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ІнФорУМ

«Виробництво і торгівля зерновими є не лише однією з сильних сторін України в контексті світової торгівлі, а й утворює
основу врівноваженої продовольчої системи, в якій має бути відображено внесок виробництва, інфраструктури, враховані
кліматичні й соціальні стандарти та орієнтири на інтегрованість у глобальні продовольчі системи».

Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

■ COVID-19

Гени диктують
Населення європейського
походження з більшою
ймовірністю може переносити
коронавірус безсимптомно
Тарас ЗДОРОВИЛО
Певного оптимізму щодо епідеміологічної ситуації з COVID-19 додає значний спад захворюваності українців цією страшною напастю. За
добу 7 червня в Україні, як повідомили в МОЗ,
зафіксували 1 602 нових випадків захворювання
на COVID-19. Госпіталізували 483 особи, померли 118 хворих, одужала 6 751 особа (серед нових
хворих 95 дітей та 94 медпрацівники).
Подібна тенденція спаду захворюваності спостерігається і за межами нашої держави: так, за
добу 6 червня у світі зафіксували 310 795 нових
випадків COVID-19 — менше було тільки 8 березня, коли зафіксували ледь більше 294 тисяч випадків. Наразі Україна на 47-му місці у світі й на
9-му місці в Європі.
Значний інтерес викликав опублікований
цими днями звіт США, підготовлений національною лабораторією уряду Штатів щодо походження COVID-19. Так от, там є висновок, що гіпотеза
походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані — правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення. Оцінка ґрунтувалася на геномному аналізі вірусу SARS-COV-2, який викликає COVID-19.
Дослідження було підготовлено в травні ще
2020 року Ліверморською національною лабораторією ім. Лоуренса в Каліфорнії і використовувалося Державним департаментом, коли він проводив розслідування походження пандемії в останні
місяці правління адміністрації Дональда Трампа.
Як зазначає видання Wall Street Journal, це
викликає новий інтерес у Конгресі тепер, коли
президент США Джо Байден наказав спецслужбам США повідомити йому протягом кількох
тижнів про те, як з’явився вірус. Байден сказав,
що американська розвідка зосередилася на двох
сценаріях: чи виник коронавірус у результаті контакту людини з інфікованою твариною, чи внаслідок лабораторної аварії.
Не менший інтерес викликає і дослідження
вчених iз Ньюкаслського університету у Великій Британії, згідно з яким науковці з’ясували
ймовірну причину, чому деякі люди, які заразилися COVID-19, не хворіють та переносять інфекцію безсимптомно. Вчені виявили перші докази генетичного зв’язку, що пояснює «недоторканність» деяких людей: дослідники вважають,
що за несприйнятливість до COVID-19 відповідає
ген HLA-DRB1*04:01, який зустрічається втричi частіше у людей iз безсимптомним перебігом
COVID-19.
Це свiдчить про те, що люди з цим геном мають певний рівень захисту від важкої форми коронавірусу, вважають науковці. У дослідженні
порівнювали дані 49 пацієнтів iз важким перебігом COVID-19, які не мали супутніх захворювань,
та зразки 69 працівників лікарні з безсимптомним COVID-19. Вчені переконані, що ця робота —
перший явний доказ генетичної стійкості деяких
людей до коронавірусу.
Відомо, що ідентифікований ген HLADRB1*04:01 безпосередньо корелює з широтою
і довготою. Це означає, що цей ген може бути в
багатьох людей на півночі і заході Європи. Тобто
населення європейського походження з більшою
ймовірністю може переносити COVID-19 безсимптомно, але все ж заражати людей з груп ризику.
Доктор Карлос Ечеваррія з Інституту трансляційних і клінічних досліджень Університету Ньюкасла, який є співавтором статті, переконує, що через ці знання у майбутньому людям
можуть проводити генетичний тест, який вкаже,
кого потрібно вакцинувати насамперед. «Про це
важливо знати на рівні населення, тому що коли
у нас є багато людей, які заражаються COVID-19,
але не мають симптомів, тоді вони ризикують поширити вірус при безсимптомному перебігу», —
розповідає науковець.
Нагадаємо, що за весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 216 654 осіб, iз них одужали
2 101 722 особи, а померли — 51 333 особи. ■

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО
На фронті спостерігається певний
спад обстрілів: 7 червня було зафіксовано «лише» два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Зокрема, поблизу населеного
пункту Лебединське найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. А неподалік Луганського російські загарбники вели вогонь iз мінометів 82-го
калібру, станкових протитанкових,
автоматичних станкових, ручних
протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил
немає.
Про дії збройних формувань
Російської Федерації Українська
сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Станом на 7-му годину ранку 8
червня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції
наших військ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат серед військових Збройних сил України немає.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування Російської Федерації застосовують засоби
радіоелектронної боротьби для інформаційно-пропагандистської кампанії
щодо дискредитації Збройних сил України та перешкоджання діяльності
СММ ОБСЄ на території Донецької та
Луганської областей.

«Орлан» нам на голови
Окупанти продовжують дискредитувати Збройні
сили України та перешкоджати діяльності Місії
ОБСЄ на території Донецької та Луганської
областей
Основні зусилля окупантів при
застосуванні засобів РЕБ спрямовані на глушіння керуючого сигналу БпЛА безпосередньо над підконтрольною уряду України територією в
місцях зльоту та посадки літальних
апаратів Місії в районі населених
пунктів Костянтинівка, Степанівка
та Бахмут, що має на меті дискредитацію ЗС України в очах СММ ОБСЄ
та міжнародних партнерів.
Враховуючи високу ефективність
БпЛА СММ ОБСЄ дальнього радіусу
дії типу S-100, російсько-окупаційні
війська систематично перешкоджають їхньому застосуванню. Внаслідок цього протягом березня-квітня
три літальні апарати Місії були виведені з ладу і їх польоти були відкладені майже на місяць.
За оцінкою Української сторони
СЦКК, активна діяльність російських комплексів РЕБ зафіксована в
районах населених пунктів Донецьк,
Горлівка, Первомайськ, Безіменне. Звідси окупантами створюється
значна за площею зона глушіння керуючого сигналу БпЛА СММ ОБСЄ,
в першу чергу дальнього радіусу дії.
Це дозволяє перешкоджати їх польотам фактично вздовж усього маршруту. Найбільш інтенсивні перешкоди встановлюються безпосередньо під час посадки на підконтроль-

