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Українська: складний шлях від боротьби до розквіту.
Фото з сайту radiosvoboda.org.
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оскаржуватиме 

умовний термін у 
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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,467 грн 
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Показують 
язика

Збільшується 
кількість скарг 
щодо відмов 
обслуговувати 
українською 
мовою у сфері 
послуг

«Так, себто ні!»



СЕРЕДА, 2 ЧЕРВНЯ 20212 ІнФорУМ
«Другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувалися 
залишковими дозами, або громадські діячі».

З iнформацiї МОЗу

УКРАЇНА МОЛОДА

ЦІННІ ПАПЕРИ

Зростаєш? 
Плати
Україна вперше здійснила 
виплату за ВВП-варантами, 
випущеними в рамках 
реструктуризації держборгу 
країни в 2015 році 
Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Як відомо, шість років тому 80% зовнішньо-
го боргу країни (яка перебувала в надзвичайно 
важкому стані військової агресії) вдалося від-
термінувати, а ще 20% перетворили на ВВП-
варанти — цінні папери, виплати за якими за-
лежать від економічного зростання України з 
2019 до 2040 року. Коли ВВП зростає вище 3%, 
Україна через два роки сплачує інвесторам від-
соток від цього додаткового росту за спеціаль-
ною формулою, коли нижче — не платить нічо-
го. Таким чином, у понеділок, 31 травня, пер-
ший платіж було проведено за 2019-й, і склав 
він $40,75 млн. Фахівці з фінансів похмуро 
жартують, що єдиний зиск з української млявої 
економіки — досить пристойна вартість варан-
тів: у 2019-му вона зросла лише на 3,2%, отже, 
за умовами випуску, ми платимо тільки за 0,2% 
перевищення. Наступний платіж можливий 
через два роки, адже в 2020 році було падіння 
ВВП (а виплати, нагадаю, можливі тільки при 
зростанні у понад 3% на рік). 
 Тема варантів та їх обслуговування, поп-
ри економічну складову, має чітко виражений 
політичний присмак: «борги Яресько» — лише 
так (і не інакше) називають варанти на честь 
їхньої авторки, тодішнього міністра фінансів 
Наталі Яресько. Адже аж до 2040 року уряду 
в особі Мінфіну треба буде не лише працювати 
над зростанням економіки, а й щороку турбува-
тися про виплати за варантами, які інколи нази-
вають податком на зростання. Ймовірно, у 2023 
році настане час платити за постковідне віднов-
леня 2021 року понад $190 млн (за умови зрос-
тання економіки на 3,8%, як прогнозує НБУ). 
А от експерти ICU передбачають стрибок еконо-
міки в 5,2% — а це вже платіж до $1 млрд! Дру-
гий похмурий жарт від фінансових аналітиків 
— не давати зростати економіці вище ніж 3% 
до 2038 року — вважатимемо тільки жартом. 
 Однак за сталий економічний розвиток тре-
ба буде заплатити величезні кошти, адже якщо 
приріст реального ВВП складе від 3% до 4%, 
виплата за цінними паперами складе 15% від 
перевищення показника ВВП над 3%, а якщо 
вище 4% — то ще плюс 40% перевищення по-
казника ВВП над 4%. Але якщо з 2021-го по 
2025-й платежі будуть обмежені 1% ВВП, то 
відсутність будь-яких обмежень за виплатами 
після 2025 року в разі швидкого зростання ВВП 
(ага, може, ми виявимося такими спритними, 
як китайці!) піддають критиці всі експерти. 
 Проте не будемо впадати в паніку перед ма-
тематичною магією варантів. Нагадаємо, що в 
реаліях 2015 року це був крок, який допоміг 
Україні уникнути дефолту й дозволив економи-
ти приблизно $250 млн щороку на обслугову-
ванні держборгу. В реаліях 2021 року виплати 
у $40 млн є зовсім невеликими й пройдуть без-
болісно для бюджету. Треба визнати, що уряд 
намагається уникнути неминучих втрат: Ук-
раїна в середині серпня 2020 року викупила на 
відкритому ринку близько 11% своїх ВВП-ва-
рантів для зменшення виплат по них у майбут-
ньому. Уряд зробив це дуже грамотно — з дис-
контом і без оголошення про цю угоду зазда-
легідь. Тим самим він зекономив дуже багато 
грошей урядам наступних каденцій, близько 
10% від тої суми, яка буде сплачена до 2040 
року. Чи можна буде повторити такі операції в 
майбутньо му? Незважаючи на відсутність дис-
конту, так, але для цього, по-перше, потрібні 
будуть кошти (а коронавірус та велике будів-
ництво внесли свої корективи). А по-друге — 
мужність, щоб пройти через шквал політичної 
критики. Але ймовірна вигода для країни буде 
беззаперечною. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 В останній день весни в 
районі проведення операції 
Об’єднаних сил було зафік-
совано десять порушень ре-
жиму припинення вогню з 
боку російсько-окупацій-
них військ, з яких вісім 
— це обстріли позицій ук-
раїнських військових, 
одне дистанційне мінуван-
ня та один проліт ворожого 
БПЛА типу «Орлан-10» із 
перетином лінії розмежу-
вання.
 Поблизу Водяного оку-
панти двічі відкривали во-
гонь із мінометів 120-го 
калібру та гранатометів 
різних систем, а біля насе-
леного пункту Шуми — з 
мінометів 82-го калібру. У 
районі населеного пункту 
Гнутове ворог гатив по на-
ших позиціях з мінометів 
калібру 82 мм, автоматич-
них станкових та станко-
вих протитанкових грана-
тометів.
 Неподалік Авдіївки 
противник застосував у 
напрямку захисників Ук-

раїни автоматичні стан-
кові гранатомети, біля 
Майорська двічі — ручні 
протитанкові гранатомети 
та великокаліберні куле-
мети, а на околицях сели-
ща Золоте-4 вів обстріл зі 
стрілецької зброї. Поблизу 
населеного пункту Зайцеве 
найманці з країни-агресора 
здійснили дистанційне мі-
нування з ручних проти-
танкових гранатометів мі-
нами ПОМ-2.
 Окрім цього, у напрям-
ку населеного пункту Сан-
жарівка був зафіксований 
проліт ворожого безпілот-
ного літального апарату 
типу «Орлан-10» із перети-
ном лінії розмежування. 
БПЛА противника вчас-
но знешкодили засобами 
РЕБ.
 Бойових втрат серед вій-
ськовослужбовців Зброй-
них сил України немає.
 Використовуючи коор-
динаційний механізм Ук-
раїнська сторона СЦКК 
оперативно реагувала на 
порушення через СММ 
ОБСЄ.

 Станом на 7-му годину 
ранку 1 червня порушень 
режиму припинення вог-
ню не зафіксовано. 
 Українська сторона 
СЦКК вчергове повідом-
ляє про грубі порушення 
режиму припинення вогню 
з боку російських окупан-
тів. Проросійські найман-
ці здійснюють дистанцій-
не мінування поблизу на-
селених пунктів, що розта-
шовані на підконтрольній 
уряду України території 
поблизу лінії зіткнення. 
 Так, о 20-й годині 20 
хвилин 30 травня най-
манці РФ здійснили дис-
танційне мінування око-
лиці населеного пункту 
Майорське зі сторони пе-
редмістя окупованої Гор-
лівки — шахти 6,7. Міну-
вання було проведено за 
допомогою РПГ iз вико-
ристанням мін ПОМ-2, що 
заборонені Женевською 
конвенцією. Зазначені дії 
окупантів наражають на 
небезпеку місцеве населен-
ня та протирічать Мінсь-
ким домовленостям щодо 
всеосяжного перемир’я. 
 Українською сторо-
ною СЦКК було проведе-
но верифікацію мінуван-
ня та поінформовано СММ 
ОБСЄ.
 Піротехнічні підроз-
діли Державної служби 
з надзвичайних ситуацій 
за минулий тиждень об-
стежили понад 60 га те-
риторії та знешкодили по-
над 760 вибухонебезпеч-

них предметів в Донець-
кій і Луганській областях. 
Зокрема, з 24 до 28 трав-
ня структурними підроз-
ділами обстежено 52,07 
га території, вилучено та 
знешкоджено 473 вибухо-
небезпечні предмети. 29 
травня було обстежено ще 
5 га і виявлено 224 вибу-
хонебезпечні предмети. 30 
травня піротехніки ДСНС 
знешкодили 65 снарядів і 
мін, обстеживши 3 га тери-
торії. Усі знайдені боєпри-
паси та інші вибухонебез-
печні предмети було пере-
дано для утилізації.
 Крім того, рятувальни-
ки супроводжували аварій-
ні бригади комунальних 
підприємств під час про-
ведення ремонтних та 
профілактичних робіт на 
об’єктах електро- і водо-
постачання. У місцях на-
дання допомоги населен-
ню, розташованих на тери-
торії контрольних пунктів 
в’їзду-виїзду, рятувальни-
ками надано першу медич-
ну та психологічну допомо-
гу 181 особі. Також сила-
ми ДСНС ведуться віднов-
лювальні роботи житлових 
будинків. За минулий тиж-
день завершено реконс-
трукцію за 57 адресами.
 Загалом, iз початку 
ООС піротехніки ДСНС 
обстежили понад 9 тисяч 
га території та 23 га аква-
торії, знешкодили понад 
70 тисяч вибухонебезпеч-
них предметів у Донецькій 
і Луганській областях. ■

Катерина БАЧИНСЬКА 

 Понад дві тисячі хворих на коро-
навірус виявили в Україні за попере-
дню добу. Найбільше нових інфікова-
них — у столиці. Лідерами за поши-
ренням ковіду також є Запорізька та 
Київська області. Напередодні госпі-
талізували майже 600 пацієнтів. Ле-
тальних випадків — 163. 
 Міністерство охорони здоров’я 
України зареєструвало вакци-
ну проти коронавірусу компанії 
AstraZeneca, виготовлену в Єв-
ропейському Союзі, для екстре-
ного застосування. «Це вакцина, 
розроблена Оксфордським універ-
ситетом та британсько-шведською 
компанією AstraZeneca, яка вироб-
ляється в Італії і має торговельну 
назву AstraZeneca», — заявили у ві-
домстві, додавши, що її вже схвали-
ли Велика Британія, ЄС, Індія та Ка-
нада. У МОЗ очікують, що до 6 чер-
вня в рамках глобальної ініціативи 
COVAX в Україну прибуде ще 705 
тис. 600 доз вакцини AstraZeneca. 
Цією партією робитимуть щеплення 
тим, хто вже отримав першу «пор-
цію» препарату (медики, військові, 
соцпрацівники, священники), а та-
кож співробітникам Міністерства 
внутрішніх справ, Служби безпеки 
та громадянам у віці від 65 років. 
«Другу дозу вакцини гарантовано 
отримають люди, які вакцинували-
ся залишковими дозами, або громад-
ські діячі», — додали у відомстві. 
 Водночас операція «Вакцинація» 
триває. Трохи більше мільйона ук-
раїнців отримали першу дозу препа-
рату, а дві дози — 125 тисяч.  
 У вихіднi в Києві, Львові та Одесі 
запрацювали центри масової вакци-
нації населення. Вакцинуватися там 
можуть люди з пріоритетних груп, 
яким надійшло відповідне запрошен-
ня. Однак у столиці «вкололи» і тих, 
хто раніше залишив заявку в додатку 
«Дія» або через контакт-центр МОЗ. 

Вакцинували китайським препара-
том «Коронавак». Поки що центри 
масової вакцинації працюватимуть 
у вихідні дні. 
 Тим часом у МОЗ уже заявляють, 
що влітку можуть послабити карантин. 
Мовляв, у країні вже є «карантинна 
втома» і, за словами міністра охорони 
здоров’я, поки немає масштабного спа-
лаху коронавірусної хвороби COVID-
19. Однак які саме обмеження будуть 
зняті, Віктор Ляшко не уточнив.  

 А ще Україна просить Євроко-
місію поділитися вакциною. Від-
повідний лист-зверенення ми напра-
вили разом із Грузією та Молдовою. 
Про це повідомляється на сайті уряду 
нашої країни. Автори листа просять 
розробити механізм передачі вакци-
ни від коронавірусу для країн ініціа-
тиви «Східного партнерства» за тим 
самим принципом, який нещодавно 
було застосовано до країн Західних 
Балкан. ■

ЗАРАЗА

Щеплення вихідного дня
Розпочали роботу центри масової вакцинації, 
однак поки що вони працюватимуть лише 
по суботах та неділях

■

Черга на День Києва до центру вакцинації на ВДНГ.
Фото з сайту slovoidilo.ua.
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НА ФРОНТІ

Тривала зМІНА
Поблизу лінії розмежування 
за тиждень знешкоджено майже 
800 вибухонебезпечних пристроїв

■
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Стерненко 
без браслета
Відомий громадський 
активіст оскаржуватиме 
умовний термін у 
Верховному Суді

Іван ЛЕОНОВ

 Відомий громадський активіст з Одеси 
Сергій Стерненко має намір разом зі своєю 
командою адвокатів (яку він вважає най-
кращою) оскаржувати вже у Верховно-
му Суді рішення Одеського апеляційного 
суду, який хоча й скасував низку статей 
Кримінального кодексу і тим самим звіль-
нив від семи років «колючки» в колонії, 
але таки присудив йому іспитовий строк в 
один рік. 
 Зокрема, Феміда скасувала вирок за 
розбій у справі проти Сергія Стерненка й 
Руслана Демчука за обвинуваченням у ви-
краденні й катуванні місцевого депутата 
Сергія Щербича навесні 2015 року. Втім 
Стерненко отримав умовний термін за 
статтею про зброю.
 Стерненко не бажає мати умовну су-
димість і готується до нових судових ба-
талій, уже маючи право вільно пересува-
тися країною. Адже одразу після неповної, 
але усе ж таки перемоги в Апеляційному 
суді з нього зняли електронний браслет 
відстежування. 
 Процес розпаковки браслета активіст 
знімав на камеру, виклав у соцмережах і 
написав іронічно з цього приводу: «Гад-
жет 1/10, не рахує кроки та пульс, часто 
треба заряджати, до нього треба ще мати 
підстанцію. Словом, не рекомендую. Не 
носіть таке. Можна тільки Медведчуку. 
Поки що».
 Отже, рішення Одеського апеляційного 
суду, ухвалене в понеділок, пан Стернен-
ко не вважає справедливим. Утім він дякує 
прихильникам: «Але це краще, ніж вичу-
див суд Приморський, коли мене ув’язнив, 
та ще і з конфіскацією. По факту я отримав 
судимість та рік умовно за один патрон! Бу-
демо оскаржувати у Верховному Суді, звіс-
но. Але я не про це. Хочу сказати вам усім 
величезне дякую за те, що ви — гідні Гро-
мадяни України, які не стояли осторонь 
та не мовчали. За виходи на протести. За 
обговорення свавілля на ефірах i в соцме-
режах. За вашу небайдужість, без якої усе 
було б набагато гірше».
 І додав, що попереду ще чимало бороть-
би, бо «тривають судилища по інших спра-
вах». З цим погоджується й інший громадсь-
кий активіст Роман Сініцин, за словами яко-
го, у цій справі ще нічого не вирішилось.
 «За версією суду — «зберігання 1 патро-
на могло становити небезпеку, бо Стернен-
ко активно брав участь в акціях протесту». 
І саме тому справу не закрили за малозна-
чимістю. Бо один патрон, це не малозначи-
мо, за версією цього «суду». Сергій не пої-
де на колонію. Але буде і далі в «підвіше-
ному стані» бо є ще суд по самообороні, і 
як тільки буде «політична воля» — Сергій 
поїде уже на реальний термін, умовний — 
змінять на відбування реального», — на-
писав Сініцин у соцмережах. ■

■

Сергій Стерненко.
Фото з сайту ukranews.com.
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Катерина БАЧИНСЬКА 

 Обслуговування державною. З 
початку року до мовного омбудсма-
на надійшло понад 1,3 тис. повідом-
лень про порушення мовного закону. 
П’ятьом організаціям винесли попе-
редження. Більшість із них виправи-
ли порушення протягом місяця — як 
того вимагає закон. За словами мов-
ного омбудсмана, скарг побільшало 
після послаблення карантину, коли 
запрацювали кафе та торгово-розва-
жальні центри. «Продовжує зростати 
кількість скарг на порушення закону 
представниками органів державної 
влади та місцевого самоврядування. 
Лише за останній місяць таких скарг 
надійшло 25», — заявив мовний ом-
будсман Тарас Кремінь. 
 Згідно із законом, сфера обслу-
говування мала повністю перейти 
на українську з середини січня. Де-
ржавною також має бути інформа-
ція про товари та послуги. Обслуго-
вувати клієнта іншою мовою можна 
тільки на його прохання. За система-
тичні порушення закону передбаче-
ний штраф — від 5,1 тис. грн до 6,8 
тис. гривень. Тим часом депутати від 
фракції «Слуга народу» зареєструва-
ли у Верховній Раді законопроєкт про 
відтермінування обов’язкового озву-
чування фільмів українською мовою 
на час дії карантинних обмежень. 
Набути чинності ця частина мовного 
закону мала б уже з 16 липня. Втім 
«слуги» хочуть із цими нормами за-
чекати. На думку авторів документа, 
карантин сильно ускладнює життя 
теле- та кіновиробникам. 
 Мовний скандал триває і в Мико-
лаєві. Миколаївська обласна прокура-
тура скерувала позовну заяву до Мико-
лаївського окружного адміністратив-
ного суду щодо визнання протиправ-
ним рішення Миколаївської міської 
ради «Про надання російській мові 
статусу регіональної мови». Таким 
чином рішення про надання російсь-
кій мові статусу регіональної мови 
Миколаєва планується розглянути 
на черговій сесії ради. Але засідання 
міської ради неодноразово переноси-
лись, а на тому, що відбулось 20 трав-
ня, відповідне рішення прийнято не 

було. «Депутати Миколаївської місь-
кої ради неодноразово ігнорували пи-
тання скасування цього рішення, хоча 
мали це зробити у шестимісячний тер-
мін із дня набрання чинності Закону 
України «Про забезпечення функціо-
нування української мови як держав-
ної» — тобто півтора року тому. У 
зв’язку з цим я двічі звертався до ГПУ 
з проханням забезпечити його скасу-
вання у судовому порядку. Сподіваю-
ся, що Миколаївський адмінсуд наре-
шті скасує це ганебне антиконститу-
ційне рішення», — наголосив Тарас 
Кремінь. Мовний омбудсман також 
повідомив, що за інформацією, яка є у 
розпорядженні Секретаріату уповно-
важеного із захисту державної мови, 
досі чинними залишаються рішення 
щодо функціонування регіональних 
мов Дніпропетровської та Луганської 

обласних рад, Болградської міської 
та районної рад Одеської області, Во-
локівської, Тарасівецької, Прутської, 
Великобудської та Острицької сільсь-
ких рад Закарпатської області. Нага-
даємо, 25 квітня 2019 року Верховна 
Рада ухвалила Закон «Про забезпечен-
ня функціонування української мови 
як державної». Тоді це рішення пар-
ламенту назвали історичним. Завдяки 
закону українська мова тепер домінує 
у державному й комунальному секто-
рах, військовій сфері, в освіті та на-
уці, у медицині, сфері послуг, у кіно і 
театрах, на телебаченні та в діяльності 
підприємств. За будь-яке порушення 
мовного закону передбачено штраф 
або ж кримінальне покарання. ■

Продовження теми — 
на 13-й стор.

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах СБУ заблокувала діяль-
ність ботоферми. Інтернет-агітатори 
використовували її для дестабілізації 
ситуації в Україні в інтересах країни-
агресора.
 Як повідомляє «УМ» Катерина Дро-
га з управління СБУ в Черкаській об-
ласті,  ботоферму «підтримував» жи-
тель Черкас у підсобному приміщенні 
власного приватного підприємства. Він 
забезпечував використання анонімних 
IP-адрес, чим гарантував безпеку ін-
тернет-агітаторам. 
 «Оперативники спецслужби встано-
вили, що підприємець використовував 
сім-картки українських операторів мо-
більного зв’язку. Розрахунок за послу-
ги отримував криптовалютою та через 
російські віртуальні платіжні системи, 
заборонені на підставі рішення РНБО 
України», — розповідає пані Катерина.
 Вона каже, що слідчі СБ України 
задокументували, що через ботофер-
му інтернет-агітатори розповсюджува-
ли дезінформацію про події в ОРДЛО, 
проросійську пропаганду, спрямова-
ну на штучну дестабілізацію ситуації 
в державі, повалення конституційно-
го ладу і територіальної цілісності на-
шої країни. 
 За словами Катерини Дроги, під час 
проведення обшуку правоохоронці ви-
лучили комп’ютерну техніку зі вста-
новленим спеціалізованим програм-

ним забезпеченням, телекомунікацій-
не обладнання, понад 400 сім-карток 
мобільних операторів. 
 У межах кримінального прова-
дження, розпочатого за ч. 2 ст. 109 (дії, 
спрямовані на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної влади) Кримі-
нального кодексу України, тривають 
слідчі дії для встановлення і притяг-

нення до кримінальної відповідаль-
ності інших осіб, причетних до функ-
ціонування ботоферми. 
 Заходи з викриття ботоферми про-
водило УСБУ в Черкаській області за 
координації з Департаментом контр-
розвідувального захисту інтересів де-
ржави у сфері інформаційної безпеки 
СБ України під процесуальним керів-
ництвом  обласної прокуратури. ■

ПИЛЬНУЙ!

