 (Р. Стерлінг, 44
— Зієш, 63; М. Алонсо, 90+2; Зінченко («МС»)
— із 80 хв.), «Ліверпуль» — «Саутгемптон»
— 2:0 (С. Мане, 31; Т. Алькантара, 90), «Вулверхемптон» — «Брайтон» — 2:1, «Астон Вілла»
— «Манчестер Юнайтед» — 1:3 (Б. Траоре, 24
— Б. Фернандеш, 52 (пен.); Грінвуд, 57; Кавані,
88), «Вест Хем» — «Евертон» — 0:1 (Ярмоленко
(«ВХ») — із 73 хв.), «Арсенал» — «Вест Бромвіч» — 3:1, «Фулхем» — «Бернлі» — 0:2.
Лідери: «Манчестер Сіті» — 80, «Манчестер Юнайтед» (34 матчі) — 70, «Челсі» —
64, «Лестер» — 63, «Вест Хем» — 58, «Ліверпуль» (34 матчі) — 57.
Бомбардир: Г. Кейн («Тоттенхем») — 21.

Іспанія
Минулого тижня і мадридський «Реал», і
«Барселона» синхронно втратили шанси обійти
«Атлетико» у чемпіонській гонці Ла Ліги. «Синьогранатові» в очному поєдинку не зуміли дотиснути «матрацників», а «галактікос» лише у компенсований час відігрались проти «Севільї».
За три тури до фінішу саме команда Сімеоне
має «поул-позишн» у боротьбі за «золото», проте
бортьба в останніх турах обіцяє буде гострою.
Прімера. 34-й тур. «Сельта» — «Леванте» — 2:0, «Ейбар» — «Алавес» — 3:0, «Ельче»
— «Атлетико» — 0:1 (М. Льоренте, 24), «Уеска»
— «Реал Сосьєдад» — 1:0, «Реал Мадрид» —
«Осасуна» — 2:0 (Мілітао, 76; Каземіро, 80), «Вальядолід» — «Бетіс» — 1:1, «Вільярреал» —
«Хетафе» — 1:0, «Гранада» — «Кадіс» — 0:1,
«Валенсія» — «Барселона» — 2:3 (Габріель Пауліста, 50; Солер, 83 — Мессі, 58, 69; Грізманн, 63),
«Севілья» — «Атлетік» — 0:1.
35-й тур. «Реал Сосьєдад» — «Ельче»

— 1:0, «Алавес» — «Леванте» — 2:2, «Барселона» — «Атлетико» — 0:0, «Кадіс» — «Уеска» — 2:1, «Атлетік» — «Осасуна» — 2:2, «Хетафе» — «Ейбар» — 0:1, «Валенсія» — «Вальядолід» — 3:0, «Вільярреал» — «Сельта»
— 2:4, «Реал Мадрид» — «Севілья» — 2:2
(Асенсіо, 67; Азар, 90+4 — Фернандо, 22;
Ракітіч, 78 (пен.)), «Бетіс» — «Гранада» — 2:1.
Лідери: «Атлетико» — 77, «Реал Мадрид», «Барселона» — 75, «Севілья» — 71,
«Реал Сосьєдад» — 56, «Бетіс» — 54.
Бомбардир: Мессі («Барселона») — 28.

Італія
Хавбек «Аталанти» Руслан Маліновський
продовжує демонструвати надрезультативну
гру за місяць до Євро: минулого тижня він забив
«Пармі» уже свій сьомий гол у поточному сезоні
Серії А, також у його активі десять «асистів».
Натомість напарник Руслана по півзахисту Віктор Коваленко поки не отримує ігрового часу: вихованець «Шахтаря» обмежується
лише потраплянням до запасу.
Тим часом після дев’яти «скудетто» поспіль «Ювентус» ризикує залишитись навіть
без Ліги чемпіонів: «стара синьйора» розгромно програла «Мілану» та ускладнила завдання
фінішувати у топ-4.
Серія А. 34-й тур. «Верона» — «Спеція»
— 1:1, «Кротоне» — «Інтер» — 0:2 (Еріксен,
69; Хакімі, 90+3), «Мілан» — «Беневенто» —
2:0 (Чалханоглу, 6; Тео, 60), «Лаціо» — «Дженоа» — 4:3, «Болонья» — «Фіорентина» —
3:3, «Наполі» — «Кальярі» — 1:1, «Сассуоло»
— «Аталанта» — 1:1 (Д. Берарді, 51 (пен.) —
Гозенс, 32; Маліновський («А») — 90 хв., асист),
«Удінезе» — «Ювентус» — 1:2 (Н. Моліна, 10
— Роналду, 82, 90), «Сампдорія» — «Рома»
— 2:0, «Торіно» — «Парма» — 1:0.
35-й тур. «Спеція» — «Наполі» — 1:4,
«Удінезе» — «Болонья» — 1:1, «Інтер» —