ній Україні території.
Підтвердженням цього є черговий факт фіксації 01.06.2021 року
технічними засобами СММ ОБСЄ
комплексу РЕБ російського виробництва РБ-636 «Свєт-КУ» на тимчасово окупованій території. Комплекс
прийнятий на озброєння ЗС РФ у
2012 році.
Також БпЛА дальнього радіусу
дії СММ ОБСЄ фіксували комплекси
РЕБ Р-330Ж «Житель», Р-934Б «Синиця», РБ-636 «Свєт-КУ», РБ-341В
«Леєр-3». Технічні характеристики
комплексів РЕБ, що застосовуються
РФ на тимчасово окупованих територіях, забезпечують створення перешкод системам управління БпЛА
Місії на дальність близько 50 км.
Водночас, враховуючи особливості комплексу РБ-341 «Леєр-3»,
який може бути застосований iз
повітряного носія, зокрема БпЛА
«Орлан-10», дальність дії засобів
РЕБ може бути значно більшою і досягати 120 км.
Таким чином, суттєва активізація
засобів РЕБ противника покликана
відкоригувати невтішні для російсько-окупаційних військ показники
перешкоджанням діяльності СММ
ОБСЄ на тимчасово окупованій території та перекласти відповідальність
на українську сторону. ■

■ АГРОСЕКТОР

Керують поливом дистанційно
На Черкащині відкрили сучасну насосну станцію
Людмила НІКІТЕНКО
У селі Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкащини відкрили
нову сучасну насосну станцію. Діятиме вона на базі
державного підприємства «Агрофірма Іскра»,
яке входить до складу агрохолдингу «Ерідон». Як
повідомили «УМ», загальна потужність станції —
1500 м3/год, яку забезпечують п’ять насосних агрегатів iз плавним пуском виробництва компанії
Siemens.
Біля насосної
станції побудовано накопичувач ємністю 52 000 кубічних метрів, який забезпечує водою 14 секторних i
кругових зрошувальних
установок іспанської компанії RKD — світового лідера у виробництві зрошувальних систем, зазначають в агрохолдингу.
І додають: загальна
продуктивна площа зрошення становить 920 гектарів. Рух поливних машин забезпечує електроживлення, яке підведене до кожної установки,
а керування поливними
машинами здійснюється

❙ Насосна станція дозволить збільшити об’єми вирощування насіння.
❙ Фото надане пресслужбою агрохолдингу.
дистанційно за допомогою мобільного додатку
Z-pivot від заводу виробника. Нова система, окрім
інтенсифікації вирощу-

вання культур iз меншими ризиками, дозволить
збільшити об’єми вирощування насіння гібридів
кукурудзи. Будівництво

зрошувальної системи та
поставку обладнання від
RKD забезпечила компанія «Ерідон Буд». ■

ІнФорУМ
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■ РЕЗОНАНС

■ ДОБРА СПРАВА

Доля «бренду»

До медалі... веслом подати

Харківська влада ніяк не визначиться з формою
увічнення пам’яті Геннадія Кернеса, тому вже вдруге
попросила допомоги містян
Лариса САЛІМОНОВИЧ
У Харкові днями сталася непересічна подія
місцевого
значення.
Молодий чоловік записав і виклав у соціальних мережах відео, де
майстер татуажу лазером прибирає у нього з
лоба напис «Кернес живий». Героя цього сюжету звати Ігор Івашко. Пів року тому він
став знаменитим саме
завдяки нетривіальній
формі, при допомозі
якої висловив свій власний сум за покійним мером. Інтерв’ю з ним розмістили фактично всі
місцеві ЗМІ, не кажучи вже про інформаційний простір інтернету.
Позбувся ж він знаменитого тату, навпаки,
без коментарів і зайвого пафосу. Склалося навіть враження, що хлопець своїм вчинком нікого не зачепив за живе
або тема ностальгії сама
пішла на спад.
Щось подібне наразі
відбувається і у владних кабінетах Харкова. Одразу після смерті Геннадія Кернеса чиновники наввипередки
присягалися у вірності
його справам, пропонуючи найпишніші форми
вшанування пам’яті попередника. Але недавно з’ясувалося, що їхня

власна «фантазія» потребує уточнення. Тобто вони запропонували
містянам анкету з переліком iмовірних варіантів увіковічення імені
покійного і навіть поцікавилися, як харків’яни
взагалі ставляться до
цієї ідеї.
Усього в списку вісім
пунктів. Серед них —
присвоєння звання «Почесний громадянин Харкова» і меморіальна дошка на стіні міськради.
Є також — випуск марки
з його портретом, назва
вулиці і станції метро.
Чиновники не проти перейменувати улюблене
дітище ексмера — парк
імені Горького у парк
імені Кернеса, а заодно зберегти його прізвище у партії «Блок Кернеса — Успішний Харків». Містянам також
можна запропонувати
свій власний варіант,
але при цьому вони можуть підтримати лише
три ініціативи.
Що стосується пам’ятника, то тут якраз повна тиша. Правда, недавно з цього приводу висловився секретар міськради
Ігор Терехов, повідомивши, що вже ознайомився
з першими ескізами монумента і лишився дуже
задоволений побаченим.
Мовляв, запропонована митцями ідея є точ-

ним відображенням динамічного ритму життя,
яке вів міський голова,
тому всі будуть вражені
цією подібністю. Але як
з’ясувалося, йшлося про
пам’ятник, що буде встановлено на могилі покійного, а не на міській площі чи вулиці.
Який саме вибір зроблять харків’яни, наразі
невідомо. Не виключено, що анкета взагалі
буде проігнорована громадськістю, оскільки недавно на сайті міськради
провалилося голосування за петиції зі схожим
змістом. Тоді найбільш
популярною виявилася
ідея встановити ексмеру
пам’ятник. За неї проголосувало трохи більше
300 осіб, що значно менше від потрібної кількості. Друге місце за популярністю зайняла пропозиція присвоїти ім’я
Кернеса зоопарку, який
ремонтується вже четвертий рік поспіль (203
голоси). А ось iз вулицями, станціями метро та
аеропортом і взагалі виникли серйозні проблеми. До речі, проти перейменування проспекту
Науки (саме тут у готелі
«Національ» проживав
покійний) виступала наукова громадськість міста, тому від цієї ідеї відмовилися одразу. ■

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Соловейко «Міф» —
захисник
Пам’ять Василя
Сліпака увічнюють
монетою

❙ Вихованці Уманської дитячо-юнацької спортивної школи розжилися новим сучасним
❙ інвентарем для занять.
❙ Фото надане Черкаською ОДА.
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині вихованці Уманської
дитячо-юнацької спортивної школи розжилися новим сучасним інвентарем для
занять, зокрема веслами, вартість одного становить понад 400 євро. Такий подарунок юні спортсмени одержали від
першого віце-президента Федерації каное України, президента Української
федерації з веслування на човнах «Дракон» Валерія Моргуна.
Як повідомили «Україні молодій» у
черкаській ОДА, пан Валерій вже другий рік відвідує змагання Кубка України «Уманська регата» з веслування на
байдарках і каное серед ветеранів, які
відбулися днями. І вже вдруге особисто
бере участь у змаганнях. Цього разу разом iз киянкою Тетяною Лічман він здобув «бронзу» на дистанції 200 метрів.
Під час урочистого параду відкриття
спортивний інвентар вручили очільнику Уманської ДЮСШ №1 Юрію Деренюку. За словами Валерія Моргуна, йому
дуже подобається веслувальний канал в
Умані і він високо цінує вклад небайдужих спортсменів-ветеранів, які декілька років працюють над облаштуванням
дистанції.