Показують язика
Збільшується кількість скарг щодо відмов 
обслуговувати українською мовою у сфері послуг

■

ГІБРИДНА ВІЙНА

Продався за «тридцять» біткоїнів
У Черкасах заблокували діяльність ботоферми, яка працювала на Росію

■

Черкаська ботоферма працювала на Росію.
Фото надане пресслужбою управління СБУ в Черкаській області.
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«За» і «проти» дострокових 
президентських виборів
 Зважаючи на все це, Зеленсь-
кому досить непросто викручу-
ватись. І, окрім усього іншого, 
ще й проросійська ОПЗЖ та-
кож очікує, ймовірно, небез-
підставно, що і з нею торгува-
тимуться. Питання — на основі 
чого? Адже президенту України 
неодмінно потрібно демонстру-
вати незмінність патріотично — 
державницького курсу. І от як 
так демонструвати незмінність 
курсу, щоб i власним вітчизня-
ним ляльководам подобалось, 
і Захід на «п’яту точку» не па-
дав від нахабних відхилень за-
декларованого цивілізаційного 
курсу? 
 На поверхні ж «за» дочаснi 
вибори і «проти» — два найпо-
ширенішi аргументи. 
 Серед плюсів дочасних пре-
зидентських виборів — свіжа 
ідея Банкової, мовляв, на фоні 
показової «боротьби з олігар-
хами» рейтинг чинного пре-
зидента зупинив своє незмін-
не падіння, і поточна ситуація 
така, що потрібно швиденько 
ловити момент, коли чинний 
президент зможе обіграти своїх 
найзаклятіших конкурентів, 
включно з небезпечним для Во-
лодимира Зеленського Віталієм 
Кличком.
 Мінус цієї ідеї аналітики вба-
чають у тому, що президент, у 
разі оголошення дотермінових 
президентських виборів, таким 
кроком (що б він не говорив під 
час кампанії) фактично подає 
виборцям сигнал про невпев-
неність у собі й неготовнiсть про-
довжувати здійснювати керів-
ництво державою. А головне — 
якщо Володимир Зеленський 
розраховує на два президентсь-
кi терміни, то достроковими ви-
борами він сам собі відрізає де-
кілька років правління, тому, 
що з точки зору Конституції, 
президент править два строки, 
незалежно від їх тривалості, і на 
третій термін балотуватися вже 
не зможе. Щодо цього фактора 
найбільше турбуються ті, хто не 
збирається випадати з орбіти Зе-
ленського. 
 І ще один аспект — чому 
все реальнішими виглядають 

розмови про вибори? Напевне, 
тому, що нічого іншого не за-
лишається робити в країні, де 
економіка не розвивається. Не-
має ні напрямків, ні передба-
чених адресно для її розвитку 
коштів. Так само, як і у прези-
дента — відповідей на ці болю-
чі питання. Підприємці висна-
жені й знекровлені. Війна про-
довжується. Запасів уже немає. 
Ціни ростуть на найнеобхідніші 
продукти харчування та послу-
ги, так само прямо пропорцій-
но росте і невдоволення людей. 
А це може вивести їх на вулиці, 
не чекаючи осені. 
 Тому дотермінові прези-
дентські вибори — такий собі 
хитрозроблений план: є потре-
ба щось міняти, «дайош нові 
дострокові вибори президен-
та», але по факту, за замовле-
ними ОП соцдослідженнями, 
ним може стати знову Зеленсь-
кий. У цьому випадку два, мож-
ливо, навіть і обидва «обрізані» 
терміни все ж можуть бути три-
валішими, ніж один повний, iз 
таким самим повним фіаско. 

Перетасовка у владній колоді 
карт
 А тепер про несподіванки, 
які нас можуть чекати «не з ко-
лоди». 
 Знову йдеться про можливі 
кадрові ротації у Кабміні. Нага-
даємо, такого в Україні ще не 
було, щоб в один день поміня-
ли трьох міністрiв. Це вказує 
на повну невпевненість влади 
у завтрашньому дні. Декотрі 
моменти, особисті стратегічні 
проколи президента виріши-
ли погасити «ямковим ремон-
том». І він, схоже, продовжува-
тиметься. 
 От і з офісу президента нова 
історія. Міжнародна. Цей на-
прям державного правління 
слабо дається Зеленському. І 
саме тому нібито до міністра за-
кордонних справ Дмитра Ку-
леби накопичилось чимало за-
питань. За чутками, готується 
заміна Кулеби, а його наступ-
ником на посту глави МЗС роз-
глядається кандидатура пос-
ла України в Туреччині Андрія 
Сибиги. 
 Які ж серйозні претензії 

можуть бути висловлені Ку-
лебі? Його можуть звинувати-
ти в тому, що він довго органі-
зовував евакуацію українців із 
Сектору Гази. Українці поїхали 
звідти, коли вже всі інші краї-
ни вивезли своїх і там припини-
лись активні обстріли. Мовляв, 
цей кейс дуже розлютив прези-
дента — він хотів, за інформа-
цією джерела з ОП, щоб україн-
ців евакуювали моментально. 
Другою претензією може бути 
провал у взаєминах з НАТО: 
Україну не запросили на саміт 
країн НАТО. 
 Тобто, за рахунок міністрів 
президент підчищає свій рей-
тинг. Як відомо, наразі падін-
ня його рейтингу зависло в 
повітрі. 
 Отже, під нібито невдоволе-
ним поглядом президента йор-
зає у кріслі й міністр МВС Ава-
ков, i сам прем’єр-міністр Шми-
галь, і частина провладних де-
путатів з орбіти Коломойського 
— та так, що Окружна відпочи-
ває.

Офіс Сусаніна в муках пошуку
 І зараз iдеться не про труд-
нощі Зеленського, для чого нам 
йому, Сусаніну, співчувати? 
Нам болить наша вимученість 
і приреченість на чимало при-
низливих кроків нашої бага-
тостраждальної країни. 
 Хоча і владі не позаздриш у 
її танцях на граблях. А тут iще 
одна підстава Банковій iз боку 
ПриватБанку. Ну просто обкла-
дають з усіх боків. 
 Спостережна рада ПриватБан-
ку нарешті отримала дозвіл суду, 
котрий розблоковує призначення 
глави правління банку.
 І водночас було прийнято 
рішення про призначення гла-
вою правління банку Герхар-
да Бьоша. Раніше він працював 
першим заступником голови 
правління «Райффайзен Банк 
Аваль». Він має бездоганну ді-
лову репутацію і достатньо ком-
петентний для нового поста. 
 Як пліткують недоброзич-
ливці, офіс президента дуже не-
вдоволений цим призначенням 
і шукає способи йому протисто-
яти. Причина — ОП узагалі 
проти призначення будь-яких 
іноземців, оскільки вважає їх 
непідконтрольними офісу. 
 Як наслідок, нас знову 
може чекати серія конфліктів, 

пов’язаних iз корпоративною 
реформою управління, за ана-
логією з НАК «Нафтогаз».
 Утім, як стверджують іно-
земні експерти, враховуючи до-
свід і компетенції Бьоша, Нац-
банк не буде затягувати проце-
дуру узгодження.
 І знову, як бути Зеленсько-
му? Перефарбувати рейтинг ви-
борами, щоб спробувати напе-
ред вичавлювати небезпечних 
умовних «Бьошів», чи продов-
жувати грати роль і дотягнути 
до кінця каденції, а там як кар-
та ляже? 
 А нам — і надалі спостері-
гати за нудними, зношеними, 
зшитими білими нитками, хоч 
і прісними, але небезпечними 
для країни іграми Банкової та 
перекладати на реальну з пта-
шиної мови маніпулятивну ар-
тикуляцію надії 73% нації — 
Володимира Зеленського. 

Літак майбутнього, 
але без крил
 Можна було б сподіватись 
на грамотний піар. Але і з цим 
у команди Зеленського може 
бути конфуз. Принаймні так по-
казала остання велика прескон-
ференція. Як-от iз фоном, на 
котрому президент мав би вір-
туозно продемонструвати себе і 
як мрію, і як надію на майбут-
нє. 
 Але в тих, хто споглядав 
пресконференцію, літак лiво-
руч від президента без крил iз 
написом «Збройним силам — 
надійні крила» викликав інші 
асоціації. Якщо це було зробле-
но випадково, то значить, у ко-
манді відсутні фахівці? Вибу-
дувати кадр і допустити такий 
ляп, на радість російським ЗМІ, 
це провальний PR.
 Вочевидь, логіка цієї ком-
позиції була в тому, щоб проде-
монструвати прогрес у русі. Злі-
ва «Мрія» Ан-225 — це минуле; 
по центру Ан-124 — сьогоден-
ня, тобто діючий літак, але без 
двигунів; справа Ан-178 — бу-
дується. Задум був непоганий, 
а от реалізація убила все. І про-
ілюструвала загалом політику 
держави в реальній дії. 
 Літак без крил у ролі май-
бутнього — це сильніше, ніж 
загальна картина, котру тол-
ком і не показали. Та й літак по 
центру... це сучасність без дви-
гунів. Бо хіба була озвучена бо-

дай якась конкретика в страте-
гії економічного розвитку Ук-
раїни? Була лише спроба зро-
бити душевну картинку, щоб 
достукатись до сердець своїх 
виборців. Але душевними шоу 
люди не наситяться. Тому тим 
більше в період, коли ціни рос-
туть, а зарплати — сльози, мож-
на розраховувати на одну по-
тужну спільну емоцію — нарос-
тання народного гніву. 

Де той президентський окоп? 
 От і лідер ВО «Свобода» Олег 
Тягнибок  упевнено заявляє про 
те, що дочасні президентські ви-
бори таки будуть у цьому, 2021-
му, році. 
 І це не тому, що весна при-
несла й залишила на літо загос-
трення конструктивізму, пошу-
ку кореня несправедливості, ба-
жання змін та інші трансформа-
ційні почуття. Ні, просто ми в 
такому тупику, що вже далi ні-
куди. І в нас нікуди не дівся дух 
здорового політичного авантю-
ризму, котрий виводить на чис-
ту воду нечистих політиків. 
Просто війна стримує чимало 
гучних суспільних процесів. 
Але, занурившись на дно, ми 
переважною більшістю впер-
лись у твердінь, від якої має-
мо відштовхнутись. І дно це в 
тому, що вся держава на чолі 
з президентом перебуває поза 
правовим полем. І хоча кожна 
влада живе з того, що «охоро-
няє», а закони не охороняє ніх-
то, однак проблема Зеленсько-
го в тому, що він має намір і далі 
правити по розумінню, котро-
го в нього й близько немає у де-
ржавному масштабі, але виста-
чає на державні маневри з ме-
тою благоустрою власної п’ятої 
точки. Який вихід у такої де-
ржави? Перезавантаження. 
 Можна в принципі знайти 
якийсь позитив від правління 
Зеленського. 
 Якщо, звісно, ми знайдемо 
на підконтрольній Україні тери-
торії той окопчик, де він накопи-
чує прогрес, конструктив, здо-
ровий державницький егоїзм, 
думає про Україну і чекає білого 
поні. Чому поні? Бо ж не виста-
чить на всіх коней. А в принци-
пі, яка різниця, на чому Володи-
миру Зеленському їхати з Украї-
ни в Італію, де, як пліткують злі 
язики, його вже зачекався влас-
ний будиночок. ■

КОЛІЗІЇ

Ляльководи i президент
Безкриле ЗЕмайбутнє викликає дочасні вибори

■

Безкрилий ЗЕполіт веде до перевиборів.❙

Тетяна ПАРХОМЧУК

Ми уже звикли: кожнi два місяці в Україні з різних інформаційних 
щілин вилізають на поверхню чутки й версії про дочасні вибори 
— то Ради, то президента. Щодо дочасних парламентських, то ко-
жен раз розмови про них на певний час стишували бунтарський 
дух коломойської групи «Слуг народу». Однак цього разу йдеться 
про дочасну зміну президента. Іноземні інсайди називають час «Ч» 
— кінець червня, їм давно не терпиться побачити на чолі України 
людину без потрійного дна. Вітчизняні ж інформатори стверджу-
ють, що дочасні вибори президента можуть бути восени, причому 
остання версія активно розгулює навіть офісом президента.
Нагадаємо, досить поважні західні джерела ще в минулому році го-
ворили про можливість дочасних президентських виборів в Україні 
у квітні цього року. І вони справді були б, бо західні партнери дуже 
не вдоволені українським президентом. Але вся біда в тому, що він 
цілком влаштовує представників декількох вітчизняних кланових 
пластів економіки. Тому іноді з’являється відчуття, що Зеленський 
не лише спокійно дограє до кінця свою першу каденцію, а й може 
пройти на другий термін. 
Насправді Володимир Зеленський не керує — керують ним. І за-
конопроєкт про олігархів, не встигши стати законом, уже піддав-
ся нищівній критиці, здається, писаний лише для форми, в якій 
«школяру» Володі Зеленському треба ходити — їздити на килим 
до «директорів шкіл» Європи та Америки. 
Тому й немає конкретики щодо майже всіх питань в усіх комента-
рях на всіх престусовках. Бо ЗЕборотьба з олігархами завершуєть-
ся в найдорожчих кріслах, котрі вони займають під час зустрічей з 
першими особами країни за дуже щiльно зачиненими дверима. 
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«Мирні» 
люди 
захищаються 
Росія посилить армію 
на своєму 
західному кордоні 
Ігор ВІТОВИЧ

 Росія сформує на заході краї-
ни близько 20 нових з’єднань і вій-
ськових частин, заявив у понеділок 
міністр оборони РФ Сергій Шойгу. 
«Дії наших західних колег руйнують 
систему безпеки в світі і змушують нас 
вжити заходів адекватної протидії. 
Ми постійно вдосконалюємо бойовий 
склад військ. До кінця року в Захід-
ному військовому окрузі буде сфор-
мовано близько 20 з’єднань і військо-
вих частин», — сказав він. Ну прос-
то Америку відкрив, бо це, виявляєть-
ся, не Росія «руйнує систему безпеки 
в світі», а західні колеги! Нагадаємо, 
що Західний військовий округ Росії 
межує з Україною, Латвією, Литвою, 
Польщею, Естонією, Фінляндією та 
Білоруссю. Шойгу також наголосив, 
що військові навчання на західних 
рубежах Росії триватимуть.
 За словами міністра оборони краї-
ни-агресора, на західному стратегіч-
ному напрямку продовжує зростати 
військова загроза — країни НАТО на 
чолі зi США нарощують інтенсивність 
польотів своєї стратегічної авіації, 
присутність бойових кораблів iз кри-
латими ракетами та число їхніх нав-
чань. «За останні сім років у 14 разів 
зросла інтенсивність польотів страте-
гічної бомбардувальної авіації ВПС 
США в Європі», — сказав Шойгу. Він 
додав, що кораблі НАТО з керованою 
ракетною зброєю систематично захо-
дять в Балтійське море. Але, звичай-
но ж, не вказав, у скільки разів зросла 
кількість провокацій у цьому районі 
російських  збройних сил.
 При цьому Шойгу зазначив, що 
російські організаційні заходи «синх-
ронізовані з постачанням сучасного оз-
броєння і військової техніки». «У по-
точному році в війська округу пла-
нується поставити близько двох тисяч 
одиниць зброї», — зазначив міністр. ■

А ТИМ ЧАСОМ…

 Кухар Путіна захопив владу 
 у ЦАР

 Президент Франції Емманюель Макрон за-
явив, що президент Центральноафриканської 
республіки (ЦАР) Фостен-Арканжи Туадера 
є «заручником групи Вагнера», яка «захоп-
лює шахти і разом iз ними політичну систе-
му» країни, користуючись антифранцузьки-
ми настроями. Про це президент Франції ска-
зав в інтерв’ю газеті Le Journal du Dimanche. 
Офіційно в Москві визнають присутність у 
ЦАР 535 російських «інструкторів», яких від-
рядили у цю африканську країну для навчан-
ня військовослужбовців місцевої армії. За да-
ними МЗС Росії, 300 з них прибули в ЦАР на 
прохання властей «у зв’язку з різким загос-
тренням ситуації в країні напередодні мину-
лих (у грудні 2020 року) загальних виборів». 
4 травня влада ЦАР повідомила Раду Безпе-
ки ООН про намір прийняти найближчим ча-
сом додатково ще 600 «інструкторів» iз Росії, 
розповіли агентству «Франс Прес» диплома-
тичні джерела ООН в Нью-Йорку. Приватна 
військова компанія Вагнера керується росій-
ським бізнесменом Євгеном Пригожиним, 
який також відомий як «кухар Путіна». За да-
ними джерел «Франс Пресс» у сфері безпеки 
і серед дипломатів, у ЦАР загалом перебува-
ють від 800 до двох тисяч найманців з Росії, 
які фактично захопили владу в цій країні, ба-
гатій на корисні копалини та цінні метали.

■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Літак ірландської лоукос-
терної компанії Ryanair, що 
летів iз Дубліна до Крако-
ва, змушений був несподіва-
но приземлитися на летови-
щі Берлін-Брандебурґ близь-
ко 20-ї години 30 травня у 
ніч iз 30 на 31 травня в медіа 
з’явилася інформація, що 
повітряне судно повідомило 
про загрозу. На борту літака 
перебували 160 осіб.
 Німецька газета «Більд 
Цайтунг» (Bild Zeitung) 
пише, що літак здійснив 
аварійну посадку в аеропор-
ті у Берлін-Брандебурґ че-
рез загрозу «бомби на бор-
ту». Цитуючи речника аеро-
порту, видання пише, що 160 
пасажирів рейсу вийшли з лі-
така, поки німецька поліція 
шукала вибухівку на борту. 
Проте нічого так і не знайш-
ла. У медіа повідомляють, 
що німецькі служби шука-
ють автора «фальшивої три-
воги». 
 Обставини інциденту 
вивчаються. У компанії під-
твердили, що пілоти отрима-
ли повідомлення про загрозу 
безпеці літака. Воно надійш-
ло від німецької авіаслужби. 
Капітан судна скерував його 

до найближчого аеропор-
ту — у Берліні, де пасажи-
ри вийшли з літака для пере-
вірки. «Після перевірки па-
сажири вилетіли до Кракова 
іншим літаком Ryanair із за-
тримкою у майже сім годин», 
— повідомив Бі-Бі-Сі речник 
авіакомпанії. «Ryanair щиро 
вибачається перед усіма па-
сажирами за цю затримку, 
якої неможливо було уник-
нути і яка не була в компе-
тенції компанії», — заявили 
в Ryanair.
 Інцидент стався практич-
но через тиждень після того, 
як інший рейс Ryanair — із 
Греції до Литви — здійснив 
аварійну посадку у Білорусі. 
Білоруська влада стверджує, 
що отримала повідомлен-
ня про те, що на борту літа-
ка є бомба. Та коли літак сів у 
Мінську, бомбу не знайшли, 
але білоруські правоохорон-
ці затримали опозиційного 
журналіста Романа Протасе-
вича та його подругу Софію 
Сапегу, які були серед паса-
жирів рейсу. 
 Лідери ЄС у спільній заяві 
засудили цей арешт і закли-
кали всі європейські країни 
уникати авіапростору Біло-
русі. Сама Ryanair назвала 
той інцидент «повітряним пі-

ратством». За що тепер поп-
латилася вдруге, і, можливо, 
не востаннє. У «замінуван-
ні» літака Ryanair з Дублі-
на до Кракова чітко прослід-
ковуються білорусько-росій-
ські інтереси та намір режи-
му Лукашенка помститися за 
санкції після його піратсько-
го рейду на літак Ryanair рей-
су з Афін до Вільнюса. Або ж 
вдати, що ситуації із «замі-
нуванням» можуть статися в 
будь-якій країні. 
 Внаслідок вимушеного 
«приземлення» європейсь-
кими санкціями білорусь-
кої державної авіакомпанії 
«Белавіа», улюбленого діти-

ща білоруського диктатора, 
Лукашенко у своєму маніа-
кальному бажанні помс-
ти тепер може організувати 
«повітряний терор» усій сис-
темі європейського цивіль-
ного авіа сполучення, надси-
лаючи чергові повідомлення 
про «мінування на борту» ін-
шим авіарейсам. Жертвами 
білоруського гангстера ста-
ють не лише мешканці Біло-
русі, а й близьких та далеких 
від неї країн.
 Нагадаємо, що 24 травня, 
одразу після вимушеної по-
садки літака Ryanair в Мінсь-
ку, в цьому ж аеропорту було 
затримано виліт літака ні-
мецької державної компанії 
«Люфтганза» до Франкфурта 
на тій же вигаданій підставі, 
мовляв, служба безпеки ае-
ропорту отримала електрон-
ний лист від невідомих зло-
вмисників з «наміром здій-
снити терористичний акт». 
Було проведено повторну пе-
ревірку пасажирів і багажу і, 
звичайно ж, нічого не вияв-
лено. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Китай оголосив, що доз-
волить родинам мати до 
трьох  дітей. Це означає кі-
нець суворої політики щодо 
двох дітей у сім’ях країни. 
За повідомленням держав-
ної інформ агенції «Сіньхуа», 
таку зміну схвалив прези-
дент Сі Цзіньпін на засідан-
ні політбюро.
 Це відбулося після того, 
як перепис, який проводять 
раз на десять років, показав, 
що населення Китаю зроста-
ло найповільнішими темпа-
ми за останні десятиліття. 
«Це пов’язано з нульовим 
практично зростанням ки-
тайського населення за під-
сумками перепису 2020 року. 
Зростання менше одного від-
сотка населення — це близь-
ко до ситуації скорочення. 
Перепис населення Китаю, 
опублікований на початку 
травня, показав, що минуло-
го року народилося близько 
12 мільйонів немовлят, тоді 
як у 2016-му — 18 мільйонів. 
І це найнижча кількість ді-
тей з 1960-х років. 
      Після оприлюднення да-
них перепису населення сус-
пільство очікувало, що Китай 

пом’якшить правила своєї 
сімейної політики, зазначає 
Бі-Бі-Сі. У 2016 році китай-
ський уряд дозволив парам 
мати двох дітей замість од-
нієї. Таке обмеження було 
встановлене ще в 1979 році 
для уповільнення зростання 
населення. Сім’ї, які пору-
шили це правило, платили 
штрафи у розмірі кілька де-
сятків тисяч доларів, могли 
втратити роботу. Іноді жінок 
змушували до абортів. 
 Обмеження народжува-
ності призвело до нестачі ро-
бочих рук, перш за все тому, 

що молодих працездатних 
людей було фізично мало. 
До того ж, для єдиної дити-
ни кожна родина хотіла най-
кращого майбутнього — ді-
тей намагалися відправи-
ти на навчання в престижні 
виші, в тому числі за кордон, 
щоб вони згодом мали більш 
статусну роботу. Через це за-
раз стрімко зростає вартість 
праці в Піднебесній, що нега-
тивно впливає на собівартість 
виробленої в КНР продукції. 
Крім того, посилюється пере-
кос у кількості пенсіонерів та 
працездатного населення.