«Сампдорія» — 5:1 (Гальярдіні, 5; А. Санчес,
27, 37; Пінамонті, 62; Л. Мартінес, 70 (пен.) —
Б. Кейта, 35), «Фіорентина» — «Лаціо» — 2:0,
«Дженоа» — «Сассуоло» — 1:2, «Беневенто» — «Кальярі» — 1:3, «Верона» — «Торіно»
— 1:1, «Парма» — «Аталанта» — 2:5 (Брунетта, 78; Сом, 88 — Маліновський, 12; Пессіна, 52;
Муріель, 77, 86; О. Міранчук, 90+3; Маліновський («А») — до 58 хв., гол), «Рома» — «Кротоне» — 5:0, «Ювентус» — «Мілан» — 0:3 (Бр.
Діас, 45; Ребіч, 78; Томорі, 82).
Лідери: «Інтер» — 85, «Аталанта»,
«Мілан» — 72, «Наполі» — 70, «Ювентус»
— 69, «Лаціо» (34 матчі) — 64.
Бомбардир: Роналду («Ювентус») — 27.

Німеччина
Для того, аби вкотре достроково стати чемпіонами, мюнхенській «Баварії» вистачило осічки головного конкурента «РБ Лейпцига». А уже
в статусі володарів «срібної салатниці» підопічні Фліка покуражились проти «Боруссії» з Менхенгладбаха, забивши їй шість «сухих» м’ячів.
Бомбардир баварців Роберт Левандовського після чергового «хет-трику» лідирує у бомбардирській гонці чемпіонату із 39 м’ячами: аби побити
«вічний» рекорд Герда Мюллера (40 голів), поляку
вистачить двох точних ударів у двох останніх матчах.
Кубок. 1/2 фіналу. «Вердер» — «РБ
Лейпциг» — 1:2 (у дод. час; Біттенкорт, 106
— Х. Хван, 93; Форсберг, 120), «Боруссія»
(Д) — «Хольштайн» — 5:0 (Дж. Рейна, 16,
23; Ройс, 26; Т. Азар, 32; Беллінгхем, 42).
Перша Бундесліга. 32-й тур. «Штутгарт»
— «Аугсбург» — 2:1, «Боруссія» (Д) — «РБ Лейпциг» — 3:2 (Ройс, 7; Санчо, 51, 87 — Клостерман, 64; Ольмо, 77), «Вердер» — «Байєр» — 0:0,
«Вольфсбург» — «Уніон» — 3:0, «Хоффенхайм» — «Шальке» — 4:2, «Баварія» — «Боруссія» (М) — 6:0 (Р. Левандовський, 2, 34, 66
(пен.); Мюллер, 23; Коман, 44; Сане, 85), «Кельн»

— «Фрайбург» — 1:4, «Айнтрахт Франкфурт»
— «Майнц» — 1:1, «Герта» — «Армінія» — 0:0.
Лідери: «Баварія» — 74, «РБ Лейпциг» —
64, «Вольфсбург» — 60, «Боруссія» (Д) — 58,
«Айнтрахт Франкфурт» — 57, «Байєр» — 56.
Бомбардир: Р. Левндовський («Баварія») — 39.