«Й надалі допомагатиму спортсменам, дуже хочу, щоб цей подарунок став
у нагоді уманським дітлахам, з яких у
майбутньому можуть вирости чемпіони
України, Європи, світу або Олімпійських ігор», — говорить пан Валерій Моргун.
Загалом, як наголошує голова Умані
Ірина Плетньова, в місті активно беруться розвивати водні види спорту. Наразі
працюють над встановленням фінішної
вишки. Вона необхідна для того, щоб
приймати змагання всеукраїнського рівня.
До речі, підтримка юних спортсменів
на Черкащині — вдячна справа. Оскільки вони нерідко стають переможцями у
своїх видах спорту. Днями, наприклад,
з міжнародного турніру з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед юніорів Dumitru Pirvulescu & Vasile
Iorga, який відбувся у Бухаресті, повернувся черкащанин Олександр Приймаченко. Він представляв Черкаську
область у складі збірної України і привіз додому золоту медаль у ваговій категорії 87 кілограмів серед юніорів. А сама
збірна України з греко-римської боротьби посіла перше місце у загальнокомандному заліку. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Передплата на «Україну молоду» на друге
півріччя закінчується 18 червня

Євдокія ФЕЩЕНКО
Цього місяця, 21 червня, в обіг ввійде монета,
випущена Національним банком у пам’ять
про славного талановитого українця — Василя Сліпака, який загинув на сході України у
війні, яку веде проти України РФ. Ініціювала появу монети українська
громада Франції, бо трохи не два десятки років
львів’янин, з юності, свої
унікальні здібності співака розвивав й удосконалював за кордоном.
Василь Сліпак був
представником української діаспори, одним з
лідерів української громади у Франції, солістом Паризької опери.
Коли розпочався Євро-

В Умані юним спортсменам подарували інвентар
для занять

❙ Фото пресцентру НБУ.
майдан, активно включився у волонтерську
роботу, а згодом поїхав в
АТО. Скоро буде 5 років,
як на світанку 29 червня 2016 року його життя обірвала снайперська
куля на Світлодарській
дузі. Навічно 41-річного Василя Сліпака, що
мав позивний «Міф»,
нагородили (посмертно)
званням Героя України.
Всесвітньо відомий
оперний співак Василь
Сліпак став першим героєм АТО, на честь якого НБУ випустив моне-

ту. Вона виходить у серії
«Видатні особистості
України». На аверсі 2гривневої монети на
дзеркальному тлі розміщений портрет Василя Сліпака, праворуч від
нього — музичний рядок. На реверсі на дзеркальному тлі зображено
соловейка на стволі автомата, а також стилізовані дерева. Автор проєкту — Андрій Єрмоленко.
Монета виконана з
нейзильберу, тираж —
35 тисяч штук. Її вже
можна замовити. ■

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

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на два місяці — 157 грн. 62 коп.,
на 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
передплати 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
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 9 ЧЕРВНЯ 2021

Тетяна ПАРХОМЧУК

За всіма важливими подіями й загостреннями суспільного настрою
затесались непоміченими «спроби
пера» референдуму. А тим часом
вони мають дати підказку владі,
як зробити так, щоб референдум
стовідсотково узаконив те, що потрібно.
Ми раніше вже розповідали про те,
що референдум — специфічний і
навіть небезпечний політичний інструмент.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав, що
збирається винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів. Щоправда, за умови
якщо нардепи не підтримають цей
закон у ВР. Місяць тому Зеленський
анонсував законопроєкт як панацею
зменшення впливу українських олігархів на державні процеси.
Хоча чимало експертів і практиків
уже встигли назвати його «недолугим», вказуючи, що він просто
інструмент боротьби з неугодними
впливовими, ідейно антагоністичними бізнесменами.

■ ІНІЦІАТИВИ

Парад референдумів:
продаж землі, олігархат і марихуана

Трохи юридичного лікнепу
Основні засадничі установки проведення референдуму зводяться до того, що для початку
референдуму за народною ініціативою потрібно зібрати щонайменше три мільйони підписів.
Збирати їх потрібно у двох третинах областей і не менш як по
100 тисяч підписів у кожній з
них.
Якщо всі норми про ініціювання референдуму дотримано,
то оголосити його має президент
своїм указом.
На всеукраїнський референдум пропонують виносити питання з чотирьох царин:
* зміни до І, ІІІ і XIII розділів
Конституції (це розділи «Загальні засади», «Вибори. Референдум» та «Внесення змін до Конституції»);
* питання загальнодержавного значення;
* зміни території України;
* скасування законів чи їх окремих норм.
Водночас не можна на референдумі вирішувати питання,
які прямо суперечать Конституції, підривають принципи захисту прав людини, незалежність, суверенітет чи територіальну цілісність України.
На референдум не можна виносити питання податків, бюджету та амністії.
Також референдуми не можуть вирішувати питання, які
віднесені до компетенції органів
правопорядку, прокуратури чи
суду.
При цьому на один референдум можна виносити лише одне
чітке питання.
Якщо рішення підтримали, то
знову це питання можна буде переглядати на референдумі (тобто
скасувати рішення чи змінити)
лише через три роки після оголошення попередніх результатів.
А загалом референдуми з питань, за які ще не голосували або
не підтримали, можна проводити не частіше, ніж через рік після
оголошення результатів попереднього референдуму.
Гроші на проведення референдуму (за попередніми оцінками —
це близько 2 млрд грн) пропонують виділяти з резервного фонду
бюджету.
Щоб референдум був дійсним,
явка на ньому має бути 50%+1 виборець — це своєрідний запобіжник від випадкових голосувань.
А рішення референдуму вважатиметься чинним, якщо за нього проголосувало більше половини виборців, які взяли участь у голосуванні.