 Хоча тепер компартія 
Китаю і дозволила родинам 
та жінкам народжувати трь-
ох дітей для призупинен-
ня стрімкого старіння на-
селення країни, але вже не 
всі цього прагнуть. Цей за-
хід має швидше політичний 
характер, ніж демографіч-
ний і економічний — у ки-
тайців змінилися пріорите-
ти, і вони вже не хочуть за-
водити багато дітей, кажуть 
китаєзнавці. Втім, старін-
ня Китаю не загальмує його 
економічне зростання, впев-
нені експерти. ■

НЕДИТЯЧИЙ СВІТ 

Державний інспектор у подружній 
спальні
Китай дозволить 
сім’ям мати 
по троє дітей

■

Мати багато дітей китайці вже відвикли. ❙

ТЕРОРИЗМ

Лукашенкові бомби
У Берліні здійснив аварійну посадку літак Ryanair. Під 
підозрою — російсько-білоруські хакери

■

ДО РЕЧІ

 НАТО не пускає білоруських дипломатів
 НАТО скасувало дозволи на вхід до своєї штаб-квартири та військових ко-
мандувань білоруським дипломатам, про це повідомив генеральний секретар 
Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ на пресконференції 31 трав-
ня. Вважається, що це рішення пов’язане з нещодавніми подіями в Білорусі, 
яка примусила приземлитися літак компанії Ryanair та викрала опозиціонера 
Романа Протасевича. Проте очільник НАТО детальних причин не назвав. «Ми 
постійно контролюємо безпекову ситуацію в штаб-квартирі НАТО й вирішили 
скасувати згоду на вхід працівникам з Білорусі. Підставою є вимоги безпе-
ки», — пояснив Єнс Столтенберг. Білорусь не належить до НАТО, але є час-
тиною партнерських програм Альянсу. Саме тому вже 23 роки має своє пред-
ставництво в штаб-квартирі в Брюсселі. Відтепер жоден білоруський дипло-
мат не матиме права входити ані до будинку в Брюсселі, ані до командувань 
у Бельгії, Нідерландах та інших країнах у Європі та США.

■
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Розрахунки i прорахунки 
демографiв 
 Наукові дебати є звичним 
явищем в академічному середо-
вищі. Навіть конфліктні ситу-
ації, як правило, розвиваються 
повільно, їх учасники частіше 
застосовують тактику замовчу-
вання тез своїх опонентів та не 
вдаються до відкритої конфрон-
тації. 
 Зовсім іншою є ситуація 
навколо Голодомору-геноциду 
українців, тобто особливо тяж-
кого злочину, вчиненого ко-
муністичним тоталітарним ре-
жимом у 1932—1933 рр. проти 
української нації. 
 Наукові дослідження Голо-
домору на сучасному етапі сто-
суються наступних напрямків: 
підрахунку загальної чисель-
ності жертв, інтерпретації Го-
лодомору 1932—1933 років у 
широкому світовому контексті 
та, хоч як це дивно, — кваліфі-
кації Голодомору як акту гено-
циду.
 Відомий історик, професор 
Станіслав Кульчицький сво-
го часу заявив, що міжнарод-
на конференція, яка відбулася 
у Києві 25—26 вересня 2008 р., 
поставила крапку у багатолітній 
дискусії про кількість жертв Го-
лодомору. На цій конференції 
директор Інституту демографії 
та соціальних досліджень ім. 
М. В. Птухи НАН України Елла 
Лібанова представила демогра-
фічні розрахунки, згідно з яки-
ми прямі втрати України у кор-
донах 1933 р. від голоду 1932—
1933 рр. склали 3 млн 400 тис. 
осіб. Ця цифра майже точно 
збiглася з попередніми розра-
хунками самого С. Кульчиць-
кого, які він оприлюднив iще на 
початку 1990-х рр. 
 Однак із такою оцінкою де-
мографічних втрат України 
унаслідок Голодомору не по-
годилася переважна більшість 
істориків та дослідників. Дис-
кусія про чисельність жертв Го-
лодомору актуалізувалася піс-
ля того, як у квітні 2015 р. ук-
раїнські демографи Наталя Лев-
чук, Омелян Рудницький, Алла 
Ковбасюк та американський де-
мограф «дослідник Голодомо-
ру» Олег Воловина опублікува-
ли нібито уточнені розрахунки 
втрат міського та сільського на-
селення України внаслідок Го-
лодомору, котрі, за їхнiми да-
ними, склали 3 млн 900 тис. 
осіб (чи українців?). 
 Однак авторитетні українсь-
кі та зарубіжні науковці й до-
слідники заявили, що комуні-
стичний тоталітарний режим 
знищив понад 10 млн україн-
ців.
 У жовтні 2016 р. у Києві 
відбулася міжнародна нау-
ково-практична конфе рен-
ція:  «Голодомор 1932—1933 
років: втрати української на-
ції», учасники якої звернули 
увагу на недоліки та невідповід-
ності у розрахунках демогра-
фів. Зокрема, йшлося про недос-
товірність цифри, котру праців-
ники Інституту демографії та 
соціальних досліджень вико-
ристовували як вихідний пункт 
для своїх розрахунків щодо чи-
сельності втрат від Голодомору 
(меншу майже на 1 млн осіб). 
Також історики звернули ува-
гу й на те, що під час розрахун-
ків демографи не враховували 
українців, які були знищені го-
лодом, репресіями, розстрілами 

за межами УСРР.
 Нещодавно старший науко-
вий співробітник Інституту іс-
торії НАН України Геннадій 
Єфіменко звинуватив професо-
ра Володимира Сергійчука, од-
ного з провідних дослідників го-
лодоморів в Україні, який навів 
чимало аргументів проти запро-
понованої демографами цифри 
жертв Голодомору, у «містифі-
каціях», кілька разів при цьо-
му повторивши, що мешканців 
України у 1930-х рр. уже «пора-
хували ті, кому це належить ро-
бити за фахом, тобто українські 
демографи».
 Однак Г. Єфіменко фальси-
фікує історичні факти та пер-
шоджерела. Так, начальник 
УНГО УСРР Олександр Асаткін 
у 1937 р. зробив аналіз та демог-
рафічні розрахунки дефіциту 
населення УСРР (відома демог-
рафічна «формула Асаткіна», 
обрахування дефіциту населен-
ня) та встановив, що дефіцит 
населення УСРР становить 7 
млн 100 тис. осіб. 
 У 1930-х рр. наукові прогно-
зи чисельності населення УСРР 
на 1937 р. зробили й інші ук-
раїнські демографи: українсь-
кий демограф, статистик, один 
із фундаторів української де-
мографічної школи і державної 
демостатистичної служби, про-
фесор Арсеній Хоменко, який 
обрахував дефіцит населення 
УСРР у 7 млн 700 тис. осіб, та 
засновник і керівник (1918—
1938 рр.) Інституту демографії 
(з 1934 р. — Інститут демогра-
фії і санітарної статистики) АН 
УСРР Михайло Птуха — дефі-
цит 6 млн 700 тис. осіб, які фак-
тично підтвердили демографіч-
ну «формулу Асаткіна». 
  Крім того, заступник началь-
ника відділу населення і охоро-
ни здоров’я ЦУНГО СРСР демог-
раф М. Курман, який відпові-
дав за організацію Всесоюзного 
перепису населення 1937 р., на 
підставі зафіксованих даних за-
явив, що в 1933 р. недооблікова-
но близько 1 млн випадків смер-
тей (а скільки ж у 1932 р.?). Та-
кож до загальної чисельності 
жертв необхідно додати що-
найменше 1 млн завезених пе-
реселенців на місце знищених 
українців, про що повідомляв 
колишній працівник Централь-
ного статистичного управління 
УСРР Д. Соловей, який визна-

чив втрати української нації у 
8 млн 700 тис. 
 О. Асаткіна розстріляли  
2 вересня 1937 р., М. Птуха  
репресований у лютому 
1938 р., А. Хоменка розстріля-
ли 22 березня 1939 р., М. Кур-
ман репресований 21 березня 
1937 р. Таким чином комуніс-
тичний тоталітарний режим 
знищував свідків i приховував 
злочин геноциду українців.
  За офіційними даними 
сільгоспподаткового обліку 
наркомату фінансів станом на 
червень 1934 р., сільське насе-
лення України скоротилося на 
6 млн 178 тис. осіб. Додаємо до 
цієї кількості жертв 1 млн ви-
падків зафіксованих смертей 
(за даними відділу населення 
ЦУНГО, лише за 1933 р.), котрі 
не охоплені обліком, та 1 млн 
завезених переселенців. Отже, 
першоджерела свідчать, що 
втрати української нації лише 
у сільській місцевості станов-

лять 8 млн 178 тис. 900 осіб.
 Комуністичний тоталітар-
ний режим також знищував 
голодом, репресіями, депорта-
ціями українців, які прожи-
вали в містах. Висновками су-
дово-медичних експертизи від 
30.10.2009 р. №153-ДМ/09 та 
від 10.11.2009 р. №160-ДМ/09 
встановлено, що лише у 1933 р. у 
м. Харкові голодом було знище-
но 100 тис. українців. А скільки 
в містах по всій Україні?
 Крім того, до 1,5 млн україн-
ців знищено голодом, репресія-
ми, депортаціями та розстріла-
ми на українських етнічних 
землях (Кубань, Дон). Під час 
знищення станиці Полтавської 
каральні органи заарештува-
ли 1 тис. козаків, вивезли їх на 
Урал та спалили живцем на за-
воді. (Трепачко М. История се-
мьи казаков // Родная Кубань, 
2002. — №3. — С. 106—120).
 Демографічні наслідки Голо-
домору на основі даних перепи-
су населення встановив у 1940 р. 
впливовий економіст-мігрант 
С. Прокопович. За його підра-
хунками, Голодомор 1932—
1933 рр. забрав життя понад 9 
млн українців. Представник 
Швеції в ПАРЄ Горан Ліндблед 
у своєму виступі, на основі яко-
го прийнято Резолюцію ПАРЄ 
1096 (1996), заявив, що 1932—
1933 рр. втрати українців скла-
ли 8 млн 30 тис. осіб. Голод ви-
користовувався як політична 
зброя, ці цифри зменшені і по-
винні бути перевірені, коли всі 
архіви стануть доступними.
 Офіційні розсекречені доку-
менти 1930-х років Федератив-
ного міністерства закордонних 
справ Німеччини та міністерс-
тва закордонних справ Італії 
вказують про знищення від 9 
до 16 млн українців.
 Виникає запитання до істо-
рика пана Г. Єфіменка, а також 
до демографа пані Е. Лібанової: 
так яку чисельність українців 
знищив комуністичний тоталі-
тарний режим в УСРР та яку 
чисельність українців знищено 
за межами УСРР?

Не пiдмiняти термiни
 У ході підготовки статті про-
аналізовано судову науково-де-
мографічну експертизу Інсти-
туту демографії та соціальних 
досліджень імені М. В. Пту-
хи НАН України від 30 листо-

пада 2009 р., за результатами 
якої прямі втрати населення 
УСРР унаслідок злочину гено-
циду становлять 3 млн 941 тис. 
осіб (через надсмертність). Не-
відповідність даних експерти-
зи відносно першоджерел є вра-
жаючою та свідчить про недо-
стовірність цього висновку, про 
що неодноразово заявляли спів-
робітники СБ України.
 Під час розслідування 
кримінальної справи №475 
слідчий зробив помилку, дору-
чивши проведення експерти-
зи щодо встановлення чисель-
ності жертв геноциду Інсти-
туту демографії та соціальних 
досліджень імені М. В. Птухи 
НАН України, тобто установі, 
яка взагалі не займається істо-
рико-правовими дослідження-
ми та судовими експертизами.
 Генеральна прокуратура Ук-
раїни у вересні 2009 р. зверну-
ла увагу слідчого на те, що при-
значена судова науково-демог-

рафічна експертиза не вирішує 
спектр питань для надання пра-
вової оцінки у кримінальній 
справі, та дала вказівку залучи-
ти до її проведення економістів, 
юристів, судових медиків, істо-
риків та політологів. 
 Згідно з чинним законодав-
ством України та міжнарод-
ним правом, розслідування і 
розкриття злочинів, проведен-
ня судових експертиз, встанов-
лення обставин та наслідків, а 
також притягнення винних до 
кримінальної відповідальності 
є винятковою компетенцією 
слідчих, прокурорів, кримі-
налістів та судових експертів, 
а не будь-яких інших фахівців. 
Демографічні методики, якими 
користується класична демог-
рафія, не застосовуються при 
підрахунку жертв злочину ге-
ноциду, воєн, епідемій, соціаль-
них та природних катаклізмів. 
Демографічні розрахунки опи-
раються винятково на сталі 

демографічні фактори, тоб-
то коли незмінними є всі внут-
рішні демографічні процеси та 
кількісні показники відтворен-
ня населення (коефіцієнт наро-
джуваності, смертності, зміни 
населення), також сталими за-
лишаються закономірності їх 
зміни.
 Використання під час прове-
дення судової науково-демогра-
фічної експертизи для встанов-
лення чисельності жертв гено-
циду демографічних розрахун-
ків «надсмертності», «середньої 
смертності» є неприпустимим. 
Термін «надсмертність» не від-
повідає вимогам кримінального 
та кримінального процесуаль-
ного права. Він має медичне по-
ходження і застосовується для 
опису рівня та динаміки смер-
тності з природних причин, се-
ред осіб із вродженими патоло-
гіями або набутими важкими 
захворюваннями (туберкульоз, 
малярія, рак, діабет та ін.), че-

рез шкідливий вплив зовнішніх 
обставин (хімічне або радіацій-
не забруднення навколишнього 
середовища, стрес тощо), уск-
ладнення при пологах. У медич-
ному значенні термін «надсмер-
тність» вживає у своїй доку-
ментації Всесвітня організація 
охорони здоров’я. Саме у тако-
му значенні термін вживається 
Організацією Об’єднаних На-
цій. Наприклад, в останньому 
звіті «Зміна рівнів та тенденцій 
смертності: роль патернів смер-
ті за причинами», який присвя-
чено аналізу тенденцій природ-
ної смертності у світі у період 
2008—2010 рр. Українська ме-
дична термінологія також міс-
тить це визначення у медично-
му значенні, не пов’язаному із 
зумисною політикою масового 
винищення .
 Будь-який термін, що пре-
тендує на об’єктивність, має 
бути універсально придатним 
для всіх аналогічних ситуа-
цій, у цьому конкретному ви-
падку — всіх прикладів масо-
вого винищення людей тоталі-
тарними режимами або всіх ви-
падків геноциду. Отже, спроба 
експерта застосувати до вста-
новлення чисельності знище-
них українців під час геноци-
ду 1932—1933 рр. термін «над-
смертність» не відповідає стан-
дартам наукової номенклатури 
та не може бути використаний 
для надання кримінально-пра-
вової оцінки злочину. 
 Крім того, медичний термін 
«надсмертність» категорично 
не вживається щодо геноцидів 
вірмен, євреїв, ромів, казахів, 
як і в науковому середовищі 
жодної країни, а також серед 
політиків, правників, істори-
ків, публіцистів, громадських 
діячів. У даному випадку йдеть-
ся про масове винищення націо-
нальних, етнічних, релігійних 
груп, тому вживаються правові 
терміни й визначення, а не ме-
дичні, демографічні чи будь-які 
інші. 
 Дослідження Голодомору із 
застосуванням медичного тер-
міну «надсмертність», який 
запровадили у науковий обіг 
російські вчені (з метою при-
ховування злочинів тоталітар-

Геноцид української нації 1932—1933 рр. — не тема для дискусій, 
а встановлений юридичний факт, тобто особливо тяжкий злочин 
комуністичного тоталітарного режиму, який знищив 10—12 млн українців.
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ного режиму) та український 
демо граф Наталія Левчук, є сві-
товим «ноу-хау». Згідно з виз-
наченням фахівців Інституту 
демо графії та соціальних до-
сліджень, цей термін позначає 
«різницю між загальним чис-
лом смертей під час голоду і їх 
очікуваною кількістю, яка мог-
ла бути за умови відсутності го-
лоду. Тобто втрати через над-
смертність враховують не всю 
кількість померлих у 1932—
1934 рр., а її надлишок унас-
лідок голоду» («Прес-реліз Ін-
ституту демографії та соціаль-
них дослі джень ім. М. В. Пту-
хи НАН України до дня пам’яті 
жертв Голодоморів». Київ, 
2018. С. 2). 
 Однак, по-перше, слідчий 
ставив мету визначити чи-
сельність українців, знище-
них у 1932—1933 рр., по-дру-
ге, демографи, мабуть, не ро-
зуміють, що використання 
медичного терміну «надсмер-
тність» створює хибне уявлен-
ня про те, що знищення ук-
раїнців — це не цілеспрямо-
ваний акт геноциду, а нібито 
результат об’єктивних про-
цесів, дії якихось абстракт-
них сил. Варто також наголо-
сити, що жодні дослідники не 
застосовують медичний тер-
мін «надсмертність», опису-
ючи геноциди вірмен, євреїв, 
казахів чи ромів, хоча знач-
на частина жертв цих народів 
була спричинена не прямими 
убивствами, а голодом та хво-
робами у концентраційних та-
борах і гетто. Годі собі уявити 
наукове дослідження на тему: 
«Надсмертність мешканців єв-
рейських гетто в окупованих 
Третім рейхом країнах Схід-
ної Європи». Усі розуміють, 
що нацисти закривали людей у 
гетто саме для того, аби їх зни-
щити. Блокуючи територію 
Голодомору в 1932—1933 рр., 
комуністичний тоталітарний 
режим СРСР перетворював в 
одне велике гетто окуповану 
частину України та українсь-
кі етнічні землі.
 Науковці, які застосовують 
медичний термін «надсмерт-
ність» для визначення чисель-
ності жертв особливо тяжкого 
злочину геноциду українців, 
не лише вчиняють смислову 
підміну, а й руйнують пам’ять 
про жертв Голодомору та фак-
тично стоять на позиціях сучас-

ної московщини, тобто катів ук-
раїнського народу.
 Спорадичне використання 
терміну «надсмертність» у тому 
значенні, яке просувають фа-
хівці Інституту демографії та со-
ціальних досліджень, трапляєть-
ся у публікаціях про ті випадки 
масового винищення цивільного 
населення, які не отримали між-
народного визнання як акти ге-
ноциду (наприклад, винищен-
ня мауберів у Східному Тіморі 
1975—1999 рр. чи гуту і тутсі у 
Демократичній Республіці Кон-
го 1998—2001 рр.). 
 Окремі українські демо-
графи та історики назагал ма-
ють великі проблеми з дефінію-
ванням історичних подій. До 
прикладу, згадуючи про ук-
раїнців, які загинули у період 
російської агресії проти УНР 
та національно-визвольного 
руху 1917—1921 рр., українсь-
кий демограф, член-кореспон-
дент НАН України Олександр 
Гладун твердить: «Які б назви 
не давали зараз історики, полі-
тичні і громадські діячі, той пе-
ріод був громадянською вій-
ною» (Гладун О. «Нариси з де-
мографічної історії України ХХ 
століття». Київ, 2018. С. 159).