Франція
Французька Ліга 1 як ніколи близька до того,
аби вперше з 2017 року отримати нового чемпіона: «ПСЖ» відпустив у триочковий відрив «догів» із Лілля. Підопічним Крістофа Гальтьє лишилось виграти два матчі, аби гарантувати «золото». Парижани ж поки собі не гарантували навіть «бронзи», проте продовження контракту із
зірковим Неймаром, вочевидь, додасть поки ще
чинним чемпіонам більшої мотивації.
Ліга 1. 35-й тур. «Марсель» — «Страсбур» — 1:1, «ПСЖ» — «Ланс» — 2:1 (Неймар,
33; Маркіньйос, 59 — Ганаго, 61), «Лілль» —
«Ніцца» — 2:0 (Б. Їлмаз, 13; Челік, 56), «Бордо»
— «Ренн» — 1:0, «Брест» — «Нант» — 1:4, «Діжон» — «Мец» — 1:5, «Лор’ян» — «Анже» —
2:0, «Нім» — «Реймс» — 2:2, «Монпельє» —
«Сент-Етьєн» — 1:2, «Монако» — «Ліон» —
2:3 (Фолланд, 25; Бен-Єддер, 86 (пен.) — Депай, 57; Марсело, 77; Шеркі, 89).
36-й тур. «Ланс» — «Лілль» — 0:3 (Б. Їлмаз, 2, 40; Дж. Девід, 61), «Нант» — «Бордо» —
3:0, «Ліон» — «Лор’ян» — 4:1 (Ауа, 53; Пакета, 65;
Бруно, 72 (пен.), 77 — Монкондю, 83), «Сент-Етьєн» — «Марсель» — 1:0, «Анже» — «Діжон» —
3:0, «Мец» — «Нім» — 0:3, «Ніцца» — «Брест»
— 3:2, «Страсбур» — «Монпельє» — 2:3, «Реймс» — «Монако» — 0:1 (Матазо, 20), «Ренн» —
«ПСЖ» — 1:1 (Гірассі, 71 — Неймар, 45).
Лідери: «Лілль» — 79, «ПСЖ» — 76, «Монако» — 74, «Ліон» — 73, «Марсель», «Ланс»
— 56.
Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 25. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 12 ТРАВНЯ 2021

СПОРТ
Захар Денисов
гравець гандбольної збірної України
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«Ми програли чехам і розуміли, що з одним очком ніхто нікуди не виходить.
Але партнери по команді з надією чекали результатів наших конкурентів.
І з’ясувалося, що у нас є путівка на ЧЄ».

■ БАСКЕТБОЛ

■ ГАНДБОЛ

На широкому
шляху

Подарунок від фортуни
Президія федерації гандболу України прийняла кілька
важливих кадрових рішень

«Київ-Баскет» виграв напружений регулярний
чемпіонат і отримав непогані преференції в «плей-оф»

❙ Українські гандболісти вдруге поспіль зіграють на чемпіонаті Європи.
❙ Фото з сайту xsport.ua.
Григорій ХАТА

❙ У регіональному дербі «Дніпро» та «Прометей» розіграли другу позицію
❙ в підсумковому протоколі «регулярки».
❙ Фото з сайту fbu.kiev.ua.
Григорій ХАТА
У чоловічій баскетбольній суперлізі розпочинається фаза «плей-оф».
Під час тривалого регулярного чемпіонату кожна з 11 команд-учасниць
провела по 40 матчів, і вісімка кращих тепер готується до прямої боротьби за медалі.
За підсумками «регулярки» перший номер посіву дістався «Київ-Баскету», котрому краще за інших вдавалося підтримувати стабільність по
ходу сезону. Підопічні Айнарса Багатскіса виграли 75 відсотків поєдинків
регулярного чемпіонату і тепер матимуть найбільше преференцій у «плейоф», який розпочнеться для них поєдинками проти восьмої команди
посіву — «Черкаських мавп».
За титул кращої команди регулярного сезону столичні «бджоли»
боролися з чинним чемпіоном країни з Дніпра та новачком суперліги —
«Прометеєм». Обидві команди з Дніпропетровщини мають амбітні цілі. До
останнього туру вони активно штовхалися в турнірній таблиці й у заключному матчі «регулярки» розіграли
між собою звання «віртуального» віцечемпіона. Сильнішим у тому протистоянні виявився «Дніпро». У разі
успішного подолання суперниками
стартового бар’єру «плей-оф» у півфіналі вони матимуть iще одну можливість для з’ясовування стосунків.
Щоправда, «Прометею» у чвертьфінальній дуелі з «Хіміком», а «Дніпру» — з «Будівельником» легко точно не буде. Вищий номер посіву аж
ніяк не гарантує рейтинг-фаворитам
простого життя. Приміром, «Будівельник» хоч і лихоманило впродовж усього регулярного чемпіонату,
про що свідчить невисоке сьоме місце на проміжному фініші, однак наприкінці цього марафону столичним
«гладіаторам» удалася знакова перемога. Уперше в сезоні гравці «Будки»
переграли своїх принципових конкурентів із «Київ-Баскета» і тепер точно