❙ Референдум — розтяжка небезпечного народовладдя.
❙ Фото з сайту naurok.com.ua.
Референдум — ядерна валіза
Нагадаємо, найбільше питань у депутатів на етапі обговорення його в парламенті виникло до норм про онлайн-голосування на референдумі, а також
щодо можливості скасовувати
старі закони.
Через це на друге читання
подали 1,5 тис. поправок.
«Такі референдуми можуть
загрожувати національній безпеці України, особливо в умовах
захисту українських електронних систем, агресії з боку Російської Федерації», — заявив депутат від «Європейської Солідарності» Володимир Ар’єв.
Інший депутат цієї партії Володимир В’ятрович вважає, що
при електронному голосуванні неможливо перевірити, наскільки вільним є волевиявлення людини — можливо, когось
змушуватимуть проголосувати
саме так.
Крім того, політик вважає,
що це відкриває двері для можливості впливати на референдуми з-за кордону України, зокрема з Росії. У низці країн, таких
як Франція та Литва, через небезпеку закордонного впливу
вирішили відмовитися від електронного голосування на референдумах.
Але в Україні цю норму в
проєкті до другого читання вирішили все ж залишити.
Тож голосувати на «народному референдумі» можна буде
як традиційно — на дільницях
iз паперовими бюлетенями, так
і дистанційно — через електронну форму.
Протестували також проти
можливостi скасовувати на референдумах чинні закони.
«Законопроєкт про референдум — ядерна валіза, яка може
поховати Україну», — вважає
депутат Сергій Рахманін з фракції «Голос», яка не голосувала за
законопроєкт про «народовладдя від Зеленського».
Він попередив, що такий закон створить не народовладдя,
а можливість владі ухвалювати будь-що в обхід парламенту
за допомогою «маніпулятивних
референдумів».
«Будь-хто з будь-якого приводу зможе змінювати, коригувати або скасовувати закони з
невідомих причин, прикриваючись волею народу. Таке роби-

ли неодноразово, це дуже старий
прийом, який використовували
лиходії і шахраї навіть вселенських масштабів», — пояснив депутат.
А в ОПЗЖ не погодилися з
тим, щоб на референдуми виносили лише одне питання раз
на рік. Там також пропонували
внести у законопроєкт положення про місцеві референдуми.
Утім після так званого
«Кримського референдуму» та
«референдумів» на Донбасі, які
не визнали Україна та більшість
країн світу, ставлення до місцевих референдумів у Києві досить
суперечливе.

Політично стурбована
Дніпропетровщина
Як будь-яка серйозна зброя,
закон про референдум потребує
польових випробувань і пристрілки. І такі випробування
вже почалися.
Ще 27 квітня на сайті ЦВК
з’явилася новина про те, що комісія направила своїх представників на збори громадян щодо
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Вони були заплановані в
16 населених пунктах, в основному в селах, 15 з яких розташовані... у Дніпропетровській
області. І ці збори мали відбутися в один і той же день — 29
квітня. (Шістнадцяті — 4 липня в Києві.) Голова комісії Олег
Діденко заявив про те, що це
перше, можна сказати, історичне рішення ЦВК такого штибу,
і воно відповідає вимогам Закону України «Про всеукраїнський референдум».
Виявилося, що на 15 зборах
виносилися однотипні питання
і ЦВК у результаті зареєструвала п’ять ініціативних груп, створених у різних селищах Дніпропетровської області, які висунули п’ять суперпопулістських питань.
1. Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України,
постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним
і комунальним підприємствам,
установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше, ніж 30 відсотків?

інсайдерською інформацією,
може визначити, від кого виходить питання, винесене на референдум? Адже в повідомленнях
ЦВК вказуються просто якісь
«ініціативні групи».
Професіонали, котрі уважно відстежують підкилимну боротьбу різних політсил, можуть
чітко сказати, звідки ростуть
ноги в тієї чи іншої «народної
ініціативи». А от пересічний виборець навряд чи стане перейматися подібними питаннями. Головне, щоб сама проблема, винесена на референдум, зачіпала за
живе.
І тут знову варто повернутися
до суті питань, які пропонується
всенародно обговорити.
Усі п’ять пунктів — золотий
фонд популізму. Якщо на перше, про ціни на газ, більшість
відповість ствердно (цікаво, а
хто буде проти?), то на інші (про
продаж землі, об’єктів стратегічного призначення, про легалізацію марихуани і грального бізнесу) обиватель зазвичай
проголосує «ні», навіть не намагаючись вникнути в суть справи.
Такі питання цікаві тим, що на
їхньому прикладі можна простежити, як маніпулюють громадською думкою.

Обкатка референдного танка
2. Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?
3. Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?
4. Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?
5. Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в
Україні?
Будь-кому зрозуміло, що
дніпропетровські селяни раптом
узялися ініціювати референдум
не просто так. Звідси запитання:
а хто насправді вирішив усе це
затіяти?

Перегони популістів
«Йдеться просто про якісь
ініціативні групи, нашвидкуруч
організовані в Дніпропетровській області», — вважає політолог і політтехнолог Олег Постернак.
Він каже про те, що в цій ситуації може бути обкатано технологію блокування невигідних
владі ініціативних груп. У Законі України «Про всеукраїнський референдум» прописано
право ЦВК відмовляти в реєстрації тим ініціативним групам,
у яких питання збігається з питанням, висунутим раніше іншою ініціативною групою.
Запитання можна сформулювати так: хто кого обскакає у
референдній гонитві. На думку
політтехнолога, виграти перегони можна шляхом реєстрації
формальних ініціативних груп
із проблемних питань, блокуючи діяльність груп, створених за
ініціативою певних політсил.
І дійсно, напередодні рішення ЦВК на сайті Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» з’явилася заява заступника голови партії Івана Крулька
про те, що політсилі хочуть перешкодити провести земельний
референдум шляхом створення
фейкових ініціативних груп.
«Як ви думаєте, чи зберуть ці
ініціативні групи потрібну кількість підписів? Особисто я відповідь на це запитання знаю»,
— зазначає політтехнолог Олег
Постернак.
Однак тут виникає ще одне
важливе запитання: як звичайний виборець, що не володіє

Наприклад, ринок землі.
Об’єктивно його відкриття за
всіма цивілізованими правилами — нормальний процес, передусім для селянина, який, формально маючи землю, змушений
здавати її в оренду за пару мішків зерна або відро олії на рік великим агромагнатам. Але варто
черговому популісту прокричати з трибуни. «Негідники розпродають Батьківщину!», як у
так званого пересічного українця відбувається розрив шаблону, й він схвально киває: «Так,
не можна продавати рідну землю олігархам (іноземцям, люмінатам, рептилоїдам тощо)».
Така ж історія з гральним бізнесом і «наркотиком марихуаною».
Погано! Чому? «Тому що
аморально і незаконно!» — скаже добропорядний громадянин.
Але насправді тим, хто пропонує ці питання, плювати і на
ринок землі, і на марихуану.
Це просто обкатка технологій.
Головне завдання якої — вловити родзинку формулювання
питання так, щоб отримати на
нього потрібну відповідь? Ну і
також зрозуміти, як провести
попередню медійну підготовку, щоб забезпечити необхідний відсоток позитивних або
негативних відповідей?
...Центральна виборча комісія встановила термін збору
підписів під п’ятьма ініціативами — 90 днів, з 15 травня по 12
серпня 2021 року. У ці три місяці будуть відпрацьовувати технологію збору підписів, потім
— технологію підготовки аудиторії до правильного голосування.
Якщо «зелена» ініціативна група обігнала «Батьківщину» для того, щоб задавити, наприклад, референдум про ринок
землі, то це одне питання. Але
чи справді у «слуг» саме така
мета, покаже час.
Якщо шляхом референдуму
в країні «закопають» ініціативу
про легалізацію марихуани, не
смертельно. Це не найголовніше питання для українського
суспільства.
Та якщо відпрацювання технологій буде успішним, хто знає,
яку «ядерну» небезпеку буде загорнуто в простирадло референдуму? ■