Не дають спокою «лаври» 
Януковича й Табачника 
 Ухвалений Верховною Ра-
дою України 28 листопада 
2006 р. Закон «Про Голодомор 
1932—1933 років в Україні» 
(Закон) чітко та однозначно 
визначив вчинене комуністич-
ним тоталітарним режимом у 
1932—1933 рр. масове вини-
щення українців геноцидом 
українського народу. Всупереч 
закону, в квітні 2010 р. на засі-
данні Парламентської Асамблеї 
Ради Європи президент України 
В. Янукович висловився проти 
визнання Голодомору актом ге-
ноциду. Міністр освіти України 
Д. Табачник, на порушення за-
кону, намагався «вичистити зі 
шкільних підручників «брєд-
ні про Голодомор». Здавалося 
б, що із втечею В. Януковича та 
інших провідників російського 
історичного наративу з Украї-
ни повинні були припинитися 
й суперечки про геноцид. Од-
нак цього не сталося.
 Серед сучасних українських 
науковців головним промоуте-
ром ідеї про те, що Голодомор не 
був геноцидом, є історик Геор-

гій Касьянов. Уже тривалий час 
він не втомлюється повторюва-
ти, що дослідженню Голодомо-
ру заважає політика. Заяви та-
кого штибу викликають здиву-
вання, бо вивчення жодного з 
геноцидів світу не відбулося у 
вакуумі. Історик Г. Касьянов не 
приховує, що йому не подобаєть-
ся визнання Голодомору геноци-
дом українців, за його словами, 
«така інтерпретація в її етноцен-
тричному варіанті провокує ксе-
нофобію та нездорові пристрас-
ті в публічному просторі, при-
пускає цинічне маніпулювання 
пам’яттю жертв, сприяє поши-
ренню і зміцненню комплексу 
жертви та комплексу меншо-
вартості» (Касьянов Г. «Розри-
та могила: Голод 1932—1933 
років у політиці, пам’яті та іс-
торії (1980-ті — 2000-ні роки)». 
Харків, 2020. С. 5). 
 Оцінка Г. Касьянова щодо 
Голодомору-геноциду україн-
ців, звісно ж, не є типовою 
для української історіографії. 
Водночас на неї часто зверта-
ють увагу за кордоном. До при-
кладу, єдиним учасником з ук-
раїнського боку заплановано-
го німецько-українською ко-
місією істориків на 24 вересня 
2020 р. вебінару «Чи був Го-
лодомор геноцидом?» мав ста-
ти саме історик Г. Касьянов. 
До складу комісії входили: Я. 
Грицак — голова, П. Барвінсь-
ка, Г. Грінченко, В. Гриневич, 
О. Лисенко, Ю. Шаповал, І. 
Щупак. Незважаючи на спра-
ведливе обурення, яке викли-
кала в Україні виразно прово-
каційна назва заходу, органі-
затори не стали її змінювати та 
запросили виступити від Ук-
раїни ще Людмилу Гриневич. 
24 вересня 2020 року МЗС Ук-
раїни офіційно заявило про 
відкликання патронату над ні-
мецько-українською комісією 
істориків у зв’язку з тим, що 
«комісія остаточно втратила 
рештки довіри української сто-
рони».
 У своєму виступі на згадано-
му вебінарі Л. Гриневич скон-
центрувалася не стільки на оцін-
ках Голодомору, як на можли-
востях вписати його у світовий 
контекст. Українська «дослід-
ниця» запропонувала розгля-
дати Голодомор 1932—1933 
рр. як прояв імперської полі-
тики, нарівні з голодом у Бен-
галії часів британського пану-
вання у Індії: «На моє переко-
нання, — заявила Л. Гриневич, 
— Голодомор слід визначати не 
лише як комуністичний, але та-
кож і як імперський геноцид. І 
тут ми можемо побачити багато 
аналогій у механізмах настання 
голоду в Бенгалії часів пануван-
ня Британської імперії та ін. ... 
Мої дослідження доводять при-
датність теоретичних моделей 
залежності і імперіалізму для 
аналізу особливостей динаміки 
й наслідків політики колективі-
зації сільського господарства та 
голоду у національних регіонах, 
зокрема в радянській Україні. 
Цілком очевидно, що спільний 
для усіх регіонів СРСР тиск як 
наслідок проведення «комуніс-
тичного експерименту», на за-
лежних територіях (Казахстан, 
Україна та ін.) питання, була 
Україна колонією чи залежною 

територією, залишається дис-
кусійним, особисто я наразі оз-
начаю її залежною територією) 
не тільки доповнювався і поси-
лювався, але в деяких ключових 
моментах визначався такою сис-
темою залежності на вертикалі 
«центр — периферія», яку не-
можливо зрозуміти, залишаю-
чи поза увагою імперський дис-
курс».
  Таке плутане пояснення 
Л. Гриневич, яка намагається 
стати «знавцем» Голодомору 
в сучасній Україні, викликає 
подив. Справа полягає у тому, 
що голод 1943 р. у Бенгалії, від 
якого померли, за різними оцін-
ками, від 2,1 до 3 млн індійців, 
ніхто, включно з самими бен-
гальцями, не пропонує назива-
ти геноцидом. Історики давно 
дійшли згоди, що імперіалізм 
мав на меті економічну експлу-
атацію, а не фізичне винищення 
залежних народів. Складається 
враження, що запропоноване 
Л. Гриневич вписування Го-
лодомору-геноциду українців 
в «імперський дискурс» — це 
спроба протягнути задніми две-
рима відому радянську тезу про 
«голод — спільний для всіх на-
родів СРСР». Цікаво, а про який 
голод йдеться та про яку владу 
в її дослідженні «Голод 1928—
1929 рр.: влада і українське сус-
пільство» (2014 р.)?
 Проведений авторами стат-
ті історико-правовий аналіз по-
казав, що така наукова діяль-
ність вищевказаних істориків 
та демографів — це пряме по-
рушення Закону України «Про 
Голодомор-геноцид українсько-
го народу». Служба безпеки Ук-
раїни, відповідно до своїх повно-
важень, повинна реагувати на 
таку «наукову» діяльність, яка 
підриває основи державності.
 Вивчення методів та форм 
заперечення геноцидів закла-
ли британський соціолог Стен-
лі Коен та американо-ізраїль-
ський дослідник геноцидно-
го насилля Ізраель Чарні. С. 
Коен вирізняв три форми за-
перечення: буквальне, інтер-
претаційне та імплікативне. 
При буквальному заперечен-
ні певні факти не визнають-
ся взагалі, так, начебто їх ні-
коли не існувало. Інтерпре-
таційна форма заперечення 
полягає у тому, що факти мо-
жуть бути визнані, але їм на-
дається інше пояснення, за-
вдяки чому нібито змінюєть-
ся їхній зміст. Імплікативне 
заперечення ґрунтується на 
непрямому спростуванні фак-
тів шляхом встановлення ло-
гічного зв’язку між різними 
подіями, котрі оголошуються 
тісно взаємопов’язаними.  
 На думку канадської дослід-
ниці Женев’є Парен, найбільш 
небезпечним методом запере-
чення геноциду є інтерпрета-
ційне заперечення. Найчасті-
ше воно полягає у тому, щоб, 
змішуючи факти та вигадки, 
поставити під сумнів мотив ге-
ноциду, а подекуди й фактичну 
сторону подій. Цей спосіб запе-
речення небезпечний насампе-
ред тим, що він поширює дво-
значність та невизначеність. 
Інтерпретаційне заперечен-
ня геноциду легко маскується 
під плюралістичну різноманіт-
ність думок, що й використову-
ють вищезгадані історики та де-
мографи.
 Підбиваючи підсумки, за-
значимо, що геноцид українсь-
кої нації 1932—1933 рр. — не 
тема для дискусій, а встанов-
лений юридичний факт, тоб-
то особливо тяжкий злочин ко-
муністичного тоталітарного ре-
жиму, який знищив 10—12 млн 
українців.

Світова практика 
встановлення чисельності 
жертв геноцидів
 За результатами проведених 
досліджень авторами проаналі-
зовано світову практику вста-
новлення чисельності жертв 
геноцидів вірмен, євреїв, каза-
хів, ромів. Так, під час вчинен-
ня злочину геноциду вірмен у 
1915—1916 рр. на території 
Османської імперії, за різними 
джерелами, знищено від 300 
тис. до 1 млн 200 тис. вірмен із 
1 млн 500 тис., що проживали 
в ній. Турецька влада визнала, 
що в 1915—1916 рр. загинуло 
300 тис. вірмен (вбиті, загину-
ли від голоду і хвороб). Згід-
но з даними Міжнародної асо-
ціації дослідників геноциду 
(IAGS), загиблих було понад 1 
млн. Вірменія заявила, що за-
гинуло 1 млн 500 тис. осіб. Сві-
това спільнота визнала масові 
знищення вірмен геноцидом 
та верхню межу жертв — 1млн 
500 тис. осіб. 
 У часи Другої світової вій-
ни (1939—1945 рр.), за різни-
ми джерелами, було знищено, 
зникли безвісти та зазнали пе-
реслідувань до 6 млн євреїв, з 
них — 1 млн 500 тис. дітей та 1 
млн 500 тис. євреїв, котрі були 
виселені у 1941—1945 рр. уг-
либ території СРСР. У даному 
випадку за основу також взята 
верхня межа, яка становить 6 
млн осіб. 
 За різними дослідженнями 
у 1939—1945 рр., нацистами 
було знищено від 200 до 500 тис. 
ромів. Під час визначення оста-
точної чисельності жертв гено-
циду ромів узята верхня межа 
— 500 тис. осіб. Постановою 
Верховної Ради України «Про 
відзначення Міжнародного дня 
голокосту ромів» від 8.10.2004 
р. №2085-IV жертвами геноци-
ду визнано 500 тис. ромів.
 Комуністичний тоталітар-
ний режим у 1932—1933 ро-
ках вчинив злочин геноцид 
проти казахів. Офіційна ко-
місія парламенту Казахстану в 
грудні 1992 року зробила вис-
новок про те, що від колективі-
зації та голоду загинуло 2 млн 
200 тис. казахів. Казахи про-
довжують розсекречувати архі-
ви, проводять історико-правові 
дослідження та здійснюють по-
шук свідків і документів iз ме-
тою встановлення  історичної 
правди. Сучасні дослідження 
свідчать, що під час геноциду 
Казахстан втратив понад 4 млн 
казахів.
 Висновок: під час прове-
дення історико-правових до-
сліджень та судових експертиз 
з метою встановлення чисель-
ності жертв геноциду україн-
ців 1932—1933 рр. потрібно 
брати (враховувати) верхню 
межу жертв. Це світова прак-
тика. Крім того, слід зазначи-
ти, що жодна з країн світу до 
цього часу не змогла встанови-
ти індивідуально кожну жерт-
ву злочину геноциду, незважа-
ючи на скрупульозні дослід-
ження та кримінальні розслі-
дування.
 Також звертаємося до істо-
риків, правників, демографів 
та дослідників: настав час при-
пинити використання радянсь-
кої термінології та штампів, 
якими комуністичний тоталі-
тарний режим таврував україн-
ців, а також розпочати ство-
рювати українську історичну 
школу, захищаючи національ-
ні інтереси українського наро-
ду та Української держави.
 Далі буде... ■

Продовження теми читайте 
в наступних номерах 

«України молодої».

себто ні!»
ОЦІНКИ І ФАКТИ■

Діти збирають мерзлу картоплю на колгоспному полі села Удачне 
Донецької області. 1933 рік.
Фото з сайту bbc.com.

❙
❙
❙
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Викрадення у сусідній Білорусі 
цивільного літака ірландської 
авіакомпанії «Райянейр» не-
сподівано вдарило не лише по 
авіаційній галузі, а й по інших, 
м’яко кажучи, навіть не особли-
во суміжних. Так, на хвилі забо-
рони Україною на проліт нашою 
територією білоруських літаків 
офіційний Мінськ вирішив насту-
пити на горло українським авто-
власникам і заборонити експорт 
до нашої держави свого бензину 
та дизельного пального вже з 
перших чисел червня. 
Щоправда, вже за кілька днів 
самопроголошений президент 
Бі  лорусі Олександр Лукашенко 
раптом змінив свою риторику і за-
мість повної заборони почав вес-
ти мову про часткові обмеження. 
Втім це не завадило експертам на-
звати рішення білоруського уряду 
пострілом собі ж у ногу. Адже, за 
їхніми словами, Україна зможе 
замістити білоруське пальне ін-
шим, а от самі нафтопереробники 
з цієї країни вже не зможуть так 
легко відновити власну нішу на 
українському ринку. 

Стратегія — 
натиснути на Україну
 Логіка керівництва Білорусі 
була пряма і безапеляційна, мов 
риторика самого Олександра 
Лукашенка. Мовляв, білорусь-
ке пальне займає в Україні 50% 
ринку в секторі найпопулярні-
шого бензину А-95. А отже, за-
крити поставки Мінськ вважав 
достатньо ефективним тиском 
на владу в Україні. І тамтешня 
нафтова компанія офіційно за-
явила: вже у червні вона може 
зупинити поставки бензину 
А-95 в Україну, створивши де-
фіцит на ринку.
 А ось далі почалася практич-
но детективна історія. Ще мину-
лих вихідних «Білоруська на-
фтова компанія» відмовилася 
підтверджувати поставки бен-
зину марки А-95 для українсь-
ких контрагентів на червень. 
Вітчизняні експерти одразу ж 
заявили, що це напрочуд погане 
рішення експортера. Адже, з од-
ного боку, воно завдасть сильно-
го удару по репутації компанії, 
з іншого — спровокує ненадхо-
дження великої суми коштів за 
вироблену продукцію.
 Щодо наслідків для Украї-
ни, то аналітики допускали мож-
ливість дефіциту нафтопродук-
тів. Але головним чином — у пер-
ші дні після початку дії своєрід-
ного білоруського мораторію. 
Компенсувати ж втрату поста-
вок Україна може завдяки пос-
тавкам морем або з Литви. 
 На думку деяких нафтотрей-
дерів, через цю нестабільність 
ціни на бензин у червні можуть 
вирости на одну гривню — і це 
тільки фактор логістики і націн-
ки оптових постачальників. 
 Але вже за кілька днів у 
«БНК» пом’якшили власну по-
зицію: мовляв, продажі за дов-
гостроковими договорами не зу-
пинені, а на паузу поставлені 
тільки спотові угоди. Цю інфор-
мацію підтвердив заступник 
міністра економіки Тарас Качка, 
який повідомив на своїй сторін-
ці у фейсбуці, що зупинка ім-
порту бензину має технологічні 
причини і не матиме довгостро-
кових наслідків. При цьому за-
ходи щодо диверсифікації його 
поставок посилять.

Білорусь постраждає більше
 Паливний експерт Сергій 
Куюн пояснює: Білорусь зале-
жить від свого експорту нафтопро-
дуктів не менше, ніж ми від його 
імпорту. «Україна формує основ-
ний прибуток білоруської нафто-

переробки, яка в свою чергу є од-
ним з локомотивів білоруської 
економіки. Мозирський НПЗ, 
який стоїть на кордоні з нами, за 
дизпаливом і бітумом практич-
но повністю працює на українсь-
кий ринок, Білорусь же забезпе-
чує переважно Новополоцький 
НПЗ, розташований на півночі. 
Тобто Білорусь годує Україна, бе-
зумовно, після Росії. Саме тому я 
не вірю, що Лукашенко буде на-
віть натякати на проблеми з пали-
вом», — заявив Куюн.
 А чим ми зможемо надолу-
жити втрату білоруського паль-
ного? «Якщо все ж припусти-
ти, що в Мінську вже зовсім усе 
погано, то чи впораємося ми без 
сябрів? Щоб перекрити потребу 
в бензині, Укртатнафта повин-
на наростити переробку на 2 млн 
тонн, або вдвічі. Це цілком ре-
ально. Крім того, в необмеженій 
кількості можна привезти бен-
зин морем. Там же можна доб-
рати і 1,5 млн т дизпалива, що в 
сумі з додатковим обсягом із Кре-
менчука перекриє білоруський 
обсяг на 650 тис. тонн. При цьо-
му я не беру до уваги можливість 
збільшення поставок з Росії, це 
взагалі окрема розмова», — до-
дав експерт.
 Про те, що білоруський ви-
робник — не панацея для нашої 
країни, на думку Куюна, і ситу-
ація на ринку скрапленого газу, 
який два місяці тому ми зуміли 
перекрити без білорусів. «Єдина 
позиція, яка виглядає пробле-
матично, — це бітум. Привез-
ти такий обсяг нізвідки. Част-
ково можна перекрити морськи-
ми поставками, але не повністю. 
Однак і трагедії в цьому немає. 
За рахунок збільшення перероб-
ки і поставок морем на полови-
ну перекрити білоруські постав-
ки точно вийде. Ну і зрештою бі-
тум — це не дизель і не бензин, 
будуть на 10-20% менше будува-
ти доріг, гроші можна направити 
на цементні дороги або на об’єкти 
інфраструктури, які не потребу-
ють бітуму», — додав експерт. 
 Ембарго ж на постачання бі-
лоруського пального до України 
вигідне Росії — адже такий крок 
остаточно виб’є у Лукашенка 
здатність хоч якось протистояти 
російському впливу. 

 Ну а для нашого енергетич-
ного сектору такий крок хоча й 
може бути стресом, але матиме і 
позитивний вплив. «У цій ситуа-
ції, радше, важливим є питання, 
що нам робити з нашою енергоза-
лежністю. То ми лякаємося при-
пинення поставок від «Роснєфті», 
тепер переживаємо з приводу Бі-
лорусі. Причина — 70% поставок 
дизельного палива і 50% поста-
вок бензину йде з цих двох країн. 
При цьому в нас недозавантажена 
своя нафтопереробка і морські пе-
ревалки. Пора знову виносити це 
питання на порядок денний», — 
резюмував Куюн. 

Замість Лукашенка заробить 
Коломойський. І бюджет... 
 Вітчизняні виробники вже 
заявили, що готові замістити бі-
лоруське пальне на нашому рин-
ку. Керівник українського на-
фтопереробного заводу «Укртат-
нафта», що входить в орбіту олі-
гарха Ігоря Коломойського, 
Павло Овчаренко стверджує: 
«Заборона поставок білорусь-
кого дизеля і бензину становить 
проблему тільки для них самих, 
наш завод повністю забезпечить 
усі потреби України, не буде ні 
дефіциту, ні підвищення цін, ні 
падіння якості». 
 За його словами, частка кре-
менчуцького НПЗ — 43% ук-
раїнського ринку. За іншу ж 
частину Україна платить Біло-
русі близько 4,5 млрд доларів на 
рік, будучи одним із найбільших 
джерел доходів. «Заявляю від-
повідально: Україна втрати біло-
руського палива не помітить уза-
галі. Наш завод переробляє зараз 
7,5 тисячі тонн нафти, протягом 
48 годин ми можемо збільшити 
переробку до 12,5 тисячі тонн, 
це близько 50 тисяч тонн бензину 
на місяць додатково. У нас прос-
то зараз стоять під розвантажен-
ням два танкери в порту на 160 
тисяч тонн нафти, нам не треба 
робити ніяких надзвичайних за-
ходів, Україна в повній безпеці», 
— запевнив керівник заводу.
 Згідно з його підрахунками, 
якщо Білорусь відмовиться від 
поставок палива і ці обсяги поч-
не виробляти «Укртатнафта», 
бю джети різних рівнів у нашій 
країні отримають понад 300 

мільйонів доларів надходжень.
 «Хочу зазначити, що біло-
руський Мозирський завод на-
половину належить росіянам. 
По суті, поставки в Україну з Бі-
лорусі — це російський експорт. 
Ми, таким чином, фінансуємо 
російський бюджет. І Росія фак-
тично дотує поставки палива че-
рез Білорусь, оскільки росіяни 
застосовують зворотний акциз. А 
«Укртатнафта» не користується 
російською нафтою, ми забезпе-
чуємо незалежність поставок від 
Росії», — додав він.

Позбавитися залежності 
від Москви і Мінська 
 Логіку цих аргументів, оче-
видно, зрозуміли і в Білорусі. 
За повідомленнями з Мінська, 
«Білоруська нафтова компанія» 
у червні все ж таки поставить в 
Україну близько 10 тисяч тонн 
бензину марки А-95. За даними 
ЗМІ, рішення ухвалили після ре-
зонансу, який отримала новина 
про намір «БНК» обнулити пос-
тавки цієї марки в червні.
 «У п’ятницю питання зно-
ву було винесено на обговорен-
ня, сьогодні вже є рішення, буде 
близько 10 тис. тонн», — сказав 
представник компанії, наголо-
сивши, що зниження обсягів 
таки має місце, адже норматив-
ний обсяг поставок білоруського 
бензину становить 55 тис. тонн 
на місяць.
 «Схоже, білоруси таки усві-
домили, що в’їхали в огорожу 
з ідеєю щодо ембарго бензину 
А-95. Білоруська нафтова ком-
панія заявила в дусі «ви нас не-
правильно зрозуміли, час іще 
є, — заявив Сергій Куюн. — Я 
далекий від думки, що рішен-
ня «зрізати» поставки палива 
викликане політикою. Амери-
канські санкції щодо НПЗ «На-
фтан» (Новополоцьк), які набра-
ли чинності 3 червня, несподіва-
но відлякали російських поста-
чальників нафти — «Роснєфть 
Сургутнєфтєгаз». Тим часом 
цей завод завжди був націлений 
на забезпечення внутрішнього 
ринку Білорусі, у зв’язку з чим, 
очевидно, було прийнято рішен-
ня «різати» експорт в Україну з 
Мозиря — другого білоруського 
заводу, що працює переважно на 

експорт, щоб не отримати дефі-
цит усередині і додаткову напру-
женість у себе в країні».
 На думку експерта, остаточ-
но проблему мала врегулювати 
чергова зустріч Олександра Лу-
кашенка і Володимира Путіна, 
які анонсували пошук обхідних 
шляхів американських санкцій. 
«Якщо знайдуть, то питання про 
обмеження експорту вирішить-
ся саме собою. Таким чином, 
питання забезпечення нашо-
го ринку паливом вирішується 
між Мінськом і Москвою... По-
годьтеся, круто! А якщо серйоз-
но, то вважаю, це абсолютно не-
припустимо», — написав Куюн, 
додавши, що сьогоднішній сиг-
нал — зайвий привід задумати-
ся про зниження нашої паливної 
залежності.
 «Ми можемо збільшити пе-
реробку нафти втричі, щодо за-
вантаження портів — узагалі не-
обмежений потенціал. До речі, 
стало відомо, що вперше за кіль-
ка років в Україні йде нехай і не-
велике, але хитання ринку бен-
зину, законтрактоване під анон-
соване раніше скорочення — не 
повне припинення — білорусько-
го імпорту, — стверджує він. — 
При наявності волі за пару років 
ми можемо обійтися не тільки 
без російського ресурсу, а й без 
білоруського. Тим більше, схо-
же, Лукашенко таки вирішив 
іти на загострення, і з наступного 
тижня Білорусь запрова джує лі-
цензування українського імпор-
ту, під ударом великі групи на-
ших товарів. Мабуть, там таки 
почалися якісь незворотні проце-
си. Воно й на краще, менше буде 
ілюзій, яких і так майже не зали-
шилося». ■

ТОРГОВЕЛЬНІ ВІЙНИ 

Операція «Диверсифікація» 
Заборона Мінська постачати свою продукцію до України може суттєво розвинути 
нашу нафтопереробку та поліпшити логістику пального

■

Замість білоруського пального в Україні, ймовірно, продаватимуть литовське, західноєвропейське і вітчизняне. 
Фото з сайту aspi.com.ua.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 У червні все спокійно 
 За словами фахівця з держполіти-
ки в паливно-енергетичному комплексі 
Геннадія Рябцева, попри недавні про-
гнози про очікуване подорожчання па-
лива через нібито дефіцит білорусько-
го бензину марки А-95, значної зміни 
цін на нафтопродукти в червні не очі-
кується. 
 «Навіть якщо під час ремонту на 
Мозирському нафтопереробному за-
воді відвантаження бензину для ук-
раїнських компаній скоротяться, ці 
обсяги нескладно заповнити, збіль-
шивши поставки з інших напрям-
ків. Йдеться про Кременчуцький НПЗ, 
який уже заявив про можливість на-
ростити поставки палива на внутрішній 
ринок, а також про литовських, поль-
ських, румунських виробників», — по-
яснив Рябцев. 
 Двома факторами, які здатні іс-
тотно вплинути на ціни, експерт нази-
ває вартість нафтопродуктів на кор-
доні і курс національної валюти. Грив-
ня в останні тижні зміцнювалася, а 
котирування нафтопродуктів зали-
шалися досить стабільними. Понад 
це, після появи у «Роснефті» ново-
го постачальника російського дизеля і 
скрапленого газу в Україну оптові ціни 
на ці ресурси пішли вниз. 
 «Якщо не відбудеться якихось 
форс-мажорів, ціни на паливо в Ук-
раїні в червні залишаться на ниніш-
ньому рівні, — прогнозує Рябцев. — 
На даний момент легальні АЗС пропо-
нують зараз бензин марки А-95 і А-95-
Евро5 за ціною від 25 до 31,5 грн за 
літр, дизельне паливо — від 23,5 до 
28,7 грн за літр. А скраплений газ — 
від 12 до 16,5 грн».