❙ Після перемоги в регулярному
❙ чемпіонаті баскетболісти
❙ «Київ-Баскета» прагнутимуть
❙ виграти й «плей-оф».
❙ Фото з сайту kyiv-basket.com.ua.
можуть упевненіше дивитися в майбутнє й не сприймати як серйозну перешкоду високий рейтинговий номер
«Дніпра».
Дуель «Прометея» та «Хіміка»
також виглядає протистоянням рівних суперників, а чималий досвід
старих перемог команди з Южного
обов’язково стане їм у нагоді. Чвертьфінальна пара «Запоріжжя» —
«Тернопіль» — узагалі буде битвою
сусідів по турнірній таблиці. Молода тернопільська команда на диво успішно розпочала свої виступи в елітному дивізіоні й одним лише виходом
до «плей-оф» може не обмежитися.
Щоправда, маючи на шляху головного фаворита сезону, ні «Запоріжжю»,
ні «Тернополю», думається, далеко не
пройти. А от «Київ-Баскет» перед собою має хороший турнірний розклад.
Залишилося тільки правильно розподілити сили на вирішальному етапі змагальної дистанції. ■

Після того, як у гандбольній Європі завершилися
кваліфікаційні баталії національних збірних, у Федерації
гандболу України відбувся серйозний розбір польотів.
На своєму засіданні президія федерації ухвалила
кілька важливих рішень. Перше стосувалося керівника
ФГУ. Виконуючим обов’язки президента організації було
призначено її віцепрезидента Євгена Петрушевського.
Іншим голосуванням президія відправила у відставку з поста головного тренера жіночої збірної України Бориса Чижова, назвавши при цьому його роботу незадовільною.
Намагаючись кваліфікуватися на чемпіонат світу,
українські гандболістки відверто провалили вирішальний «плей-оф» відбору, з тріском програвши його досвідченій збірній Швеції. І нехай не вводить в оману
шанувальників гандболу успіх команди Бориса Чижова у гостьовому матчі-відповіді. Виграш у шведок на
їхньому майданчику з різницею в кілька м’ячів лише
трохи підсолодив загалом дуже гірку пігулку, котру
«синьо-жовтим» виписав суперник у Києві. Тоді, нагадаємо, підопічні Чижова безвольно програли Швеції —
14:28, достроково позбавивши себе шансів на участь у
«мундіалі».
І якби не спалах коронавірусу в таборі шведок напередодні матчу-відповіді, через який їм довелося заявити на повторну гру резервний склад, думається,
сумарний результат україно-шведського протистояння мав би ще сумніший вигляд.

Дуже близькою до провалу у своїй кваліфікаційній кампанії на майбутнє Євро перебувала й українська чоловіча збірна.
У суперництві з командами Росії, Чехії та Фарерських островів «синьо-жовтим» удалося здобути
лише дві перемоги над «острів’янами» — найскромнішим учасником квартету. Іще була нічия в стартовому матчі відбору — зі збірною Росії. І, як виявилося,
саме вона дозволила команді Миколи Степанця з третього місця в групі пробитися на гандбольне Євро.
Згідно з регламентом, на ЧЄ-2022 могли потрапити чотири з восьми команд, які посіли в своїх квартетах треті місця. Спортивна фортуна виявилася неймовірно прихильною до «синьо-жовтих», адже одразу в чотирьох конкурентів української команди під час
підрахунку додаткових показників не знайшлося жодного набраного очка.
Програвши в заключних двох турах обидва поєдинки збірній Чехії один із лідерів збірної України Захар Денисов заявив: «Ми програли чехам і розуміли,
що з одним очком ніхто нікуди не виходить. Але партнери по команді з надією чекали результатів наших конкурентів. І з’ясувалося, що у нас є путівка».
У Європейській гандбольній федерації вже провели жеребкування ЧЄ-2022, на якому збірну України
чекає дуже складна «пулька» з командами Хорватії,
Сербії та Франції. Захар Денисов визнає, що українській команді потрібно серйозно покращити свою гру. До
старту континентального форуму у неї ще достатньо
часу. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на червень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої
уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» з нового року,
це можна зробити до 18 травня, щоб отримувати газету з червня. Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку,
в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua. Оформити передплату можна як
за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на два місяці — 157 грн. 62 коп.,
на чотири місяці — 315 грн. 24 коп.,
до кінця року — 551 грн. 67 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на два місяці — 197 грн. 62 коп.,
на чотири місяці — 395 грн. 24 коп.,
до кінця року — 691 грн. 67 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 92 коп.,
на два місяці — 59 грн. 84 коп.,
на чотири місяці — 119 грн. 68 коп.,
до кінця року —209 грн. 44 коп.
Передплатний індекс — 49497
«Укрпошта» додатково за саму
процедуру оформлення передплати
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три
місяці — 9 грн., на чотири–шість
місяців— 11 грн., на сім–дванадцять місяців— 15 грн. 30 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