ЕКОНОМІКА
Олег ГАНСЬКИЙ

Ще буквально кілька років тому
вважалася беззаперечною теза про
необхідність нарощувати власний
видобуток нафти і газу як елемент
енергетичної безпеки держави. Для
нашої країни, яка володіє другими
за обсягом розвіданих запасів газу
в Європі, ця ідея виглядала напрочуд привабливо. Втім із розвитком
галузі нетрадиційних джерел енергетики, переважно вітру і сонця, ця
думка вже не вважається аксіомою
— світовий досвід свідчить, що розвинені країни поступово відмовляються від викопних джерел енергії. І
якщо сьогодні нерентабельним — у
теорії — став би видобуток сланцевого газу в Україні, то невдовзі такі
ж показники можуть очікувати і на
традиційний газ, і не лише в нашій
державі.

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 9 ЧЕРВНЯ 2021

■ СЕКТОР ГАЗУ

Нафта «йде» за обрій
Стрімке поширення відновлюваної енергетики залишає
поза бортом інвестиції у видобуток газу та нафти,
переорієнтовуючи їх на енергію сонця і вітру

Галузь — поза інтересами
держави
Претензії щодо незадовільних
темпів видобутку власних вуглеводнів, власне, і стали причиною,
принаймні формальною, гучної
відставки тепер уже ексочільника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва разом із усією наглядовою радою компанії. Проте
наведені його опонентами цифри залишаються неспростованими. За якими в 2020 році компанія не виконала затверджений
концепцією розвитку газодобувної галузі України план видобутку в 2020 році 27,6 млрд кубометрів українського газу. При цьому
затверджений наглядовою радою
«Нафтогазу» бізнес-план передбачав видобуток тільки 14,9 млрд
кубометрів.
Тодішній керівник Міністерства енергетики, а нині очільник «Нафтогазу України» Юрій
Вітренко зауважував: компанія,
мовляв, планує знижувати показники видобутку вітчизняного
газу. А керівник Асоціації газодобувних компаній Артем Петренко додав: «В Україні дуже виснажені родовища з видобутку газу і
нафти, державні компанії здійснюють розробку цих покладів ще
з 50-60-х років минулого століття, тому, відповідно, традиційні
поклади практично закінчуються. Саме тому для зростання показників видобутку дуже важливо впроваджувати дорогі нові технології, які дозволять добувати ці
поклади вуглеводні».
За його словами, протягом багатьох років газовидобувна галузь
не була в пріоритеті політики держави, а була сфокусована на імпорт газу з Російської Федерації.
Тому, за його словами, впровадження нових технологій, надання стимулів дозволить як державним, так і приватним компаніям
спільно здійснювати збільшення
обсягів видобутку газу в Україні.
«Протягом останніх двох
років сектор нафтогазовидобутку та інвестування трансформується. А для будь-яких інвестицій дуже важливі стабільні і зрозумілі «правила гри», стабільна
податкова система, яка гарантує
повернення інвестицій, співпраця, нові активи, а також питання економіки, — продовжив експерт. — Через пандемію суттєво знизилося споживання ресурсу, відповідно — відчутно впала
ціна. Сектор нафтогазовидобутку є дуже ризикованим, він передбачає вкладення значних інвестицій. Тому в усьому світі ми фіксуємо зниження обсягів інвестування».

Сланець — у довгій шухляді
За офіційними даними, Україна — друга в Європі країна
за обсягами затверджених запасів газу. Тобто в Україні є величезний потенціал щодо га-
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перераховує понад 400 проміжних цілей на шляху до досягнення нульової емісії в 2050 році.
Так, необхідно припинити видачу дозволів на будівництво нових
вугільних електростанцій. Найменш ефективні діючі вугільні
електростанції треба відключити до 2030 року, а більш ефективні, які будуть працювати до 2040
року, необхідно оснастити додатковим обладнанням для очищення викидів. А частку електромобілів у глобальних продажах нових автомобілів потрібно довести з нинішніх 5% до 60% в 2030
році, число ж зарядних станцій для них необхідно збільшити з приблизно одного мільйона
в даний момент до 40 млн менш
ніж через десять років. Продаж
нових автомобілів із двигунами
внутрішнього згоряння необхідно припинити до 2035 року.

Нафта по 35 — і щоразу
дешевше

❙ Уже за тридцять років нерентабельними можуть виявитися не лише газотранспортні системи,
❙ а й новітні термінали зі скрапленим газом.
❙ Фото з сайту wikipedia.org.
зовидобутку. Торік, як відомо,
держава ухвалила рішення віддати в користування «Нафтогазу» Юзівську площу. «Це було
компромісне рішення, з огляду
на складну ситуацію з інвестуванням, — стверджує Петренко. — До цього Юзівську ділянку не розробляли. Вона дуже перспективна, адже містить поклади газу і величезні обсяги важко
видобувних покладів. Часто кажуть, що на Юзівській площі добувають сланцевий газ. Але скажу, що на будь-яких площах України цей газ не видобувається.

раз на родовищі — тиша.
«Це свердловини глибиною
понад 4,5 кілометра. Там є родовище газу щільних пісковиків.
Це дуже щільні колектори», —
розповідає директор державного
підприємства «Шебелинкагазвидобування» Юрій Фесенко, додавши, що сьогодні на Святогірській
площі влаштовують вертикальну
розвідувальну свердловину в місці, де можлива найбільша концентрація газу. Результати буріння очікуються в поточному році,
вони ж стануть основою для програми подальших робіт.

«Попит на нафту вже ніколи не повернеться
до піку 2019 року».
Адже цей ресурс дуже дорогий,
тому найближчим часом вкладати кошти в його видобуток ніхто
не буде».
На думку експертів, Юзівська площа — це перспективна нафтогазова ділянка з покладами
як традиційного газу, так і газу
щільних колекторів. При цьому,
на їхню думку, запаси газу там
можуть досягати сотень мільярдів кубометрів, але поки дослідження тривають. А враховуючи,
що наша держава впродовж року
споживає близько 30 млрд кубометрів газу, початок експлуатації
такого родовища міг би перетворити нас з імпортера газу в його
експортера.
Щоправда, небезпек у цьому
проєкті значно більше, ніж теоретичних можливостей. З одного боку — територія, наближена до театру воєнних дій на сході
нашої держави. З іншого — негативне ставлення місцевих мешканців до видобутку вітчизняних
вуглеводнів, сформоване насамперед старанням російських телеканалів.
Більшість жителів Донбасу
дізналися про існування Юзівської площі в 2011 році — й одразу
ж вийшли на мітинги проти можливої експлуатації, які вже тоді
мали яскраво виражений політичний підтекст. Міжнародна
компанія «Шелл» зовсім ненадовго зайшла на ділянку, але розпочався збройний конфлікт і видобувники заявили про припинення робіт, а згодом і взагалі відмовилися від розробки газу через
економічну недоцільність. І за-