■
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У лютому цього року українська органічна 
продукція нарешті отримала власний лого-
тип. Крім цього, фермерам, які ризикнули 
працювати «без хімії», держава частково 
відшкодовуватиме кошти, витрачені на отри-
мання міжнародних сертифікатів якості. Од-
нак давно очікувана допомога навряд чи за-
охотить аграріїв суттєво збільшити масштаби 
саме таких посівів. Причини усе ті ж. Свій то-
вар фермери можуть продавати за вигідною 
ціною лише за кордоном. Але оскільки там 
рівень підтримки цього сектору на порядок 
вищий, українці не витримують конкуренцію 
з місцевими виробниками. Постачати ж то-
вар вітчизняним супермаркетам немає сенсу 
через низьку платоспроможність пересічних 
покупців. Саме тому виробництвом органіч-
ної продукції у нас займаються в основному 
ідейні ентузіасти, але й вони останнім часом 
помітно скорочують площі чистих посівів. 

«Горох ми просто задискували»
 Від 300 гектарів угідь, які фермерське 
господарство «Київська Русь» виділи-
ло свого часу під виробництво органічної 
продукції, наразі залишилося менше тре-
тини. Проєкт, що дев’ять років тому виз-
рів як поклик душі господарів, невідво-
ротно розбився об сумні реалії вітчизня-
ного аграрного бізнесу. 
 Аби пояснити суть проблеми, фермер-
ка Ірина Брадіштян розповіла історію про 
органічний горох. Цією культурою недав-
но тут засіяли 35 гектарів. Урожай визрів 
нівроку, але перед самісіньким збиран-
ням пішли дощі. Бобові геть почорніли. 
«І все! Вже нічого не вдієш! — каже вона. 
— Якби ми посіяли його звичайним спо-
собом, то внесли б пестициди і врятували 
продукцію. А так довелося просто задис-
кувати поле. Причому йдеться не лише 
про втрату урожаю. Це ще пів біди. Але 
ми ж усе одно повинні були сплатити ПДВ 
державі, оскільки купували дизпаливо та 
посівний матеріал». 
 На запитання «Чи був застрахова-
ний урожай?» пані Ірина лише розсмія-
лася. Мовляв, свого часу теж пристала 
на цю гру. Втім коли трапився реальний 
ризик, то страховики дали задній хід, не 
визнавши їхню проблему такою, що тяг-
не на компенсацію. І оскільки така послу-
га не з дешевих, викидати гроші на вітер у 
«Київській Русі» більше не хочуть. 
 У цьому сенсі європейські виробни-
ки органічної продукції взагалі не мають 
клопотів. Ягідник Олег Колесник, який на 
шести гектарах наразі вирощує чисту ма-
лину, поділився враженням від спілкуван-
ня з європейськими колегами. «Перед тим 
як узяти землю, я побував у господарствах 
Голландії, Франції, Німеччини та Польщі, 
— каже він, — і зрозумів, що саме держа-
ва мусить стати двигуном у цій галузі. Без 
суттєвої підтримки даний сектор агрорин-
ку не може розвиватися в принципі». 
 Для доказу він навів історію німець-
кого фермера, що займається вирощу-
ванням органічних яблук. Чоловік, яко-
му вже далеко за 70 років, спочатку пока-
зав свій сад, а потім поділився досвідом ус-
пішного ведення бізнесу. Як з’ясувалося, 
той уже взимку знав, що на своїх трьох 
гектарах восени заробить щонайменше 
200 тисяч євро. «Але ж почекай, — заува-
жив гість. — Так же справи не робляться. 
Спочатку ж треба вирахувати витрати, а 
вже потім говорити про прибуток». А гос-
подар усе одно гнув своє. Мовляв, зароблю 
і крапка. 
 Озвучена німецьким колегою кальку-
ляція розвіяла усі попередні сумніви. Як 
з’ясувалося, цей чоловік абсолютно впев-
нений у тому, що у разі неврожаю він га-
рантовано отримає страховку. А якщо ри-
нок органічної продукції буде завалений 
яблуками і ціна на них упаде, то ці ризики 
компенсує держава. От і виходить, що не-
залежно від особливостей сезону власник 
саду все одно заробить свої прогнозовані 
200 тисяч. Причому в нього немає своєї 
техніки і навіть господарського сараю. Усі 
необхідні роботи виконують фірми, послу-
гами яких фермер користується у разі пот-
реби. «Він абсолютно спокійно спить, чіт-
ко розуміючи свій план, — резюмує пан 
Колесник. — То чому ж йому не працю-
вати? Але, на жаль, бізнес самостійно ор-
ганізувати так процес не зможе. Тут пот-
рібна суттєва підтримка держави». 

Малина, що гірчить
 Вгадати, яка саме продукція у той чи 
інший рік користуватиметься попитом 
на європейському ринку, вітчизняним 
фермерам вкрай непросто. Скажімо, ор-
ганічну пшеницю у них куплять скоріше 
у тому випадку, якщо місцеві господарни-
ки втратять урожай через негоду. Трап-
ляються проблеми і через шалену конку-
ренцію. Олег Колесник каже, що позами-
нулого року він виростив відмінний уро-
жай малини і справедливо розраховував 
на чималий прибуток, але на ринок не-
сподівано вийшов словенський виробник 
і буквально завалив Європу своєю ягодою. 
Змагатися з ним, враховуючи транспорт-
ні витрати, не було жодного сенсу, тому 
фермеру нічого не залишилося, як прода-

ти ягоди в Україні за ціною звичайної. А 
це вже прямі збитки. 
 Ціна товару дошкуляє по-різному. 
Пані Ірина каже, що минулого року в неї 
визрів непоганий урожай чистого соняш-
нику, і вона знайшла на нього покупця. 
Проте вартість простого зерна цієї олій-
ної культури зросла настільки, що майже 
зрівнялася з органічною. Ось тут і не зава-
дила б допомога держави, але, на жаль, 
вітчизняний уряд вирішив відшкодовува-
ти лише частину витрат на сертифікацій-
ні процедури. Останні коштують дорого, 
проте великої «погоди» не роблять. Вод-
ночас зріс чиновницький контроль з боку 
управлінських структур. Окрім сертифі-
каційної компанії «Органік стандарт», 

яка постійно і досить жорстко моніто-
рить господарства щодо дотримання пра-
вил ведення органічного виробництва, не-
давно з’явилася ще й державна структура 
з аналогічними функціями. І якщо перші 
не лише контролюють, а й надають про-
фесійні консультації, то користі від дру-
гих фермери поки що не помітили. «Коли 
вони мені дали список запитань на трьох 
листах, то я зрозуміла, що далі ми вже не 
підемо, — каже Ірина Брадіштян. — За-
кони регулювання, звичайно, повинні 
бути, але коли до мене з контролем приїж-
джають люди, які, м’яко кажучи, «пла-
вають» у цій темі, я розумію, що штрафів 
мені не оминути». 
 Не бачить користі від нової структури 
і Олег Колесник. Він каже, що виробни-

ків органічної продукції настільки жорс-
тко перевіряють відповідні служби, що 
додатковий нагляд ще й з боку вітчиз-
няних чиновників просто не має сенсу. 
«Якщо вже є така потреба, то створіть від-
діл з 5-6 професійних людей, і нехай вони 
працюють з тими, хто нас сертифікує, — 
каже він. — Там є фахівці і напрацьова-
на методика. Вони до нас їздять з постій-
ними перевірками. Ми платимо їм за цю 
послугу гроші. Контроль там надзвичай-
но суворий. Не дай Боже, помітять, що 
хтось з моїх робітників вийшов з туалету 
і не помив руки, у мене одразу відберуть 
сертифікат». 
 З тим, що вітчизняним аграріям ви-
рощувати чисту продукцію сьогодні 

дуже непросто, погоджується і началь-
ниця відділу органічного виробництва 
Міністер ства агропромислового комплек-
су Валентина Заєць. «Я багато їздила по 
Україні, спілкувалася з виробниками, — 
повідомила вона, — тому сказане ферме-
рами можу підтвердити. Проблеми дійсно 
є. Але зараз мій відділ працює над поряд-
ком державної підтримки таким вироб-
никам. Йдеться про компенсацію витрат 
на один гектар угідь, на одну голову ху-
доби, відшкодування до 30 відсотків вар-
тості засобів захисту рослин, добрив, на-
сіння, кормів. Зрозуміло, що суми далекі 
від європейських, але ми вважаємо, що це 
перший крок до реальної підтримки на-
ших виробників». 

Просто статистика
 На планеті залишилося не так і бага-
то ґрунтів, які не забруднені хімічними 
засобами догляду за посівами. Минулого 
року Інститут землеробства НААН розро-
бив детальну карту еколого-генетичної 
придатності ґрунтів для органічного ви-
робництва, розділивши їх на кілька зон. 
Найбільш придатними для такого виду 
сільськогосподарської діяльності вияви-
лися землі у Харківській та Черкаській 
областях. Частково придатні у Київській, 
Вінницькій, Кіровоградській, Хмельни-
цькій, Івано-Франківській, Тернопільсь-
кій. І навпаки, малопридатними для ор-
ганіки були визнані території поблизу 
Чорнобиля, а також шахтарські зони Лу-
ганщини та Рівненщини. 
 Загалом в Україні під органічне вироб-
ництво відведено усього лише 1 відсоток 
загальної площі угідь, де працює 600 сер-
тифікованих за європейськими стандар-
тами операторів. На думку старшої на-
укової співробітниці Інституту ґрунтоз-
навства та агрохімії Лариси Шедей, цей 
показник не такий уже й низький, оскіль-
ки країна займає велику територію, спри-
ятливу для землеробства. Але при цьому 
наголошує — у тій же Європі під органіку 
сьогодні відводять до 20 відсотків посівів 
зі стійкою тенденцією росту. 
 На Харківщині сертифікати європей-
ського зразка наразі отримали 25 вироб-
ників. Переважна більшість із них зай-
мається рослинництвом. Є також органіч-
на пасіка, чотири підприємства з перероб-
ки готової продукції і п’ять господарств, 
що спеціалізуються на виробництві ор-
ганічних добрив та засобів захисту рос-
лин. У регіоні також працює компанія, 
що виробляє органічний білий та чорний 
шоколад, і унікальна фірма, яка експор-
тує 15 видів сертифікованих круп. 
 Як «УМ» уже повідомляла, першопро-
хідцем і головним ідеологом цієї справи 
став Липковатівський аграрний коледж, 
де зернові культури без хімії вирощують 
понад чверть століття. Цей навчальний 
заклад постачає продукцію до Німеччини 
і США, а також бере активну участь в аг-
рарних виставках, пропагуючи органічне 
землеробство.
  Коледж унікальний і тим, що готує 
фахівців, які вміють працювати саме у 
цьому сегменті аграрного ринку. Сьо-
годні спеціалісти такого класу, без пе-
ребільшення, на вагу золота, оскільки 
аграрні ВНЗ цією темою не надто опі-
куються. Бракує в Україні і навчальної 
мережі, де б викладали тонкощі робо-
ти на ринку саме органічної продукції. 
«Якщо йдеться про державну підтрим-
ку, то, окрім компенсації, необхідно 
організувати і спеціалізовані навчаль-
ні центри, — каже Ірина Брадіштян. 
— Ми йшли своїм шляхом, переймаю-
чи досвід таких же ентузіастів, як ми. 
Це дуже непросто. Але тут є важливий 
нюанс. Навчальні центри повинні бути 
професійні, а не для галочки. Потрібна 
реальна кваліфікована допомога. Тобто 
потрібні центри, де спеціалісти можуть 
допомогти конкретною порадою». ■

ГАЛУЗЬ

Вразливий світ органіки
Ентузіазм вітчизняних фермерів, які займаються чистим землеробством, дещо 
пішов на спад, хоча держава вже задекларувала підтримку їхнього бізнесу

■

Сертифікат якості ягідника-ентузіаста Олега Колесника.
Фото газети «Слобідський край».

❙
❙

Завдяки підтримці держави німецький фермер, незалежно 
від особливостей сезону, все одно заробить свої прогнозовані 
200 тисяч.

Малина не проста, а органічна.❙



Ігор ДЕМ’ЯНЧУК,
кандидат технічних наук 
Київ

 Ця дата відзначається 14 
травня. Україна є батьків-
щиною багатьох видатних 
євреїв. Серед них — лауре-
ати Нобелівської премії З. 
Ваксман (мікробіологія), С. 
Куз нец (економіка), Р. Гоф-
ман (хімія), Ш. Й. Агнон (лі-
тература). Це про них треба 
говорити «ідіше копф», а не 
про тих, хто прокручує ґе-
шефти. Якщо згадати про 
вчених, то тут «батько ра-
дянської фізики» А. Йоф-
фе, астроном Й. Шкловсь-
кий, Харківська школа 
фізиків (Л. Ландау, Є. та І. 
Ліф шиць) і багато інших. 
Багато письменників і мит-
ців: Шолом-Алейхем, Х. Бя-
лик, Д. Ойстрах, Е. Гілельс, 
В. Горовиць, Б. Шульц, Л. 
Захер-Мазох, І. Дунаєвсь-
кий, Д. Бергельсон, П. Мар-
кіш, І. Бабель, а також М. 
Фішбейн, український поет. 
Політичні та державні діячі: 
Г. Меїр, Є. Кацір, І. Бен-Цві, 
М. Шарет, Л. Ешколь. Іу-
дейські (хасидські) теоло-
ги: Баал-Шем-Тов, рабі На-
хман, М. Шнеєрсон.
 У ХХ ст. сталися тра-
гедії українського та єв-
рейського народів — Го-
лодомор (Ізраїль його не 
визнав геноцидом) і Голо-
кост (у Києві він став відо-
мий злочинами Бабиного 
Яру). Тут розстріли вико-
нувала Зондеркоманда 4а 
Айнзатцгрупи і 45-й та 
303-й батальйони німець-
кої поліції. Українська до-
поміжна поліція (не плута-
ти з Українською народною 
міліцією ОУН, розпущеною 
в середині серпня 41-го) 
брала участь у конвоюван-
ні євреїв та охороні конц-
табору; ця поліція форму-
валась німцями з громадян 
УРСР різних національнос-
тей, з військовополонених. 
У деяких містечках полі-
цаї брали участь і в розстрі-
лах. Злочини допоміжної 
поліції треба засуджувати, 
проте назва «українська» 
стосується лише території. 
Покидьки є серед будь-яко-
го народу: євреї працюва-
ли у створених німцями 
юденратах і в єврейській 
поліції, зокрема в гетто. 
Але ж не можна оголошу-
вати євреїв гітлерівськими 
посіпаками. У Нюрнбер-
зі питання про ОУН-УПА 
не стояло взагалі, не було 
жодного звинувачення. У 
1954 р. Конгрес США, де 
дуже сильне єврейське лобі, 
після слухань зняв звину-
вачення щодо участі ОУН у 
Голокості.
 Дружина Романа Шухе-
вича переховувала й вря-
тувала єврейську дівчин-
ку І. Райхенберг. Учитель 
села Унів М. Дзюк перехо-
вував від німців майбут-
нього Нобелівського лауре-

ата Р. Гофмана з матір’ю. 
Дуже багато зробив для по-
рятунку євреїв митрополит 
УГКЦ Андрей Шептиць-
кий: він особисто перехо-
вував сотні євреїв, рабинів, 
дітей у резиденції, у влас-
ному домі. Рабин Львова 
Д. Кахане хоронився у Со-
борі святого Юра; для цих 
цілей використовували всі 
монастирі. У серпні 1944 р. 
близько двох тисяч дітей 
було розподілено по монас-
тирях. Митрополит видавав 
документи про хрещення, 
фінансував підпільні гру-
пи, що переправляли євреїв 
до Угорщини. У пропові-
дях він закликав захищати 
євреїв, винним у вбивствах 
погрожував відлученням 
від церкви (для бандерів-
ців це надзвичайно серйоз-
не застереження). Шепти-
цький писав листи Папі з 
проханням про захист і Гім-
млеру — з протестом. Геста-
по проводило обшуки в ре-
зиденції та храмах. Ізраїль 
не надав А. Шептицькому 
звання «праведник світу», 
це неофіційно зробили єв-
рейські організації Украї-
ни. Антидефамаційна ліга 
(американська організація 
боротьби з антисемітизмом) 
дала свою нагороду митро-
политові посмертно.
 Понад 5 тис. українців 
розстріляно за допомогу єв-
реям. Ізраїльський інститут 
катастрофи та героїзму Яд 
ва-Шем надав звання «пра-
ведник світу» 2 тис.659 гро-
мадянам України (12% усіх 
праведників, 4-те місце се-
ред усіх країн). 
 Російсько-більшовиць-
ка влада довгий час замов-
чувала трагедію Бабиного 
Яру, забороняла вшануван-
ня пам’яті. Завісу мовчан-
ня прорвав мітинг, у яко-
му брали участь І. Дзюба, 
Б. Антоненко-Давидович, 
В. Некрасов, дисидентська 
інтелігенція.
 Меморіал «Бабин Яр» 
має вшанувати пам’ять не 
лише страчених євреїв, а 
й інших жертв, яких було 
більше. Якщо радянська 
влада намагалася прихо-
вати єврейську трагедію, 
говорилося про безликих 
«радянських людей», то 
в російській концепції за-
гиблі цигани, українці, 
росіяни відсуваються на 
другий план.
 Українські та єврейсь-
кі дисиденти спільно боро-
лися проти більшовицько-
го тоталітарного режиму 
(навіть у ГУЛАГу), зроби-
ли значний внесок у крах 
СРСР. Тут треба назвати 
Натана Щаранського, а та-
кож Семена Глузмана та 
Йосифа Зісельса, які зали-
шилися в Україні. В неза-
лежній Україні українці, 
євреї, інші нації спільно 
відбивають російську аг-
ресію, будують краще жит-
тя для себе і своїх дітей. ■

Микола ЦИВІРКО

 Студентці Національного мед-
університету імені О. О. Богомольця 
Суміл Малавіка та її подругам

А як інакше тут скажеш,

ніж «знову цвітуть каштани»?

Чи їх цвітіння — лиш казус

на тлі ковідного стану?

...Індійські жар-танцівниці!

Суцвіття чи кастаньєти

у ваших юних правицях

в оману вводять поета?

А «хвиля дніпровська бити»

не гірше може від Гангу...

Танцюють Індії діти —

каштанові полонянки

у День вишиванки!

Вадим ПЕПА, письменник
Київ

    За увічненням у пам’ятниках на зем-
ній кулі Тарас Шевченко на другому міс-
ці після Будди. Коли всередині минулого 
століття народи Африки виборювали свої 
святі права на самовизначення, на всіх об-
ширах уярмленого континенту пломеніли 
заклики під зображеннями уславленого в 
усьому світі українського поета: «Боріте-
ся — поборете!». Унікальна творчість на-
півсироти й круглого сироти — від знедо-
леного бідняка й звернена до невтомних 
трударів. А таких на третій від сонця жит-
тєдайній планеті  стократ більше, ніж роз-
крадачів усенародних багатств.
 У задушливих трюмах середньовічних 
вітрильників колонізатори вивозили з Аф-
рики для виснажливої роботи на планта-
ціях у США рабів. Тих, що масово гинули, 
конкістадори викидали без найменшо-
го жалю в морську безодню. На зорі ХХІ 
століття нової ери нащадки темношкірих 
прокидаються від сну розуму. Повалили 
там, де земля полита їхньою кров’ю і по-
том, пам’ятник Колумбу, а уламки втопили 
в озері поблизу. Розтрощили принизливі  
для їхньої гідності монумент Рузвельту 
й меморіал Джефферсону. Знесли, щоб 
ніякої пам’яті, бронзові й скам’янілі подо-
би рабовласників не лише в США, а й в Ан-
глії та Бельгії. 
 Нині планеті Земля загрожує пере-
населення. Чи не задля того, аби призу-
пинити його, вічність наслала Covid-19?  
Міжнародний валютний фонд заявляє 
про суттєве зменшення населення в Ук-
раїні наступних років. Недоброзичливці 
прогнозують на кінець цього століття 17 
мільйонів.
 Від імені вже восьми мільярдів ви-
щих створінь людство направляє марсо-
ходи й інші космічні апарати в безмежну 
безвість, аби знайти щось придатне для 
життєдіяльності. Градус боротьби за іс-
нування й виживання піднімається не по 
днях, а по годинах. Ізраїль проголоше-
но національною єврейською державою. 
Влада розширює поселення для визнаних 
повноправними громадянами. В її цілко-
витому розпорядженні — земля і вода. 
 Повна протилежність цьому — в Ук-
раїні. Родючою землею нинішня вла-
да розпоряджається зовсім не так, як у 

розвинених європейських країнах. Скла-
дається враження, що випробувані там за-
кони «слуг народу» не цікавлять. В усьому 
найбільш  прибутковому запроваджуєть-
ся так зване корпоративне управління. 
До наглядових рад залучаються інозем-
ні спеціалісти із захмарними окладами. 
Російські окупанти відірвали від мате-
ризни Крим. ОРДЛО розтерзана російсь-
кими агресорами, такими ж, як орди хана 
Батия, після розорення якими Київ відро-
дився з таким же населенням лише через 
шість століть.  
 У порівнянні з тим, як забезпечують 
своє майбутнє інші народи, Україна пасе 
задніх. Зі сходу — чорна напасть. Із-за 
західного кордону ті й ті позирають зизим 
оком, аби урвати хоча б якийсь шматок від 
ласого чужого. Й усередині, як гриби піс-
ля дощу, де й беруться чужорідні анкла-
ви. Розперезавшись на повну губу, «ка-
чають свої права». Ті й ті олігархи та їхні 
глашатаї, які не вилазять із телеекранів, 
воліють звільнити «життєвий простір» 
для когось іншого. Невтямки їм, що бу-
дуть зметені заодно й вони, любимі. За-
лишаться, як мовиться, «при своїх інте-
ресах». А всі інші громадяни загалом, без 
розбору, якої вони національності, будуть 
ввергнуті в «неключиме рабство». Так ос-
терігали простолюд волелюбні українські 
гетьмани. Один із них — Іван Мазепа — 
дивився в корінь: Україна — «Точка або 
ціль всього нещастя». Безіменний автор 
«Історії русів» виразив невимовний біль 
про гірку недолю багатостраждального 
народу:
 «Але як ця країна, наче б створена 
або приречена на руїну од частих навал 
чужинців, а ще частіших наскоків та січей 
од народів сусідніх і, зрештою, од ненас-
танних міжусобиць і побоїщ, зазнала всі-
ляких плюндрувань, згуби та всеспалення 
і, так би мовити, залита і напоєна кров’ю 
людською і посипана попелом, то в такій 
нещасній землі чи можливо було 

зберегти будь-що цілим?» 
 Коли довіритися графу Олексію Тол-
стому, що Московська Русь — татаро-
монгольська, то нагадати б безпам’ятним: 
хани Гіреї — Чингізіди. З кров’ю в жилах 
від Чингізхана. Вивищувалися як його на-
щадки, спадкоємці. Було, що не деінде, а 
в Україні бездумні не так давно виспівува-
ли: «Он самум, ураган — Чингизхан, Чин-
гизхан!» 
 Як же просвітити нуворишів? Як 
же внести у їхні вуха застереження від 
Т. Шевченка? 
 Погибнеш, згинеш, Україно,
 Не стане знаку на землі.
 А ти пишалася колись
 В добрі і розкоші! Вкраїно!
 Мій любий краю неповинний!
  За що тебе Господь кара, 
  Карає тяжко?
 Хоча, як казав Тарас Григорович: 
«Дарма праця, пане-брате». Серед «слуг 
народу» не бракує тих, що не вчилися в 
українській школі. Є й такі, що не пере-
пустять через губу українське слово. Ні до 
чого їм і Т. Шевченко. Та мають же бути 
й віддані країні, в якій хліб жують. Усві-
домлюймо, працелюбні, а не торбохвати, 
що не знічев’я застерігає великий Кобзар 
від ганьби:   
 Бо довго Довготерпеливий 
 Дивився мовчки на твою,
 Гріховную твою утробу
 І рек во гніві:  — Потреблю
 Твою красу, твою оздобу,
 Сама розіпнешся. Во злобі
 Сини твої тебе уб’ють 
 Оперені, а злозачаті
 Во чреві згинуть, пропадуть, 
 Мов недолежані курчата!..
 Леся Українка, всією своєю творчіс-
тю й громадською діяльністю поділяючи 
докори Т. Шевченка «лукавим чадам», у 
зачині поезії Contra spem spero заявляє: 
«Жити хочу!»  А на завершення проголо-
шує: «Буду жити! Геть, думи сумні!» ■

ГЛАС НАРОДУ

Почуймо Кобзаря
Чи можна просвітити нуворишів?

■ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ!

Спільно відбиваємо 
російську агресію
Голокост — трагедія не лише 
єврейського народу

■

ПОЛІТПАРНАС

Каштанові полонянки

■

Студентки з Індії показали композицію на День вишиванки в Київському національному медичному університеті 
імені О. Богомольця.
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Усе через те, що люди не пе-
редавали показників газового 
лічильника або ж не надавали 
доступу до нього контролеру.
Словники твердять, що борж-
ник  —  той, хто взяв у борг 
що-небудь, винен кому-небудь. 
Через малі доходи, захмарні та-
рифи на «комуналку» в цій ка-
тегорії нині опинилося чимало 
людей — згідно з інформацією 
Державної служби статисти-
ки України, на кінець березня 
поточного року борги наших 
співвітчизників за комунальні 
послуги (переважно за природ-
ний газ і тепло) сягнули майже 
80 мільярдів гривень. Однак є 
й такі споживачі комунальних 
послуг, які справно розрахову-
ються за них. Попри це, поси-
лаючись на недотримання умов 
договору, їх зробили боржника-
ми. Інакше кажучи, приписали 
неіснуючі борги.

Борг реальний 
чи віртуальний?
 Полтавка Юлія Бережна роз-
повідає, що, маючи лише газо-
ву плиту і встановивши за влас-
ний кошт лічильник, щоміся-
ця розраховувалася за спожи-
тий природний газ згідно з його 
показниками, вказуючи їх при 
розрахунку в банку. «Дізнав-
шись про заборгованість у сумі 
1 тис. 222 гривні, якої в нас на-
справді не могло бути, ми з чо-
ловіком неодноразово намага-
лися викликати контролера, 
який би зняв показники лічиль-
ника, але безрезультатно. А ос-
кільки ми продавали квартиру, 
нам не лишалося нічого іншого, 
як терміново погасити приписа-
ний борг. Ось бачите, мій кабінет 
споживача, — показує Юлія на 
екрані мобільного телефона. — 
Я сюди навіть не можу ввести по-
казники лічильника, бо тут уже 
наперед виставлені значно вищі. 
Це не що інше, як грабунок».
 Полтавець Олександр Ори-
хівський, котрий належить до 
старшого покоління (як він го-
ворить, йому вже 80+), поділив-
ся своєю образою. Літній чо-
ловік щомісяця розраховуєть-
ся за спожитий природний газ, 
використовуючи «Особистий 
кабінет споживача». «Коли ж 
я написав і відправив заяву про 
приєднання до ТОВ «Полтава-
газ збут», мені надіслали SMS-
повідомлення, в якому зазна-
чалося, що маю терміново по-
гасити заборгованість у сумі 
200 з лишнім гривень, — зма-
льовує ситуацію, в яку потра-
пив, Олександр Якович. — Я 
не став добиватися справедли-
вості, бо здоров’я вже не доз-
воляє, — попросив доньку того 
ж дня заплатити вказану суму. 
Проте невдовзі знову одержав 
«SMS-ку»: «Вам відмовлено у 
приєднанні». У мене є всі те-
лефони місцевих газових ком-
паній. Однак ми з дружиною по-
садили батареї мобільних теле-
фонів, але за жодним iз них так 
і не додзвонилися. Учора підій-
шов до абонвідділу, але ж там у 
черзі стоять, мабуть, понад пів 
сотні осіб. А в мене хвороба, за 
якої лікарі радять далеко не 
ходити й важкого не носити, — 
відкритий варикоз. Ноги опуха-
ють — у черзі вже не вистою. На 
жаль, і в дружини така ж про-
блема зі здоров’ям. Що образ-
ливо? Напевно ж, про ось таке 
ставлення до людей знають і 
наш міський голова, і керівник 
області. Платежі за комунальні 
послуги постійно зростають. Ві-
рите, наприкінці місяця вихо-
димо з дружиною на такі копій-
ки, що можемо дозволити собі 

хіба що буханку хліба та пакет 
кефіру. При цьому справно пла-
тимо за газ, тільки-но отримав-
ши пенсію. То хіба на старості 
літ ми заслужили на отаке став-
лення?»

Передати показники 
лічильника важливіше, аніж 
розрахуватися за послугу?
 У такій ситуації останнім 
часом опинилися багато пол-
тавців. Усі вони, звертаючись 
до редакції,  описують одна-
кову схему: надіславши заяву 
про приєднання до місцевої га-
зопостачальної компанії, отри-
мали SMS-повідомлення з вимо-
гою погасити неіснуючий борг, 
а невдовзі — й відмову в приєд-
нанні. І тепер змушені стояти в 
шалених чергах до абонвідділів, 
а потрапивши до них, доводити, 
що насправді не є боржниками. 
Мушу зізнатися, до таких спо-
живачів належу і я. Згідно з ос-
таннім пунктом порядку переда-
чі даних про обсяги спожитого 
природного газу, який потрапив 
мені на очі в інтернеті, показни-
ки газового лічильника мож-
на зазначати у сплаченому ра-
хунку. Я так щомісяця й роби-
ла, глибоко не вникаючи, яка з 
двох місцевих газових компаній 
займається фіксацією обсягів 
споживання газу. І, до речі, за 
весь час не отримала жодного 
повідомлення про те, що маю 
борг чи роблю щось неправиль-
но. Тож, отримавши SMS-пові-
домлення (як вам такий доку-
мент?) про те, що маю сплатити 
заборгованість, а згодом і відмо-
ву в приєднанні до ТОВ «Пол-
тавагаз збут», озброїлася всіма 
квитанціями, де чітко вказані 
показники лічильника, просто-
яла пів дня у черзі під дощем та 
вітром і нарешті досягла мети — 
потрапила до абонвідділу. Та на 
мої квитанції ніхто й не глянув, 
пояснивши, що всі вони є в моїй 
історії розрахунків. Претензії 
ж до мене через те, що, вказу-
ючи показники в такий спосіб, 
я мала розраховуватися до 5-го 

числа, натомість розраховувала-
ся і 8-го, і 10-го, і 12-го, а одно-
го разу — навіть 17-го. До речі, 
знаю людей, котрі розрахову-
ються й після 20-го числа, але 
при цьому до 5-го передають те-
лефоном показники лічильни-
ка, — до них ніяких претензій. 
То, виходить, передати показни-
ки лічильника важливіше, аніж 
розрахуватися за послугу?
     Тим часом міркувала собі 
так: оскільки місцевій газопос-
тачальній компанії не потрібні 
клієнти, котрі щомісяця справ-
но розраховуються за послугу, 
можна приєднатися до ГК «На-
фтогаз України». На щастя, 
нині нарешті маємо вибір. Але й 
тут заковика: завдяки АТ «Пол-
тавагаз», як і багато інших спо-
живачів, і там стала боржни-
ком. Бо, як повідомили мені в 
«Нафтогазі» (до речі, додзвони-
тися туди значно легше, аніж до 
регіональної газової компанії), 
саме місцевий оператор ГРМ пе-
редав дані, нібито я спожила за 
березень 15(!) кубометрів газу, 
— при  тому, що насправді ви-
користала всього 2 (користую-
ся лише газовою плитою, та й 
то особливо не захоплююся). 
Поставила оператору абонвід-
ділу одне-єдине запитання: чи 
це законно? У відповідь почула 
«залізний» аргумент: «Так не-
має ж показників лічильника». 
При цьому, повторюю, усі мої 
щомісячні показники вказані 
у квитанціях. Варто тільки від-
крити історію розрахунків.

«Нараховуючи псевдоборги, 
вони об нас витирають ноги»
 Що й казати, «газова» тема 
нині в усіх на устах. Активно 
обговорюють її й учасники за-
гальнодоступної групи «У Пол-
таві та області» у фейсбуці, ча-
сом не стримуючи емоцій і не 
добираючи слів. Катерина Тка-
ченко повідомляє: «Надійшло 
SMS-повідомлення: «Вам від-
мовлено у приєднанні до ТОВ 
«Полтавагаз збут». Вказані но-
мери колцентру, але додзвони-

тися неможливо. Може, хтось 
знає, в чому може бути причи-
на і як діяти в цій ситуації?». 
Римма Михайлик додає: «Таке 
ж саме повідомлення отримала. 
Додзвонитися неможливо. Най-
цікавіше те, що боргу не маю». 
Маргарита Троян зазначає: 
«Тим, хто не передавав показ-
ників лічильника в перших чис-
лах, нараховують жахливі бор-
ги». Вікторія Андрущенко за-
перечує: «Я регулярно скидала 
показники, і мені все одно нара-
хували жахливий борг». Тетя-
на Мезіна радить: «Я веду сім 
квартир, допомагаю сусідам, 
передаю показники лічильни-
ка щомісяця 1 числа. Жодного 
разу не нарахували ні копійки 
боргу. Створіть «Особистий ка-
бінет споживача», там є вся ін-
формація. І «Полтавагаз» тут 
ні до чого. У всіх, хто несвоє-
часно передає показники лі-
чильника, отака чехарда. Про-
грама сама рахує — природно, у 
більший бік». Лариса Кочетко-
ва коментує: «У мене те ж саме: 
виставили борг, якого в мене не-
має, і в приєднанні відмовили. 
Подала звернення, в якому чіт-
ко розписала всі свої платежі, і 
отримала відписку, що нерегу-
лярно подавала показники лі-
чильника й не завжди сплачу-
вала за послугу до 10 числа. Але 
борг із 1 тис. 703 гривень посту-
пово зменшився до 686, а потім, 
здається, до 390 гривень. Хоч, 
за моїми підрахунками, у мене 
38 гривень переплати. Ще й 
вистачило нахабства відмови-
ти у приєднанні. Найсмішні-
ше  те, що це дача, яка не опа-
люється, за рік використовуємо 
15-20 кубічних метрів газу, щоб 
зварити каву, супчик чи закри-
ти консервацію». Юрій Дрижи-
рук робить висновок: «Приєд-
нуватися до цього «Полтавагаз 
збуту» — себе не поважати. На-
раховуючи псевдоборги, вони 
об нас витирають ноги. До того 
ж «Нафтогаз» пропонує нижчу 
ціну на газ, ніж ці перекупи». 
Маргарита Троян знову приєд-

нується до розмови: «Сьогодні 
подруга зателефонувала на «га-
рячу лінію» «Нафтогазу». Вия-
вилося, він теж нарахував не-
існуючі кубометри й борг. Ос-
кільки показники йому пере-
дає саме «Полтавагаз».

«Правила давно змінилися»
 На наше прохання ситуацію, 
що так збурила людей, проко-
ментувала начальник відділу 
комунікацій АТ «Полтавагаз» 
Ольга Артеменко. «Наша ком-
панія не проводить нарахувань 
за природний газ  —  на основі 
обсягів споживання блакитно-
го палива це роблять газопос-
тачальні компанії, — нагадала 
речниця.  —  Обсяги ж спожи-
вання надаємо ми на основі  по-
казників газових лічильників, 
які абоненти передають нам із 
1-го по 5 число. Інакше цей ме-
ханізм не працює. Якщо ви не 
передаєте показників, у Кодексі 
ГРМ є таблиця (додаток 15), де 
вказані так звані групи спожи-
вання природного газу. Залеж-
но від них і відбуваються про-
гнозовані нарахування. Якщо 
ж ви вказуєте показники прила-
ду обліку природного газу газо-
постачальній компанії у платіж-
ках за спожите блакитне пали-
во, вона нам цих обсягів жод-
ним чином не передасть. Отже,  
маєте передавати показники лі-
чильника АТ «Полтавагаз», не-
залежно від того, яка компанія 
постачає вам газ. Існує інфор-
маційна платформа оператора 
ГТС України, куди наша ком-
панія як оператор ГРМ заван-
тажує обсяги споживання бла-
китного палива на основі показ-
ників лічильників споживачів. 
А постачальник знаходить сво-
го клієнта в базі даних — від-
повідно, бачить, які обсяги газу 
він споживає, і тоді вже прово-
дить нарахування, яку суму той 
має сплатити. Це не те, що ми 
щось там вигадали. Кодексом 
ГРМ послуговується вся держа-
ва, тобто правила єдині для всіх 
українців. Люди ж найчастіше 
просто забувають передати по-
казники лічильника або пере-
дають невчасно, або не надають 
доступу до приладу обліку газу 
контролеру — через це й мають 
проблеми. 
 — Якщо я повністю розраху-
валася за газ згідно з показника-
ми лічильника і, попри це, маю 
віртуальний борг як у місцевій 
газопостачальній компанії, так 
і в тому ж «Нафтогазі», вихід у 
мене один — не приєднуватися 
до жодної з них? — запитую.
 — Ви можете викликати 
контролера, який зніме показ-
ники лічильника, а також на-
писати заяву на ім’я голови 
правління АТ «Полтавагаз», 
аби вам зробили корегування 
обсягів споживання газу. І не 
забувайте передавати показни-
ки лічильника, — радить Оль-
га Артеменко. — Правила дав-
но змінилися.
 Наскільки ж справедливі 
правила, сформульовані нелю-
диноцентристською державою 
(читай: лобістами «газових» ко-
ролів у Верховній Раді) таким 
чином, щоб можна було, спій-
мавши людину на недотриманні 
якихось формальностей, зроби-
ти її винною? Правила, що уза-
конюють незаконність: насправ-
ді ти не боржник, та ми, озброїв-
шись договорами й кодексами, 
зробимо тебе боржником. А ще 
принагідно, мабуть, варто зга-
дати, що працівники ПОКВПТГ 
«Полтаватеплоенерго» в разі, 
якщо ти забув передати показ-
ники лічильників, на приклад, 
телефонують тобі самі. Як на 
мене, це і є робота зі спожива-
чами, а не її підміна. ■

ГРАБУНОК

Комунальне ярмо
Чому газові «контори» багатьох своїх споживачів, котрі справно 
розраховувалися за послуги, зробили боржниками

■
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Виверження 
незгод 
Наглядова рада УКФ — 
не тендерний комітет 
Валентина САМЧЕНКО

 Зоною сейсмічної активності у культурницькому 
просторі останні кілька місяців залишаються взає-
мини незалежного мистецького середовища та Ук-
раїнського культурного фонду — інституції, через 
яку, за висновками експертів, надають фінансову 
підтримку для реалізації різних проєктів: від вистав 
та виставок до видання книг, створення екскурсій-
них маршрутів і навіть онлайн-музеїв. Суми у кон-
тексті витрат на культуру у світі не захмарні, однак 
в українських умовах залишкового принципу надхо-
дження грошей у сферу — багатьом потрібні.
 Точкою відліку, коли почало помітно «трусити», 
стали планові перевибори виконавчого директора. 
Хоча вулканічні процеси почали назрівати уже з оп-
рилюднення прізвищ теж планової зміни членів На-
глядової ради, відразу стало зрозуміло, що біль-
шість зіллється в екстазі потрібних рішень, які виз-
ріватимуть у президентської команди, частиною якої 
є Мінкультури.
 Отримавши велику дозу критики за певні шах-
раювання і непрофесійність у першому турі пере-
виборів виконавчого директора УКФ, другий раунд 
Наглядова рада провела досить пристойно. Утім то 
працювали «на камеру». Усі наступні події свід-
чать, що сутність роботи часто залишається анти-
державницькою. 
 «...Чинна Наглядова рада УКФ вирішила пом-
ножити на нуль всі напрацювання попередніх років, 
знехтувати наділеними повноваженнями Наглядо-
вої ради згiдно з Законом України «Про Українсь-
кий культурний фонд» і приймати рішення, які є поза 
їхньою компетенцією та порушують цілий ряд стат-
тей нормативно-правових документів які регламен-
тують діяльність УКФ», — пише у відкритому листі 
до Міністерства культури та інформаційної політики 
України, Комітету з питань гуманітарної та інформа-
ційної політики Верховної Ради України, офісу пре-
зидента України щодо дій Наглядової ради Українсь-
кого культурного фонду Олесь Журавчак — культу-
ролог, арт-менеджер, продюсер, заступник міністра 
культури 2014 року.
 Хтось може зробити закид, що Олесь Журавчак 
ображений на Наглядову раду УКФ, оскільки його 
не обрали в другому раунді виконавчим директо-
ром. Утім публічну незгоду з недолугими рішення-
ми у сфері культури він висловлює не вперше, за 
різних влад. 
 Ще у листопаді 2020-го був оголошений поча-
ток грантового сезону УКФ 2021. Були затверджені 
всі документи, які чітко регламентують конкурсну 
процедуру і встановлюють правила. Нова Наглядова 
рада була сформована 20.01.2021 року і ніяких сут-
тєвих змін за 4 місяці своєї діяльності в ті нормати-
ви не вносила, але на засіданні 20 травня почались 
«справжні реформи» і «покращення»! 
 «Наглядова рада 20 травня вирішила, що вони ма-
ють право діяти у форматі тендерного комітету і голо-
сувати за кожен проєкт окремо, який після процедури 
технічного відбору, експертної оцінки, схвалення Ди-
рекцією УКФ пройшов по рейтингу на фінансування 
(розглядались проєкти програми «Знакові події»). На 
засіданні були присутні 5 (!) членів Наглядової ради з 
9, згідно з протоколом засідання, розміщеного на сай-
ті УКФ! Таку ж «методику» Наглядова рада застосува-
ла і на наступних засіданнях по інших конкурсних про-
грамах. Як результат, у кожній грантовій програмі було 
відхилено близько половини проєктів, які були у рей-
тингу і мали отримати фінансування, а у деяких про-
грамах показник відхилених проєктів сягнув 75%!» — 
констатує Олесь Журавчак.
 «Наглядова рада — це не тендерний комітет, 
що підтримує чи не підтримує проєкти, а це стра-
тегічний орган управління Фонду, який, відповідно 
до закону, затверджує: пріоритетні напрямки діяль-
ності, регламенти Наглядової ради та Дирекції, по-
ложення про експертні ради, порядок проведення 
конкурсного відбору тощо», — підкреслює ексза-
ступник міністра культури, вказуючи й на грубі рег-
ламентні порушення.
 Тим часом 30 підписантів — представники ук-
раїнського культурного сектору, учасники конкурсно-
го відбору проєктів-претендентів на отримання гран-
тів УКФ, як тих, що рішенням Наглядової ради УКФ 
схвалені до реалізації, так і тих, що не підтримані, 
— відправило подібного листа незгоди з діями На-
глядової ради УКФ президенту, прем’єр-міністру та 
міністру культури та інформаційної політики. ■