Читайте
в наступному
номері:
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«Джанко не вбивав. Був «там», але не стріляв»
Що говорять про останнього розстріляного бандерівця його земляки

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 12 ТРАВНЯ 2021

■ ДІАГНОЗ

Зізнання Ілона Маска
Великий авантюрист і мрійник має психічні проблеми
Загально прийнято вважати,
що всі наші психічні проблеми,
якщо вони є, — родом із дитинства. Ось і мільярдер, винахідник,
авантюрист (у хорошому розумінні) Ілон Маск нещодавно під час
шоу Saturday Night Live, ведучим
якого він був, зізнався, що страждає на синдром Аспергера (порушення психіки, через які в людини виникають проблеми з соціалізацією, спілкуванням, сприйняттям навколишнього світу). Це все
було сказано так легко, навіть весело, з жартами на зразок: «Я
знаю, що іноді говорю дивні речі,
але саме так працює мій мозок».
Проте варто лише згадати, яким
було дитинство Ілона, щоб зрозуміти виникнення у нього психологічних проблем. Після розлучення батьків майбутній геній разом із братом і сестрою залишився
з мамою, якій доводилося багато
працювати, щоб бодай прогодувати сім’ю. За словами Мей Маск,
мами Ілона, вони їли дуже просту й водночас здорову їжу (Мей
— дієтолог, тож добре знається на
таких речах), а от одягатися часто доводилося з секонд-хенду, тож
Варка ВОНСОВИЧ
Щоб просувати якісь товари
на ринку, потрібно їх прорекламувати, а для цього — вивчити
й проаналізувати переваги та недоліки. Сьогодні в інтернеті можна
знайти чимало аналітичних сайтів,
де вам підкажуть, який товар придбати і чому саме. Один із таких
ресурсів — EachNight.com, який
пропонує порівняння постільної
білизни, матраців та інших предметів для сну, — вирішив набрати команду «експертів», які б на
власній шкірі «продегустували»
товари для спалень. Пошуковувачам пропонують 30 днів поспіль
брати участь у різних експеримен-

навряд чи це сприяло соціалізації
хлопчини. Проте, за словами матері винахідника, її діти виросли
самостійними й самодостатніми
людьми.
Ілон Маск і справді іноді говорить дивні речі, які шокують
пересічних обивателів. Скажімо, чого варта лише фраза, що
при підкоренні Марса загине якась кількість людей,
проте це буде чудова пригода. І що цікаво, тисячі людей, які записуються в загони
так званих підкорювачів Червоної
планети (названої
так не лише в честь
бога війни Марса, а й
через червоний колір її поверхні), розуміють загрози й небезпеки, які чигатимуть на них
на незвіданій планеті, а кількість
їх незмінно зростає. Не менш дивно звучали й твердження Ілона
щодо несерйозності загроз ковіду.
Ще дивнішим видалося ім’я новонародженого сина Маска, яке, за
словами самого Ілона, звучить,
ніби кішка пробігла по клавіатурі. Проте всі ці дивацтва перекреслюють досягнення авантюр-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №45
❙ Ілон Маск.
ника і мрійника, які можна виразити в конкретних цифрах — 151
мільярд особистих статків. «Я перевинайшов електромобіль і відправляю людей на Марс на космічному кораблі. А ви думали,
що я буду звичайним нормальним
хлопцем?» — ніби заперечує свій
діагноз Ілон Маск. ■

■ ВАКАНСІЇ

Вмієте спати — вам сюди:
солодкі сни і гарні заробітки гарантовано
тах, пов’язаних із денним сном. У
їхні обов’язки входитимуть, власне, денний сон, відеодзвінки до
і після сну, щоб задокументувати його перебіг і вплив на фізичний та психологічний стани, а також вивчення всіх позитивних і
негативних сторін використання
аксесуарів для спання, адже давно доведено, що денний сон — не