Ідея на межі рентабельності
Фахівець складність розробки Святогірської площі пояснює
так: «Якщо Північно-Волвенкове і Співаківка — це мочалки з
великими порами, то Святогірка — наполовину придавлена мочалка. Там є газ спресованих пісковиків. Він не відрізняється ні
за якістю, ні за своїм складом від
традиційного газу. Але добувати
його складніше».
Щоб остаточно зрозуміти,
скільки ж потрібно інвестувати
у видобуток газу з щільних порід
на Юзівській площі, потрібно
дочекатися результатів 3D-сейсмічних досліджень. Це складний, копіткий процес з аналізу
геологічних даних. Він не вимагає буріння, але може зайняти
приблизно рік. До повноцінної
розробки цієї площі в компанії
планують перейти протягом
п’яти років.
У межах Дніпровсько-Донецької западини, крім традиційних покладів газу і газу в
щільних породах, дійсно є поклади газу в сланцевих породах.
Головна відмінність газу щільних порід полягає в тому, що він
залягає в пісковиках, а газ сланцевих порід — у сланцях, які набагато щільніші, ніж пісковики.
Структура і властивості природного газу, який залягає в різних
типах порід, не відрізняються.
Але, зважаючи на собівартість, видобуток так званого
сланцевого газу в Україні економічно недоцільний і поки не ведеться. Для розробки сланцевих
порід необхідно залучати ще до-

рожчі технології, ніж для розробки газу щільних порід. Потрібно
мати сучасну техніку і залучати міжнародних фахівців. Але
не факт, що цією проблемою необхідно займатися зараз — враховуючи, що на території нашої
держави поклади газу є також у
районі Карпат і Чорного моря. І
це — сотні мільярдів кубометрів
запасів газу. Потенціал традиційного газу в Україні ще не розкритий повною мірою.

Нафта залишиться в історії?
І при цьому деякі експерти категорично заявляють: нові родовища нафти і газу людству більше
не знадобляться, адже більшість
держав світу поставила собі за
межу перехід на зелену енергетику і досягнення кліматичної нейтральності до середини століття.
Адже зміна клімату, як вважається, стала чи не найбільшим викликом, з яким коли-небудь стикалося людство, а ключ
до запобігання найгіршим наслідкам глобального потепління перебуває в енергетичному
секторі: на його частку припадає
приблизно три чверті викидів
парникових газів. Світова спільнота усвідомила проблему і намагається кардинально змінити колишні способи отримання,
транспортування та використання енергії. Проводити декарбонізацію, як стверджують експерти,
буде дуже важко, але це можливо і принесе світовій економіці
величезні вигоди.
Така думка принаймні фігурує в дослідженні NetZeroby 2050
(«Чистий нуль до 2050 року». —
Ред.), яке підготували міжнародні експерти МЕА — Міжнародної енергетичної агенції. За її
висновками, для запобігання потепління на планеті більш ніж на
1,5 градуса за Цельсієм ситуація
у світовій енергетиці вже менш
ніж через 30 років може і повинна виглядати так: дві третини всієї енергії на планеті будуть
забезпечувати вітер, сонце, біоенергія, геотермальні джерела та
гідроенергія. Автомобілі будуть
їздити головним чином на електриці, повітряний транспорт перейде в основному на біологічне
і синтетичне паливо. Електроенергію майже на 90% будуть виробляти з відновлюваних джерел
енергії, інше візьме на себе головним чином ядерна енергетика.
У своїй дорожній карті МЕА

При цьому обіцяного скептиками колапсу економіки не
буде. Так, на думку авторів дослідження, «зелена» економіка
створить мільйони нових робочих місць. Адже, відповідно до
логіки їхньої концепції, до 2030
року світова економіка зросте на
40%, але енергоспоживання знизиться при цьому на 7%. Це стане можливим завдяки всесвітньому ривку щодо підвищення
енергоефективності. У цьому десятилітті енергоефективність повинна щорічно рости на 4%, що
приблизно втричі швидше, ніж
планувалося раніше.
Для цього, щоправда, потрібні нові технології та інновації, які
наразі перебувають на стадії прототипів, наприклад установки з
уловлювання CO2 з атмосфери і
його зберігання. Водночас уже
до 2030 року, як передбачається,
розвиток «зеленої» енергетики
дозволить створити 14 мільйонів
нових робочих місць. Так що прискорена відмова від використання
викопних енергоносіїв не призведе до масового безробіття на планеті, а навіть навпаки, впевнені
автори доповіді.
При цьому стверджується:
пік попиту на нафту пройдено,
і ціна бареля неодмінно падатиме. Заодно експерти пропонують
державам уже зараз припинити
видавати дозволи на освоєння
нових нафтових і газових родовищ — вони не будуть потрібні.
«Попит на нафту вже ніколи не
повернеться до піку 2019 року»,
— прогнозує МЕА, додаючи, що
в найближчі три десятиліття він
буде щорічно знижуватися в середньому на 4%. Як наслідок,
до 2030 року ціна бареля впаде
до 35 доларів, тому, як прогнозується, постачатимуть «чорне
золото» на світовий ринок лише
невелике число країн-виробників із найбільш низькою собівартістю видобутку, до яких автори
дослідження відносять членів
ОПЕК: їх частка на світовому
ринку нафти виросте з нинішніх 37% до 52% у 2050 році.
Попит на природний газ ще
якийсь час залишатиметься, а
до середини 2025 року він може
навіть трохи зрости. Та вже пізніше ціна на блакитне паливо падатиме і вже в 2050-му виявиться на 55% відсотків нижчою від
рівня минулого кризового року.
У такій ситуації, прогнозується,
не знадобляться нові родовища
газу, крім тих, які вже розробляються. Незатребуваними виявляться і ті термінали з виробництва скрапленого природного
газу, які в даний момент споруджуються або перебувають у стадії
планування.
Зрештою, до 2050 року ще
треба дожити... ■
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■ КОЛІЗІЇ

Багато старань, та мало вміння:
як провалюють рух до НАТО
Дипломатію на Банковій підмінили гаслами і неякісною кадровою політикою
Костянтин СОБОРНИЙ
(Інтернет-видання «Апостроф»)

На саміті НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, будуть,
зокрема, обговорюватися агресивні дії Росії. Однак Україну, яка
першою постраждала від її дій, на саміт не запросили. Провал української дипломатії в справі євроатлантичної інтеграції виглядає
ще більш показовим, якщо враховувати активну публічну риторику
перших осіб держави з цього питання останнім часом. «Апостроф»
розбирався, чому через місяць після наполегливих заяв з офісу
Президента про очікування Києва отримати ПДЧ у найкоротші терміни, Україну не захотіли покликати навіть на саміт.