■

Валентина САМЧЕНКО

 Є в одного з найкращих українсь-
ких письменників другої половини 
ХХ століття, одного із зовсім не ве-
ликого числа найкращих новелістів 
в усій українській літературі — Гри-
гора Тютюнника — біографічна іс-
торія про те, як йому старший брат 
(по батькові) Григорій на переконан-
ня, що неймовірно пише Ремарк, від-
повідав: «А хто про цих людей напи-
ше?» Тобто українців, та ще й тих, 
хто подалі від великих міст.
 У київських й інших театрах упро-
довж останніх років відбулося немало 
прекрасних прем’єр за творами світо-
вої й української класики. Із тем су-
часності — сценізовані «Баба Пріся та 
інші» (ще й екранізовані) Павла Ар’є, 
яких із Чорнобильської зони так і не 
змогли виселити ні найбільша у світі 
техногенна аварія на атомній елект-
ростанції, ні офіційні накази, ні «гос-
подарі життя» — покидьки; «Погані 
дороги» Наталки Ворожбит, які про-
водять навколо історій, зачином яких 
стала все ще не закінчена війна на ук-
раїнському сході, яку затіяла Росія; 
«Сірі бджоли» Андрія Куркова теж 
про прифронтове життя, як і «Хлібне 
перемир’я» Сергія Жадана... 
 А якщо вийти із зон рукотворних 
бід на голови українцям, то зали-
шається з місцем дій у сучасній гли-
бинці чи не єдина «Вій. Докудрама» з 
фольклорною гоголівською фабулою 
за п’єсою тієї ж Наталки Ворожбит, 
яку поставили в Чернігівському об-
ласному музично-драматичному те-
атрі імені Тараса Шевченка. 
 Щоб і з гумором, і глибинно, і ре-
алістично, але не в дусі соцреаліз-
му на театральній сцені розказати 
про сільське життя без аномальних 
катастроф вселенського масштабу 
— дуже складно знайти і літератур-
ну основу, і створити вже сценіч-
ні образи. Але можливо — засвідчи-
ла прем’єра у Києві на великій сцені 
Національного драматичного театру 
імені Івана Франка вистава «Ідеаль-
ний шторм».
 Головний герой Савелій (Олег Тер-
новий) — максималіст, який пробував 
себе у сфері дизайну, а тепер вирощує 
сою та хоче, щоб і люди задіяли біль-
ше 15 відсотків своїх розумових здіб-
ностей, які активують зазвичай (чи й 
тих не активують), й Україна більше 
використовувала свій потенціал. Що 
важливо, молодий чоловік — не дур-
ник, не бабій, не зануда, читає книж-
ки і говорить не суржиком, як трохи 
не завжди показують сільських меш-
канців у телевізорі, який недаремно 
називають «зомбоящиком». 
 Утім спокійно вирощувати уро-
жай — це би було не про Україну. Бо 
трохи не на кожного Савелія у нас є 
свій Борис (Володимир Ніколаєнко), 
якому треба земля іншого власника-
виробника, який спинається на ноги. 
Манерного і самовпевненого непро-
ханого гостя, який хизується доро-
гим костюмом відомого бренду, неда-
ремно означено пародією на зло. Бо, 
намагаючись установити свої пра-
вила гри, говорячи про закладання 
розривної міни на полі й розмахую-
чи пістолетом наприкінці — насправ-
ді він поза законом моралі і права. А 
наприкінці вистави взагалі несподі-
вано з’ясовується, що Борис — абсо-
лютно інший індивідум.
 До найвиразніших колоритних 
сільських персонажів уже згадува-
ного майстра творення літературних 
образів Григора Тютюнника набли-
жається у новому театральному «Іде-
альному штормі» роль балагура-ба-

яніста Макаровича (Анатолій Гна-
тюк). Його «цейво-тайво» веселить 
навіть у ситуації, коли каже: «Не 
вбив же — а ти пісню не можеш пос-
лухать». І це так проникливо, коли 
поміж іншим, бо треба з баяна кров 
витерти, згадуються Кандагар і те, 
що тільки-но від молодого оптиміста 
відвернув кулю.
 «У будь-якій війні перемагає сон-
це», — ця фраза є головною в «Іде-
альному штормі». Бо вистава не про 
манірний оптимізм без підґрунтя, у 
прямому й переносному значеннях. 
Щоб у Савелія залишалося сприйнят-
тя життя з позицій «склянка наполо-
вину повна, а не порожня», незважа-
ючи на рейдерів і недолугі загальні 
підходи у сільськогосподарському 
виробництві, — він власноруч виро-
щує сою, створює рослинне молоко і 
наповнює ним ємність. 
 І вибір мистецьким образом не 
традиційного молокопродукту, до 
речі, стає посилом для глядачів щодо 
нових технологій та вподобань, а та-
кож нагадуванням про проблему га-
небного скорочення сегменту, який 
би за розумного господарювання де-
ржави міг би приносити великі при-
бутки країні з великими земельними 
багатствами.
 Написав п’єсу і створив виставу 
«Ідеальний шторм», ідейною осно-
вою для яких стала однойменна кни-
га соціально-економічних есеїв Ві-
талія Скоцика (невелику їх частину 
«Україна молода» друкувала на сай-
ті), режисер Богдан Гнатюк. За жан-
ром він свою роботу причисляє до так 
званого біологічного театру.
 «Творців біологічного театру мало 
хвилюють питання матеріалізму, а 
також соцреалізму, документалісти-
ки, гіперреалізму й інших жанрів, з 
яким біологічний напрям можна пе-
реплутати, — уточняє Богдан Гна-
тюк. — Природні матеріали в подіб-
ному театрі використовують не як 
нововведення, не як спробу здивува-
ти глядача і не як спосіб прикрасити 
виставу. Втім гарна і натуральна си-
ровина може естетично посилити сце-
нографію. Слід одразу зазначити, що 
використання свіжих і живих есенцій 
не повинно бути стилістичною само-
ціллю. Інакше швидко приходимо до 
висновку, що на сцені потрібно звес-
ти справжній ліс або нанести піщаний 
косогір. Таке вже робили британці. І 
ці ж міркування можуть закінчиться 
ще більш практичним і простим рі-

шенням — грати вистави в сосновому 
бору або дібровах. Таке теж робили, 
подібний досвід є в Україні.
 Ідейна повнота в біологічному те-
атрі визначається моментом, у якому 
перетинаються і зливаються в одне 
ціле сюжет і натуральна речовина. 
Наприклад, герой вистави вирощує 
сою. Це тематичний простір, у рам-
ках якого розгортаються конфлікти 
і стикаються протилежності. Єдності 
місця в даному випадку ще можна до-
триматись, а ось єдності часу — на-
вряд чи. Тому зростання рослин за-
лишається умовним, ба, навіть неви-
димим. Але умовності порушуються, 
і порушуються в грубий спосіб, коли 
герой тисне і вичавлює сою прямо на 
сцені. З марлі в стакан із кавою капає 
рослинне молоко, білок. Герой наси-
чується. Це не режисерський зави-
ток, не авангардистська примха, не 
художня провокація і навіть не полі-
тичний жест. Якщо театр здатний на-
гадати людині про справжність бут-
тя, про неповторність його смаку — 
нехай робить це в такий спосіб. При 
цьому залишаючись художнім, ігро-
вим, сюжетним».
 Декорації вистави «Ідеальний 
шторм» мінімалістичні. Прожекто-
ри на високих підставках — як від-
блиски лагідного сонця, засліплюю-
че світло фар автівок рейдерів і світ-
ломузика сільської дискотеки. У цен-
трі сцени зеленіє невеликий кущ сої. 
Із реманенту — серп і сапа, які нага-
дують про правічність обробітку землі 
українцями. А на візок Савелій кидає 
бур’ян, з якого можна робити біопали-
во, рівняючись хоча би на Польщу, де 
такі технології уже застосовують у 30 
разів успішніше, ніж в Україні. Мета-
лошукач у руках головного героя, хоч 
його соєве поле і в іншому місці, нага-
дує про війну на сході України.
 Музичне оформлення — загаль-
новідомі й улюблені «Їхав козак міс-
том», пісня про смереку й осучаснені 
слова Шевченка, а також жартівлива 
про Любу-згубу, яка полонила серце, 
та трохи зарубіжної естради. І в усьо-
му тому розмаїтті звучить житейсь-
ка проза і поезія українського життя: 
«Хто б не приходив — пшениця про-
довжує рости!» Нас продовжує штор-
мити в політиці й економіці на 30-й 
рік Незалежності. Утім уже всі зна-
ють, що ми на своїй землі і хочемо та 
вміємо жити краще — хоч би хто зазі-
хав «віджати» нашу територію чи на-
садити чужу мову. ■

ЧАС «Т»

Завжди перемагає сонце
Оптимізм із підґрунтям «Ідеального шторму»: 
склянка наполовину повна, якщо в неї наливають молоко

■

«Ідеальний шторм» збирає овації:  Віталій Скоцик та Олег Терновий у центрі; 
у глибині сцени — Богдан Гнатюк.

❙
❙
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Тарас МАРУСИК,
експерт iз мовної політики

 Кабінет Міністрів схвалив концепцію 
програми розвитку і функціонування ук-
раїнської мови в усіх сферах суспільно-
го життя до 2030 року. На її основі мають 
розробити заходи, які фінансуватимуться 
з 2022-го.
 Концепція — це обґрунтування й ос-
новні пункти майбутньої програми, яку 
ще ніхто не бачив. Добре хоч те, що од-
ним із перших пунктів, які оприлюднив 
міністр Олександр Ткаченко, є безкоштов-
ні курси української мови. Програма, яку 
уряд відповідно до закону повинен був ух-
валити ще півтора року тому, сподіваюся, 
невдовзі з’явиться. Але вимальовується 
така ситуація: філософія президента Зе-
ленського і партії «Слуга народу» з самого 
початку полягала в тому, щоб пом’якшити 
або взагалі скасувати мовний закон. 
 Концепція сирувата, має нечіткі фор-
мулювання. Можна також побачити схожі 
фрагменти з попередніх документів, які 
мають дуже схожі назви, наприклад, зі 
«Стратегії популяризації української мови 
до 2030 року «Сильна мова — успішна де-
ржава», яку уряд ухвалював 2019 року, чи 
з «Концепції державної мовної політики» 
2010 року. Формулювання переходять iз 
деякими косметичними змінами з програ-
ми в програму. Соціологічні дані обмежу-
ються в основному 2016-м і 2017 роками, 
бо «запозичені» зі згаданої «Стратегії». І 
«Концепція...» 2010 року, і «Стратегія...» 
прописані краще, ніж нинішня концепція 

майбутньої програми. 
 «Концепцію...» 2010 року хотів скасу-
вати одіозний Дмитро Табачник, коли до 
влади прийшов Янукович, але йому і всій 
«королівській раті» цього не вдалося зро-
бити. Саме тому її свідомо «забули», поки 
робоча група з розробки нового мовного 
закону не внесла на мою пропозицію цей 
документ до преамбули мовного закону 
2019 року.
 До речі, урядова команда Зеленсько-
го, який не стомлюється придумувати все 
нові словесні звороти про «попередників», 
посилається на два документи: «Страте-
гію...», підписану Володимиром Грой-
сманом, й указ від 31 травня 2018 року 
«Про невідкладні заходи щодо зміцнен-
ня державного статусу української мови 
та сприяння створення єдиного культур-
ного простору України», виданий Петром 
Порошенком.
 Після 1991 року в Україні ухвали-
ли три державні програми з розвитку ук-
раїнської мови як державної, проте жод-
на не була виконана. Останню таку про-
граму підписав 2003-го Віктор Янукович 

у статусі прем’єр-міністра, і діяла вона до 
кінця 2010 року. Отже, четверту держав-
ну програму «готують», якщо можна так 
сказати, 11 років. Тож текст нової концеп-
ції і майбутньої програми мав би бути до-
сконалим. Мав би...
 Ознайомившись із новою концеп-
цією, не розумію, чому так довго тягну-
ли з її прийняттям. Очевидно, така тра-
диція української влади, і не лише цієї: 
затягування з ухваленням важливих до-
кументів — тенденція більшості урядів 

та президентів. І пояснюється це по-різ-
ному. Олександр Ткаченко підводить під 
це базу «лагідної українізації». Власне, 
в цьо му гарному терміні відбилося праг-
нення влади максимально затягнути ви-
конання мовного закону.
 Як «рятівна соломинка» в концепції є 
посилання на Європейську хартію регіо-
нальних мов і мов національних меншин, 
але жодним словом не згадано, що мініс-
терство закордонних справ готує, спільно 
з міністерством культури, новий переклад 
хартії, який змінить деякі аспекти і філо-
софію цього документа. А гальмує про-
ходження нового перекладу якраз Мін-
культ.
 Сподіваюся, що цю концепцію не чека-
тиме доля «Концепції...» 2010 року. Тоді 
президент Віктор Ющенко виставив її на 
офіційний сайт лише за двi доби до закін-
чення своєї каденції, 22 лютого 2010-го, 
але вона майже 10 років не була частиною 
українського законодавства. І маю надію, 
що майбутня програма не стане черговим 
«фіговим листком» і що владі не вдасть-
ся більше робити вигляд, що вона пере-
ймається мовними проблемами, а таки 
буде втілювати закон. 
 Якби курси почали діяти відповідно 
до закону, то процес дерусифікації уже б 
ніхто не спинив. Хіба російськими танка-
ми. Незрозуміло, що заважало міністрові 
культури Олександру Ткаченку закласти в 
бюджет 2021 року кошти на запуск мовних 
курсів. Натомість уряд продовжує вклада-
ти шалені гроші у телеканал «Дом», який 
зросійщує частину України. ■

НАЦІЯ

Мова в концепції
Процес дерусифікації можна спинити хіба що 
російськими танками

■

Безкоштовні курси української мови будуть.
Фото з сайту dniprograd.org.

❙
❙

Юрко НИВА

 У Києві нарешті відбувся 
довгоочікуваний творчий вечір 
відомого поета-пісняра Вади-
ма Крищенка — автора, зок-
рема, суперхітів «Берег лю-
бові» та «Родина», а загалом 
понад тисячі поезій, до багать-
ох з яких композитори написа-
ли музику. Концерт, присвя-
чений ювілею Вадима Дмитро-
вича, який iще минулої весни 
відсвяткував своє 85-річчя, ор-
ганізував Національний палац 
мистецтв «Україна». Ще з ми-
нулого року захід був перене-
сений через карантинні обме-
ження, і ось нарешті свято ук-
раїнської пісні, перемежоване 
творчою історією талановитого 
митця, відбулось.
 Найвідоміші пісні автора 
співали і, мабуть, співатимуть 
усюди і завжди, де говорять ук-
раїнською: «Наливаймо, брат-
тя, кришталеві чаші», «Одна-
єдина», «Хай щастить вам, 
люди добрі», «Родина», «Десять 
Господніх заповідей», «Молит-
ва», «Хай береже усіх Господня 
сила», «Благослови», «Бути ук-
раїнцем», «Україна», «Украї-
но, пам’ятай героїв», «Білі нар-
циси», «Берег любові», «Отчий 
край», «Лебеді кохання». Біль-
шість з них уже давно стали на-
родними. Без цих хітів не обхо-
диться ані свято, ані застілля в 
багатьох українських родинах. 
 Утім програма бенефісу Ва-
дима Крищенка складалася не 
тільки з пісень i численних при-
вітань. У цей вечір усе довге, на-
сичене життя Вадима Дмитро-
вича промайнуло на великих 
екранах, наче захоплююча ба-
гатосерійна кінострічка. Віхи 
долі поета супроводжувались 
чудовим конферансом від веду-
чого вечора Тимура Мірошни-
ченка. 
 Організатори свята підготу-
вали також кілька сюрпризів і 
для самого ювіляра. Із приві-
таннями по відеозв’язку з ін-
шого кінця світу — з далеко-
го Лос-Анжелеса — включи-
лась рідна сестра Ірина. А рід-
ний племінник, щоб привітати 
з ювілеєм,  разом зі своєю ро-
диною навіть записав музич-
ний відеокліп. І теж iз далеко-
го Лос-Анджелеса... 

 Загалом Вадим Крищен-
ко є автором понад 50 поетич-
них збірок та понад 1000 пі-
сень! Він працював у співав-
торстві з такими композитора-
ми, як Геннадій Татарченко, 
Олександр Злотник, Ігор Пок-
лад, Олександр Морозов, Пав-
ло Дворський, Володимир Дом-
шинський і багато інших. Софія 
Ротару, Василь Зінкевич, Лілія 
Сандулеса, Іво Бобул, квар-
тет «Гетьман», Оксана Білозір, 
Іван Попович, Павло Дворський 
i багато інших українських спі-
ваків мають у своєму репертуа-
ру пісні Вадима Крищенка. Не-
перевершеними виконавцями 
пісень поета були Дмитро Гна-
тюк, Назарій Яремчук і Раїса 
Кириченко... 
 Мати в репертуарі пісні на 
слова Вадима Крищенка для 
багатьох уже багато років вва-
жається за знак якості. Ще на 
початку творчої кар’єри митця 
Андрій Малишко так сказав про 
поезії тоді початківця: «Тому 
що всі вірші — як пісня!». За 
десятиріччя співпраці поет ба-
гатьох артистів уже вважає чле-
нами своєї родини, а вони його 
— своїм творчим батьком. 
 Упродовж вечора від усіх 
артистів лунали слова подяки, 
побажання здоров’я та ще бага-
тьох років творчості, а вже під 
час фінальної пісні розчуле-
ний ювіляр дякував і артистам, 
і глядачам, й окремо організа-
торам: «Дякую небесам і Пала-
цу мистецтв «Україна» за чудо-
ву організацію такого свята». 
 В ювілейному концерті спі-
вали, зокрема, Дмитро і Назарій 
Яремчуки, Іво Бобул, Тетяна 
Піскарьова, Павло Дворський 
iз синами, Катерина Бужинсь-
ка, Фемій Мустафаєв, гурти 
«Козацькі забави» та «Будь-
мо», квартет «Гетьман». Чи-
тав вірші Вадима Крищенка та 
Тараса Шевченка Анатолій Па-
ламаренко. ■

 Анатолій Паламаренко.
  Фото Олександра КАЛІНІЧЕНКА.

❙
❙

ДО ДАТИ

З глибоким корінням
У Києві віншували легендарного поета-пісняра Вадима Крищенка

■

Поет Вадим Крищенко.❙

Дмитро і Назарій Яремчуки: «Родина, родина — від батька й до сина!».❙

«Берег любові» у виконанні Іво Бобула та Тетяни Піскарьової.❙
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Людмила НІКІТЕНКО

Почався сезон кабачків — надзви-
чайно корисних дієтичних овочів 
із родини гарбузових, у яких міс-
титься багато мінеральних солей. 
Вони добре впливають на шлунко-
во-кишковий тракт, а також мають 
вітаміни С, В1 та В2, каротин і ніко-
тинову кислоту, які роблять кабачки 
практично обов’язковими для вжи-
вання людьми з цукровим діабетом 
чи хворобами серця або крові. Ней-
тральний за смаком кабачок може 
стати вдалим доповненням до будь-
яких страв, а з м’ясом узагалі поєд-
нується бездоганно. Ці овочі вже є 
досить дешевими в магазинах і на 
розкладках — саме час для смач-
них експериментів. 

Котлети з кабачком
 Ми в родині у цю пору полюб-
ляємо робити з кабачків та куря-
чого м’яса котлети. Їх можна по-
давати з будь-яким гарніром або 
ж їсти просто з хлібом. Хоча не-
рідко ми поєднануємо такі котле-
ти з пюре з цвітної капусти чи зви-
чайним картопляним.
 Для кабачкових котлет знадо-
бляться такі інгредієнти: 600-700 г 
курячого філе, 300 г кабачків, 2 
невеликі цибулини, 2 жовтки з 
яєць, а ще треба додати майоне-
зу 2 ст. л., гірчиці 1 ст. л, борош-
на пів склянки, сіль, перець — за 
смаком. А також олія для сма-
ження. 
 Для приготування кабачко-
вих котлет добре миємо кабачок, 
потім натираємо його на тертці і 
відкидаємо ту суміш в друшляк, 
солимо і перемішуємо. Все це за-
лишаємо хвилин на 5, а потім від-
жимаємо кабачок від зайвого соку 
і перекладаємо в миску.
 Цибулю чистимо і ріжемо не-
великими шматочками, кладемо 
в чашу блендера і подрібнюємо. 

Куряче філе нарізаємо середніми 
шматочками і теж подрібнюємо 
блендером. 
 Підготоване м’ясо і цибулю 
додаємо до кабачків. Туди ж кла-
демо курячі жовтки, сіль, перець, 
майонез, гірчицю і все добре змі-
шуємо. Накриваємо миску харчо-
вою плівкою і прибираємо в холо-
дильник на 30 хвилин. 
 Після цього починаємо фор-
мувати кабачкові котлети. Спо-
чатку посипаємо борошном до-
шку. Ложкою набираємо трохи 
фаршу і формуємо котлетки, які 
викладаємо на цю дошку. Зверху 
присипаємо їх борошном.
 У сковорідку наливаємо олію 
і добре її розігріваємо. Вкладає-
мо котлетки та обсмажуємо з обох 
сторін до появи рум’яної скорин-
ки. 

Кабачкові «діжечки»
  Для приготування таких ка-
бачків беремо два-три середні 
овочі, миємо і ріжемо на шматки 
приблизно 5-6 см. Робимо з них 
такі собі «діжечки» — виймаємо 
серединку, але так, щоб залиши-
лося дно. Наповнюємо їх начин-
кою.
 Начинку готуємо, майже як 
на голубці: відварений рис, куря-
чий фарш, підсмажені цибулька і 
морква — все посолити і поперчи-
ти за смаком. Можна також дода-
ти дрібно нарізаний кріп. Усе гар-
но перемішуємо. 
 Вже заповнені начинкою ка-

бачкові «діжечки» перекладає-
мо на деко, яке попередньо за-
стеляємо фольгою, трохи змаще-
ною олією, — так наші кабачки 
буде легше зняти. Зверху поси-
паємо натертим твердим сиром. 
Запікати у розігрітій духовці при 
180 градусах хвилин 30-40. Го-
товність перевіряємо дерев’яною 
скіпкою: щойно кабачки стали 
м’які — страва готова!
 Подаємо з відвареною моло-
денькою картопелькою або як са-
мостійну страву, посипавши дріб-
но нарізаною зеленню. Смакува-
тимуть запечені кабачки також зі 
сметаною. 
 Смачного! ■

ДО СЕЗОНУ

М’ясо з овочевим секретом
Кабачок чудово доповнює курятину

■

«Діжечки» з начинкою.❙

Такі котлети урізноманітнять весняне меню. ❙

Людмила СТРИГУН

 Зараз, коли у продажу 
так багато редиски, апе-
титним для всієї родини 
може стати салат «Весня-
ний». Він простий у при-
готуванні і насичений за 
смаком, а ще допоможе 
вам поповнити запаси ві-
тамінів. 
 Для приготування зна-
добиться не лише молода 
редиска, а й зелена цибу-
ля, селера, а ще картоп-
ля, огірок, цибуля ріпчас-
та. Порція розрахована на 
чотирьох осіб. 
 Отже, знадобиться: 
два мариновані огірки, 
200 грамів редиски, 2 ріп-
часті цибулини та 2 чер-
воні, 4 зелені цибулини, 
2 стебла селери, 4 картоп-
лини.
 Для заправки потрібно 
мати соєвий соус — 4 ст. 
л., оцет (столовий) — 1 ст. 
л., зерниста гірчиця — 1 
ст. л., оливкова олія — 2 
ст. л., суміш свіжомеле-
них перців — чверть чай-
ної ложки.
 На приготування, за-
звичай, витрачається 15 
хвилин, за умови, якщо 
вже маєте готову картоп-
лю — її радимо відвари-
ти у мундирі заздалегідь. 
Далі чистимо і ріжемо всі 
три види цибулі (ріпчас-
ту тонкими півкільця-
ми). Хоча, можна брати 
якийсь один вид цибулі, 
приміром, тільки зелену, 
і це теж буде смачно. 
 Якщо у вас тільки ріп-
часта цибуля, то радимо її 
замаринувати. Вже нарі-
зану обдаємо окропом, че-
рез хвилину воду зливає-

мо і поливаємо оцтом, від-
ставляємо на кілька хви-
лин маринуватися.
 Селеру ріжемо тонки-
ми смужками, а марино-
ваний огірок і редис — 
півкільцями.
 Потім холодну кар-
топлю чистимо від «мун-
диру», ріжемо кубиками 
й додаємо до овочів.
 Віджимаємо марино-
вану цибулю, кладемо до 
овочів.
 У цьому салаті дуже 
смачна виходить заправ-
ка. Для цього змішуємо 
оливкову олію, гірчицю з 
зернами, наливаємо соє-

вий соус. Поливаємо са-
лат такою заправкою і пе-
ремішуємо. 
 Радимо дати цьому са-
лату трішки постояти, 
можна хоча б хвилин 10, 
але не в холоді. Такі са-
лати дуже апетитні, коли 
мають кімнатну темпера-
туру.
 І наостанок, при пода-
чі смакоти «Весняної» до 
столу не забудьте посипа-
ти салат зеленою цибулею 
і меленою сумішшю пер-
ців. 
 Обіцяємо, що цей са-
лат сподобається усій ва-
шій родині. ■ 

КОМУ ВІТАМІНИ? 