лише запорука кращій працездатності, а й покращання пам’яті, мотивації дій, продуктивності праці.
«Піддослідні» зазначеного
експерименту повинні відповідати певним критеріям: перебувати
на самоті під час проведення досліджень упродовж усього місяця, бути не молодшими 18 років,
а також добре володіти англійсь-

кою мовою, щоб детально описати свої відчуття. І за всю цю «роботу» «оглядачам денного сну»,
як уже охрестили цих працівників
матраців і подушок, платитимуть
по 1500 доларів. Усім бажаючим
варто поквапитися, повідомляють на сайті, адже набір «рецензентів» оголошено лише до кінця
травня. ■

■ ПОГОДА
13 травня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, повсюди невеликий короткочасний дощ, мiсцями грози. Вiтер пiвденно-схiдний,
пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi +6...+8, удень
+16...+18.

Північ
мінлива
хмарність

Миргород: мiсцями невеликий короткочасний дощ.
Уночi +6...+8, удень +17...+19.
Вiнниця: невеликий короткочасний дощ. Уночi +6...+8,
удень +16...+18.
Одеса: невеликий короткочасний дощ. Уночi +7...+9,
удень +16...+18.

хмарно

11 травня температура води в Чорному та Азовському
морях становила 11-15 градусiв, у Днiпрi — 11.

дощ,
гроза
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По горизонталі:
1. Католицький єпископ. 5. Перший капітан підводного човна, вигаданий Жюлем Верном. 7. Іспанський друг. 8. Бойова сигнальна сурма.
10. Слідчий ізолятор. 11. Французький імператор, який намагався завоювати Європу. 12. Поділка на шкалі
компаса як одиниця, що відповідає 1/32 частині видимого обрію. 13.
Апарат для вимірювання артеріального тиску. 16. Відповідь на загадку.
18. Найдавніший ісландський епос,
який поєднує численні міфи й легенди скандинавського культурного простору часів Середньовіччя. 19. Особа,
яка від імені держави засвідчує правочини. 22. Французький художникімпресіоніст. 23. Студентський театр,
який був предтечею КВК. 24. Зацукрований плід або його шкірка. 25. Відомий російський мовознавець. 26. Запалення суглобів.
По вертикалі:
1. Ніж, який кріпився до рушниці
й використовувався в ближньому бою.
2. Національність Слободана Мілошевича. 3. Характеристика окремої властивості об’єкта або процесу, яка допус-

кає кількісну оцінку. 4. Столиця Перу.
5. Відомий середньовічний астролог і
алхімік, який залишив свої пророцтва.
6. Хутір, який прославив сатирик Євген Дудар. 9. Щойно призваний до армії боєць. 14. Відомий радянський бард
грузинського походження. 15. Нецільове використання коштів, що перевищує
допустимі норми. 17. Напрям руху навпростець, визначений за допомогою
карти й компаса. 20. Ознака ввічливості
й почуття міри та доречності у спілкуванні. 21. Річка на Рівненщині. ■
Кросворд №42
від 28 квітня

■ ПРИКОЛИ
Улюблена фраза начальства
«незамінних людей немає». Але як
тільки підходить ваша черга йти у
відпустку, виявляється, ви єдинi.
***
Посварилася з чоловіком. Кинула в борщ віагру... Як він бігав за
мною, як вибачався.
***
— Хлопче, схоже, що тобі подобається декламувати вірші.
— Та я їх ненавиджу, це мама
змушує читати гостям, коли хоче,
щоб вони скоріше забралися.
***
Дружина нового росiянина розпікає молоденьку робітницю:
— Що, Маню, догулялася? Я
бачу, ти вагітна.
— Ну і що? Ви теж.
— Як ти можеш порівнювати? Я
вагітна від свого чоловіка, а ти?
— Я теж.

***
Після шлюбної ночі чоловік iде
у ванну, а молода дружина зайнялася аеробікою. І ось коли вона намагалася, нагнувшись, дістати пальцями рук ноги, чоловiк каже розчулено:
— Ну що ти, люба. Цілком достатньо, якщо ти просто говоритимеш «доброго ранку».
***
Блондинка на іномарці в автосервісі:
— У мене машина смикається і
глухне.
Механiк вiдчинив капот i побачив записку:
— Вона дурепа, їздити не вміє.
Я за неї не платитиму. Чоловік.
Механік закриває капот.
— Вибачте, але ми допомогти
нічим не можемо, вам потрібен інший сервіс.
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