Чому не покликали, хоча
просили?
31 травня Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг
заявив, що на саміт Альянсу
не запрошуватимуть Україну і
Грузію. За словами Столтенберга, це обумовлено короткостроковістю саміту, через що участь
у ньому візьмуть винятково країни-члени НАТО. Однак є неприємний для Києва нюанс: порядок
денний обіцяє ухвалення рішень
із питань загроз агресивних дій з
боку Росії, але виходить, що питання щодо агресії проти України вирішують без самої України.
Подібне рішення Альянсу розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заявивши про нерозуміння
мотивів такого кроку НАТО.
«Ми абсолютно не розуміємо,
як можна проводити закритий
саміт НАТО на тлі агресивних
дій Російської Федерації проти
України, в Чорноморському регіоні і проти членів Альянсу», —
говорив він.
Однак критика з боку українського міністра не рятує поточного стану справ, який явно
погіршується місяць за місяцем.
Ще в квітні Володимир Зеленський висловлював чіткі очікування щодо отримання Україною
ПДЧ. Тоді український президент перед зустріччю з Еммануелем Макроном дав інтерв’ю французькому виданню Le Figaro, в
якому підводив до цієї теми.
«Якщо лідери ЄС кажуть, що
від України залежить ситуація
безпеки в Європі, якщо ми платимо за це жертвами, а вже понад 14 тисяч людей загинули,
значить, ми повинні мати якийсь
статус. Україна не може почуватися в ЄС і в НАТО як у гостях.
Ми хочемо бути своїми. Я вважаю, що ми давно на це заслужили», — заявив Зеленський.
Однак на брифінгу за результатами зустрічі з лідерами Франції та Німеччини тему НАТО Зеленський розвивати не став. Основні меседжі президента України стосувалися загострення
відносин з Росією. Очевидно, що
Зеленський не став розвивати
тему НАТО після розмови з Макроном і Меркель, бо хоч скількинебудь значних зрушень у цьому напрямку не було досягнуто. Тоді результат переговорів
укотре підтвердив той факт, що
головні «локомотиви» Євросоюзу уникають предметних кроків
у просуванні України в НАТО,
оскільки для них це несе прямі
ризики і зіпсовані відносини з
Кремлем.
І якщо в квітні Україна наполегливо чекала ПДЧ від НАТО,
то через місяць із гаком вима-

гає хоча б побути за столом переговорів, де будуть вирішуватися
важливі для держави питання.
Що ж послужило таким каталізатором деградації у справі євроатлантичної інтеграції України?
Як раніше зазначав співдиректор програм зовнішньої
політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло
Пашков, є абсолютно об’єктивні
причини, чому Україну не захотіли бачити в Брюсселі на саміті — в НАТО не бажали зайвий
раз дратувати Росію перед розмовою Байдена з Путіним.
Але на цьому тлі публічна риторика з боку людей, що входять
в оточення Зеленського, виглядала вкрай дивно. Вже знаючи
про те, що Україна не буде представлена в бесіді на саміті НАТО,
топ-чиновники продовжували
вкидати тези про необхідність
виступу Зеленського на цьому
заході. Наприклад, віцепрем’єрміністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України Олексій Резніков заявив, що надання президенту Володимиру Зеленському можливості виступити на саміті НАТО 14 червня у Брюсселі
стане знаком, що і Альянс, і Європейський Союз стоять на боці
України. За словами урядовця,
15-хвилинний виступ Зеленського перед учасниками саміту
стане знаком для всього світу,
що Росії протистоїть цивілізований альянс НАТО та цивілізований альянс ЄС і що вони стоять
на боці України.

❙ Генсек НАТО і президент України.
❙ Фото з сайту apostrophe.ua.
досвід.
Замість цього очолити місію
України при НАТО повинна Наталія Галібаренко, до стрімкого
кар’єрного росту якої у експертів
виникає чимало запитань.
Закінчивши Київський інститут міжнародних відносин
(КІМВ), Наталія Галібаренко в
2000 році поступила на дипломатичну службу. Однак замість
довгих років, присвячених бюрократичній рутині й складанню дипломатичних нот, уже в
2007 році Галібаренко стала завідуючою сектором щодо забезпечення роботи заступника міністра закордонних справ України.
Примітно, що на той момент заступником міністра закордонних
справ України був ніхто інший,
як Костянтин Єлісєєв. У дипломатичних колах існує думка, що
своєю стрімкою кар’єрою Галібаленко зобов’язана саме йому.

Розвиток відносин з НАТО вимагає дипломатичних
«важковаговиків», перевірених роками і досвідом.
Заради чого було підставляти
голову держави й Україну в цілому, даючи її опонентам з Кремля аргумент для інформаційних
провокацій — мовляв, дивіться, Київ не цікавий євроатлантичній спільноті — незрозуміло.
Цього публічного фіаско легко
можна було уникнути, не нагнітаючи в публічній площині тему
обов’язкової присутності України на саміті.

Посол Шредінгера при НАТО
Місія України при НАТО
вже рік перебуває під керівництвом тимчасово виконуючого
обов’язки Георгія Толкачова,
який до цього очолював відділ
євроатлантичної безпеки Департаменту ЄС і НАТО. Однак чомусь посаду безпосередньо глави
місії Толкачову не запропонували, незважаючи на профільний

Уже в 2014 році Галібаренко
стає першим заступником міністра закордонних справ. Це, як
розповіли «Апострофу» інформовані джерела, стало можливим завдяки тому, що Костянтин
Єлісєєв, будучи на той момент заступником голови Адміністрації
президента Петра Порошенка,
водив дружбу з Павлом Клімкіним, який став у 2014 році главою МЗС.
Однак експертів турбують навіть не стільки кар’єрні «стрибки» Галібаренко, скільки її неготовність очолити стратегічний
напрямок. Як зазначає політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала,
розвиток відносин з НАТО вимагає дипломатичних «важковаговиків», перевірених роками і досвідом.
«На мій погляд, кандидату-