Салат «Весняний»
Нове поєднання добре знайомих 
інгредієнтів

■

Цей салат сподобається всій вашій родині.❙

Людмила НІКІТЕНКО

 Скумбрію готують різ-
ними способами — запіка-
ють, смажать, варять, ма-
ринують, коптять. Така 
велика кількість варіан-
тів приготування існує не 
тільки через її особливий 
смак, а й  завдяки вели-
чезній користі цієї риби. 
Адже м’ясо скумбрії міс-
тить калій, магній, фос-
фор, натрій, залізо, каль-
цій і більше десятка віта-
мінів. Приміром, варто 
відзначити високий вміст 
вітамінів B12 і D. До того 
ж ця риба багата білком і 
найважливішою для лю-
дини ненасиченою жир-
ною кислотою Омега-3. А 
ще, стверджують дієтоло-
ги, її вживання покращує 
зір, стабілізує гормональ-
ний фон, знімає стрес і 
покращує настрій, зни-
жує рівень холестерину, 
підвищує рівень гемог-
лобіну, запобігає атерос-
клерозу, зміцнює кістко-
ву тканину.
 Найбільше люблю ма-
ринувати скумбрію. По-
добається те, що у тако-
му маринаді вона не пос-
тупається за смаком чер-
воній рибі. А ще зберігає 
всі свої корисні власти-
вості, оскільки не прохо-

дить термічну обробку. 
Тож раджу і вам спробу-
вати. 
 Для цього потрібно 
купити дві заморожені 
скумбрії. Коли ви їх роз-
морозите, то для приго-
тування вам знадобиться 
ще цибуля ріпчаста, 250 
мл води, 6 штук гвозди-
ки, перець горошок, пе-
рець запашний мелений, 
зерна коріандру — все по 
дрібці, сіль — 2 ст. л., цу-
кор — 1 ст. л, олія соняш-
никова — 2 ст. л., оцет яб-
лучний — 2,5 ст. л.
 Спочатку скумб-
рію треба почистити й 
порізати на шматоч-
ки. Водночас ставимо 
на плиту воду, її потріб-
но закип’ятити, але пе-
ред цим додати туди 
сіль, цукор, гвоздику, 

перець горошком і ме-
лений, коріандр, олію. 
Кип’ятимо приблизно 1 
хвилину, обов’язково на 
повільному вогні.
 Не забудьте напри-
кінці влити у воду оцет. 
Тепер чекаємо, щоб вода 
охолола.
 Тим часом ріжемо 
півкільцями цибулю. А 
далі рибу складаємо в 
миску упереміш з цибу-
лею, заливаємо марина-
дом.
 І залишаємо на добу 
маринуватися. А потім 
можна смакувати. Люб-
лю подавати до столу 
таку скумбрію з вінегре-
том або просто з відваре-
ним червоним бурячком. 
А ще така скумбрія сма-
кує на шматочку хліба з 
маслом. ■ 

РИБНИЙ ДЕНЬ

Скумбрія в маринаді 
Приготована в такий спосіб вона має смак червоної 
риби

■

Маринована скумбрія смакує навіть на шматочку 
хліба з маслом.

❙
❙
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«Усі прагнули потрапити до заявки на Євро-2020. 
Чекали цього дуже довго».

Андрій П’ятов
воротар національної збірної України та ФК «Шахтар» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити «Україну молоду» 
на друге півріччя

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

на квартал — 236 грн. 43 коп.,

до кінця року — 472 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяці — 197 грн. 62 коп.,

на квартал — 296 грн. 43 коп.,

до кінця року — 592 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

на квартал — 89 грн. 76 коп.,

до кінця року —179 грн. 52 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 

саму процедуру оформлення 

перед плати бере: на місяць — 

4 грн., на два-три місяці — 9 

грн., на чотири-шість місяців 

— 11 грн.

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

ПЕРЕДПЛАТА-2021■

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої ува-
ги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед-
платити «Україну молоду» у нинішньому році 
або не продовжив перед плату на друге півріч-
чя, це можна зробити до 18 червня, щоб отри-
мувати газету з липня. Оформити передпла-
ту можна у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua як за електронною версією Катало-
гу видань України «Преса поштою», так і за дру-
кованим Каталогом видань України «Преса пош-
тою».
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Григорій ХАТА

 Другу частину підготовки до Євро-
2020 головний тренер збірної України Ан-
дрій Шевченко мусив розпочинати з роз-
думів про кінцеву заявку своєї команди на 
турнір. Дочекавшись усіх легіонерів, про-
вівши з ними кілька днів тренувальних 
занять та організувавши для всіх збірни-
ків тестовий двосторонній спаринг, у пер-
ший день літа очільник «синьо-жовтих» 
упритул наблизився до драматичної події 
— оголошення прізвищ 26 футболістів, 
які поїдуть на континентальний форум.
 Як не крути, а процедура визначення 
зайвих виконавців доволі неприємна. За-
лишатися осторонь великих змагань на-
передодні їхнього старту — болісний удар 
по самолюбству будь-якого спортсмена. 
При цьому найбільше за своє місце в заяв-
ці на Євро-2020 чомусь хвилювалися «ле-
гіонери» з нетопових європейських чем-
піонатів.
 Хоча якщо бути точним, то всі вони 
були сповнені бажання випередити своїх 
конкурентів у боротьбі за місце в фіналь-
ному списку обраних. «Маю величезну мо-
тивацію поборотися за місце серед 26 грав-
ців, які поїдуть на Євро», — після приїзду 
до табору збірної заявив гравець бельгійсь-
кого «Гента» Роман Безус. Максимальну 
налаштованість та самовіддачу в процесі 
тренувань відзначив і захисник «Брюг-
ге» Едуард Соболь: «Відчувається конку-
ренція за місце у збірній. Усі працюють на 
тренуваннях із повною віддачею і мріють 
потрапити до заповітної 26-ки».
 Підтримав свого колегу й півзахис-
ник угорського «Ференцвароша» Олек-
сандр Зубков, наголосивши на тому, що 
працювати довелося під навантаженням 
— не тільки фізичним, а й психологіч-
ним, адже і йому слід було хвилюватися 
за своє місце в остаточній заявці.
 При цьому, на думку частини експер-
тів, поза заявкою «синьо-жовтих» на ЧЄ 
мали б опинитися п’ятеро гравців з віт-
чизняних клубів: «гірники» — Трубін та 
Судаков, динамівці — Сирота й Лєднєв, а 
також Бондаренко з «Маріуполя».
 Визначена ж на Євро-2020 основна 
обойма виконавців далі цілеспрямова-
но готуватиметься до найближчих двох 
контрольних поєдинків — проти Пів-
нічної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 
червня). За словами півзахисника «си-
ньо-жовтих» Руслана Малиновського, 
українській команді перед стартом ЧЄ 

необхідно отримати порцію позитиву. 
«Якщо ми підійдемо до Євро-2020 із по-
зитивними результатами, це стане при-
ємним емоційним фоном як для збірної, 
так і для вболівальників, які повірять у 
нас», — каже «хавбек» «Аталанти».
 Нагадаємо, що останні чотири матчі 
українська збірна зіграла внічию, тож 
підопічні Шевченка розуміють, які очі-
кування мають їхні шанувальники.
 При цьому форвард української ко-
манди та бельгійського «Гента» Роман 
Яремчук  у тривалій серії без перемог ба-
чить і позитивну сторону: «Чотири нічиї 
поспіль — це не дуже добре. Але було б 
гірше, якби нас носили на руках. Однак 
усі наполегливо працюють. І з такою ро-
ботою, котра зараз ведеться, результат 
неодмінно прийде».
 Ну а свій стартовий поєдинок на Євро 
збірна України проведе 13 червня — про-
ти Нідерландів у Амстердамі. Після чого 
на команду Шевченка чекатимуть два поє-
динки в Бухаресті — з командами Північ-
ної Македонії та Австрії. 
 Конкретних завдань перед «синьо-
жовтими» на ЧЄ наразі ніхто не озвучу-
вав, однак молодий динамівець Віталій 
Миколенко каже, що на Євро потрібно їха-
ти зі скромними цілями — перемагати в 
кожному матчі, вийти з групи та пройти 
якомога далі. ■

Свій завершальний етап підготовки до Євро-2020 збірна України проводить у Харкові.
Фото з сайту uaf.ua.

❙
❙

ФУТБОЛ

Мотивовані перемагати
У перший день літа тренерський штаб футбольної 
збірної України мав визначитися з остаточною заявкою
на чемпіонат Європи

■

НА СТАРТ!

 Гравці, що були присутні на зборі збірної 
України перед ЧЄ-2020:
 Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Андрій 
П’ятов, Анатолій Трубін (обидва — «Шахтар»), 
Андрій Лунін («Реал», Іспанія).
 Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забар-
ний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олек-
сандр Сирота, Денис Попов (усі — «Динамо»), 
Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — 
«Шахтар»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), 
Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія).
 Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, 
Георгій Судаков (усі — «Шахтар»), Сергій Сидор-
чук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Бог-
дан Лєднєв (усі — «Динамо»), Артем Бондарен-
ко («Маріуполь»), Євген Макаренко («Кортрейк», 
Бельгія), Олександр Зубков («Ференцварош», 
Угорщина), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Анг-
лія), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), 
Роман Безус («Гент», Бельгія).
 Нападники: Артем Довбик («Дніпро-1»), Ар-
тем Бєсєдін («Динамо»), Роман Яремчук («Гент», 
Бельгія).

■

Григорій ХАТА

 Уже тривалий час великі й мас-
штабні перемоги українського тенісу 
асоціюються з найсильнішою тенісист-
кою країни Еліною Світоліною. За час 
свого перебування в тенісній еліті 26-
річна одеситка виграла чималу кіль-
кість престижних турнірів, подару-
вавши своїм уболівальникам достатню 
кількість яскравих емоцій. 
 На цьогорічному «Ролан Гарросі» 
Еліна переконливо взяла стартовий 
бар’єр (в особі 17-річної господарки кор-
тів Осеан Бабель — 6:2, 7:5) та засвідчи-
ла відданість палкій ідеї нарешті вигра-
ти перший у кар’єрі турнір з серії «Ве-
ликого шолома».
 Але яким було здивування, коли 
знакові перемоги в Парижі почали здо-
бувати й інші українські тенісистки, 
котрі абсолютно не належать до числа 
фавориток змагань. Першою тенісний 
бомонд здивувала Ангеліна Калініна, 
котра в стартовому раунді «РГ»-2021 
здолала експершу ракетку світу — нім-
кеню Ангелік Кербер.
 Іще більш разючим виявилося стар-
тове досягнення Марти Костюк, котрій 
у першому колі вдалося перевершити 
тріумфаторку Відкритої першості Фран-
ції-2016 та Уїмблдону-2017 — Гарбіньє 
Мугурусу з Іспанії.
 «Це найбільш усвідомлена перемо-
га для мене, але я намагаюся не робити 
з неї якусь велику подію. Я дуже задово-
лена своїм виступом, однак робота ще не 
закінчена. Через два дні у мене буде на-
ступний матч», — зауважила 18-річна 
Костюк.
 Відтоді, як у 2017 році Марта ви грала 
юніорський «Аустреліен оупен», вона 
автоматично отримала статус «зірки, 
що сходить». І хоча процес її становлен-
ня виявився не надто стрімким, як вид-
но, молода киянка має серйозний потен-

ціал для професіонального зростання.
 «Я впевнена, що в майбутньому, 
якщо у мене буде все гаразд зі здоров’ям, 
таких перемог буде багато», — наголо-
сила Костюк. А Мугурусу, котра, до сло-
ва, свого часу також мала статус лідер-
ки рейтингу WTA, Марта здолала у двох 
сетах, віддавши опонентці лише п’ять 
геймів — 6:1, 6:4. «Сьогодні мені спо-
добався мій рівень тенісу, навіть коли 
я програвала у другому сеті, я все одно 
продовжувала грати активно», — зазна-
чила українка. Власне, саме завдяки 
своїх високій активності на корті вона 
зуміла створити нездоланні проблеми 
досвідченій та іменитій іспанці. 
 Натомість 129-й ракетці планети 
Катарині Завацькій знайти «антидот» 
проти гри 17-ї сіяної — Марії Саккарі 
з Греції — не вдалося. Доволі швидко, 
після двох партій (6:4, 6:1), вона завер-
шила свої виступи в «основі» «РГ». Хай 
там як, а в другому колі цьогорічного 
ґрунтового «шолома» зіграють одразу 
три українки. ■

ТЕНІС

На зірковій траєкторії
Стартові дні «Ролан Гарроса» ознаменувалися 
двома перемогами українок над колишніми першими 
ракетками світу

■

Марта Костюк і сама не очікувала, що 
зможе здолати імениту іспанку Мугурусу.
Фото з сайту sport.bigmir.net

❙
❙
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хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +9…+14

 +14…+19

 — Бабусю, хочеш сісти на моє 
місце?
 — Спасибі, синку, сяду, звичай-
но, у мене болять ноги.
 — Тоді не відходь, через п’ять 
зупинок я виходжу.

* * *
 Із кожним роком мої потреби 
зростають: колись у мене не було 
грошей навіть на велосипед, а тепер 
уже грошей немає на віллу та яхту.

* * *
  Передчуття, що сьогодні щось 
станеться. Ось стою i думаю: каску 
одягнути чи мереживну білизну.

* * *
  Сара Марківна доти вводила не-
правильний пароль, поки комп’ютер 
iз нею не погодився.

* * *
 П’яний сідає в автобусі бiля ба-
бусi.
 — А ви знаєте, — каже та, — 
що потрапите пpосто в пекло?
 П’яниця схопився і закpичав 
водієві:
 — Зупиніться і випустіть мене, 
я сів не в той автобус!

* * *
 В одеському готелi клiєнт звер-
тається до чергової:
 — У моєму лiжку клопи, ви мо-
жете щось зробити?
 Чергова уважно подивилася й 
вiдповiла:
 — А ви що, за таку цiну хотiли 
мати в лiжку Джулiю Робертс?

Стіна ненависті для кохання
Як Ромео і Джульєтта в Київській опері співають українською

По горизонталі:
 1. Верхній жіночий одяг у му-
сульманок у вигляді халата з довги-
ми рукавами та волосяною сіткою, 
що закриває обличчя. 5. Штучна во-
дойма. 9. Ділянка землі, яку мала се-
лянська сім’я для користування. 10. 
Помічник єпископа або пресвітера в 
католицизмі. 11. «Думи мої, думи 
мої, ... мені з вами» (Тарас Шевчен-
ко). 12. Давньогрецьке місто, бать-
ківщина Архімеда. 14. Гори, бать-
ківщина грузинів, вірмен, азербай-
джанців та інших народів. 15. Зірка 
з довгим хвостом. 18. Учасник кори-
ди, який протистоїть бику. 20. Річ-
ка в Іспанії. 23. Пристрій для підні-
мання вантажу на відносно невели-
ку висоту. 24. Рельєфний малюнок 
на дошці для відтворення в друкові. 
25. Художній стиль європейського 
пізнього середньовіччя. 26. Овечий 
сир. 
По вертикалі:
 1. Висока і вузька кухонна шафа. 
2. Райцентр на Львівщині. 3. Число, 
на яке заборонено ділити. 4. Сол-
дат польської армії. 6. Друге за ве-
личиною місто в Естонії. 7. Справж-
нє прізвище Папи Римського Івана 
Павла ІІ. 8. Умовна лінія, що розді-
ляє північну і південну півкулі. 13. 

Шкіряна сумка або дерев’яний фут-
ляр для стріл. 14. Список, перелік 
книжок чи картин, складений у пев-
ному порядку для полегшення їх роз-
шуку. 16. Зародок живого організму. 
17. «Ой, що то за шум учинився, що 
... та й на мусі оженився» (народна 
пісня). 19. Діяч ОУН, якого Богдан 
Сташинський убив перед убивством 
Степана Бандери. 21. Друге за вели-
чиною озеро в Європі після Ладозь-
кого. 22. Пристрій для утримання на 
місці суден чи плавучих маяків у виг-
ляді металевого стержня з лапами, 
які чіпляються за ґрунт. ■

Кросворд №53 
від 1 червня

Дара ГАВАРРА

 Щоб підкорити соцмережі своїм ві-
део, необов’язково бути суперпрофесіо-
налом, досконало виконувати чи пока-
зувати щось — досить бути позитивним 
і не боятися виглядати кумедно. Так, 
нещодавно 56-річна зірка культового 
серіалу 90-х «Друзі» Кортні Кокс вирі-
шила потішити своїх шанувальників, 
виконавши знаменитий танець із ситко-
му, який вона виконувала там зі своїм кі-
ношним братом Девідом Швіммером. Ге-
рої серіалу намагалися за будь-яку ціну 
потрапити на новорічне шоу Діка Клар-
ка напередодні міленіуму, тому вигада-
ли смішний парний номер із різними ку-
медними па. На цей раз, двадцять років 
потому, Кортні запросила до танцю свого 
друга — чотириразового лауреата «Грем-
мі», британського виконавця Еда Шира-
на. Поряд зі стрункою і витонченою ак-
трисою (яка, до слова, на 25 років стар-
ша за нього) співак виглядав клишоно-
гим ведмежам, проте їхній парний номер 
просто «порвав» публіку — лише за добу 
його переглянули в інстаграмі понад 9 

мільйонів користувачів. «Це чу-
дово!»; «Інтернету більше немає, 
тому що він вибухнув»; «Пере-
глядаю вже по десятому колу» — 
пишуть підписники соцмережі. 
Нагадаємо, Кортні Кокс, Де-
від Швіммер, Дженніфер Еніс-
тон, Ліза Кудроу, Метт Леб-
лан та Меттью Перрі дали зго-
ду взяти участь у спецвипуску 
«Друзі: возз’єднання», тож 
відео з Кортні Кокс та Едом 
Шираном стане гарною рек-
ламою для цього проєкту.
 Як виявилося, британсь-
кий співак та американська 
актриса товаришують по-
над сім років, відтоді як Ед 
познайомив Кортні зі своїм 
другом — автором і вико-
навцем Джонні МакДей-
дом у 2013 році. Склала-
ся хороша пара, і сьогод-
ні Ширан зізнається, що 
приємно бачити людей, 
яких любиш, такими щас-
ливими і закоханими. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Пандемія ковіду наробила чи-
мало лиха, адже через локдауни 
постраждало багато ресторанів, те-
атрів, музеїв, оскільки люди виму-
шені були сидіти вдома, а без відві-
дувачів і підтримки держави цим 
закладам просто неможливо ви-
жити. Оригінальний метод «ожи-
вити» ситуацію з зоопарками ви-
найшов житель Берліна Хорст 
Ешлер. Сам він — уродженець ні-

мецького міста Мюнстер, тож ви-
рішив підтримати зоопарк рідного 
міста Allwetterzoo Munster, вику-
пивши 33 тис. 333 квитки у цей ку-
точок дикої природи і роздавши їх 
школярам та вихованцям дитячих 
садочків міста. Перед цим він пере-
рахував цьому закладу на його пот-
реби 750 тисяч євро, адже під час 
другого локдауну зоопарк був за-
критий цілих чотири місяці і, від-
повідно, терпів значні збитки. 
 Свою щедрість пенсіонер Хорст 

Ешлер пояснює дуже просто: його 
покійна дружина взяла з нього 
обіцянку, що їхні заощадження чо-
ловік витратить на допомогу дітям 
та тваринам. Придбавши квитки в 
зоопарк, пан Ешлер допоміг і од-
ним, і другим, заодно й виконавши 
заповіт дружини. Поки що групові 
екскурсії в Allwetterzoo Munster не 
проводять, але вже з початком літ-
ніх канікул активне життя в пар-
ку тварин відновиться, тож і квит-
ки стануть у нагоді. ■

ПРО ЛЮДЕЙ І ТВАРИН

Пенсіонер викупив квитки в зоопарк
Доброчинець вирішив допомогти закладу в скрутній ситуації

■

ТАНЦІ З ЗІРКАМИ

Кортні Кокс знайшла 
партнера
Актриса повторила знаменитий номер із «Друзів»

■

Кортні Кокс.❙

3 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Вiтер пiв-
нiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +9...+11, удень 
+18...+20.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +10...+12, удень +18...+20.
Вiнниця: без iстотних опадiв. Уночi +9...+11, удень +18...+20.
Одеса: дощ. Уночi +11...+13, удень +17...+19.

1 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 17-23 градуси, у Днiпрi — 17.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Трускавець: уночi +5...+7, удень +15...+17. Моршин: уночi 
+6...+8, удень +16...+18.
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