ра Галібаренко на посаду посла
України при НАТО — невдалий
вибір. Втім і посол у США (Оксана Маркарова. — «Апостроф»)
також став невдалим вибором.
На такі посади треба призначати
людей, які користуються авторитетом у цій сфері і, в першу чергу, в тій країні, куди ця людина
їде і знає там конкретних впливових людей, а також має свої особисті відносини з ними. У дипломатії, як і в звичайному житті, дуже важливу роль відіграють
особисті відносини. І кадровий
дипломат, який робить кар’єру,
піднімається по кар’єрних сходах так само, як і його колеги в
інших країнах. Якщо вони, скажімо так, 10-15 років знають
один одного і кожен доходить до
певної посади — тільки тоді вони
можуть вирішити питання», —
зазначив експерт у коментарі
«Апострофу».
«Коли Леонід Кучма в статусі
президента вперше приїжджав
у США, то підписав безліч угод
із Біллом Клінтоном. Мало хто
знає, але це сталося тільки завдяки тому, що в одній передовій групі був молодий заступник міністра, якого у Вашингтоні запросив на ланч його товариш. Виявилося, що на ту зустріч
прийшов Альберт Гор — на той
момент віце-президент США, і
коли вони познайомилися, то
український заступник міністра
розповів, про що українська сторона хотіла б домовитися зі США.
Якби цієї зустрічі не було, то ніяких би угод і не підписали. Це насправді дуже важливо. Якщо ми
говоримо про НАТО, то туди повинна призначатися людина, яка
реально користується авторитетом. У таких випадках я завжди
раджу призначати на такі посади колишніх міністрів закордонних справ. Тому що на Заході колишніх міністрів не буває: до них
офіційно звертаються не інакше,
як міністр. І він завжди має можливість безпосередньо спілкуватися з діючими чиновниками,

тобто це ті люди, які знаходять
найкоротші шляхи. В Україні
досить колишніх міністрів закордонних справ, але чинна влада чомусь зараз йде від зворотного», — зазначає Віталій Бала.

Без стратегії і розуміння
Погоджується з ним і експерт
Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко. За його словами, хоча
наразі в Україні в дипломатичній
сфері присутній кадровий голод,
є певні сфери, які повинні очолювати тільки висококваліфіковані
дипломати.
«Я розумію, що в країні зараз не так багато високопрофесійних дипломатів, але вони
є, і якщо розглядати представництво України при НАТО, то
тут якраз повинна бути така людина. Пам’ятається, Галібаренко
була послом України у Великобританії, нічого особливого там не
показала, тому мені здається, що
могли бути варіанти і трохи кращі», — вважає експерт.
Подібної думки дотримується і екснардеп Борислав Береза.
«Коли президент цікавиться у президента США Байдена,
чому ми ще не в НАТО, а сам не
реалізує всі реформи і прописаний раніше план дій, то чекати
можна довго, але так і не дочекатися. А якщо при цьому врахувати, що два роки в нас не було свого посла в НАТО, то нерозумно
чекати, що без лобіювання і відстоювання своєї позиції в Альянсі нас будуть запрошувати.
Не будуть. І зараз, призначаючи
послом при НАТО хоча б ту ж Наталю Галібаренко, яка, м’яко кажучи, не в темі проблематики, і
не призначаючи тих, хто компетентний у питаннях Альянсу,
ми не отримаємо швидких і якісних поліпшень взаємин із НАТО.
Адже новому послу знадобиться
чимало часу, щоб увійти в курс
справ і заручитися підтримкою.
Ось, враховуючи все це, нас і не
запросили», — зазначив він. ■
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■ SOS!

■ НОВИНИ ПЛЮС

Було море Мармурове,
а стало «сопливе»

Байден запросив Зеленського у Білий дім

Екологічна катастрофа в Туреччині: фахівці шукають способів подолати
проблему
Олег БОРОВСЬКИЙ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уперше
прокоментував велику екологічну катастрофу, яка
назрівала в регіоні Мармурового моря з початку цього року. Глава держави був
змушений відреагувати, бо
вже є реальна загроза життю
мешканців західного регіону Туреччини, а також через
неї вже б’ють на сполох турецькі екоактивісти, політики, а також провідні світові
ЗМІ, включно з «Рейтер»,
Бі-Бі-Сі, американською газетою «Вашингтон Пост» та
британською «Телеграф».
Активне занепокоєння висловлюють і сусідні з Туреччиною морські країни, передусім Греція та Болгарія.
Тож президент Туреччини
Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв зробити все можливе, щоб вирішити проблему так званих «морських
соплів» (чи, як більш делікатно називає їх Бі-Бі-Сі,
— «морських шмарклів»)
— густого біло-коричневого слизу з фітопланктону,
що вкрив берег Мармурового моря поблизу Стамбула
та інших місцевостей цього
густонаселеного регіону.

Гине все живе
Кораблям в Мармуровому морі доводиться проходити через товстий шар
цього «желе», а рибальські човни не можуть вийти в море, оскільки слиз
забиває їхні двигуни. Це
неприємне явище загрожує життю морських організмів і заважає рибальству. Слиз утворюється не
лише на поверхні моря, а
й опускається на глибини до 25-30 метрів і знищує все живе, перекриваючи доступ до кисню. У
риб він забиває зябра, і ті
просто тонуть. На ідилічних фото Стамбула минулих років можна бачити
сотні рибалок з вудками,
які таким чином поповнюють свій родинний раціон
за рахунок популярних у
Туреччині морепродуктів.
Тепер це в минулому. Там,
де є «морські шмарклі», не
можна ловити рибу чи плавати.
«Звичайно, це нам заважає, — сказав у розмові
з «Франс Пресс» рибалка
Махсум Дага. — Знаєте,
що відбувається з молюсками? Вони відкриваються
і потім не можуть закритися — слиз їм заважає. Всі
морські равлики тут уже
мертві». Місцеві мешканці відзначають, що концентрація желеподібної
речовини під водою в 1015 разів вища, ніж на поверхні. Морські соплі забиваються в зябра морських
коників, крабів, дрібної

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським
у понеділок запросив його відвідати з візитом цього літа
Вашингтон. Про це за підсумками розмови двох лідерів
заявив на брифінгу радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Зустріч, імовірно, відбудеться в липні, повідомляє агенція «Інтерфакс». Байден також знову запевнив Зеленського в підтримці Вашингтоном територіальної цілісності й суверенітету України. Володимир
Зеленський у своєму твіттері подякував Байдену за запрошення. «Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США»,
— зауважив український президент. Нагадаємо, до цього
Байден і Зеленський провели лише одну телефонну розмову, яка відбулася 2 квітня.

У Росії можуть засудити до ув’язнення за
носіння футболки збірної України
Російський адвокат Ігор Бушманов розповів про те,
що за носіння в Росії футболки збірної України з обрисами мапи, на якій є Крим, може настати кримінальна відповідальність, передає Sport24. «Якщо хтось одягне цю
футболку на території Росії, то такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм. Ці дії будуть розглянуті відповідно до
статті 280.1. КК РФ », — сказав Бушманов. Також Бушманов зазначив, що, згідно зі статтею, за первинне порушення особа отримує адміністративне покарання, за повторне — грошовий штраф, арешт до шести місяців або
позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Лукашенко наказав святкувати день
нападу СРСР на Польщу

❙ Там, де море, вкрите слизом, не можна ловити рибу чи плавати.
риби й інших істот, через
що морські мешканці гинуть.
Мармурове море та два
проливи на його кінцях —
Босфор і Дарданелли — є однією з найзаванатаженіших
у світі трас руху морських
суден, у бік як Чорного
моря, так і Егейського. У
недільному виступі Ердоган визнав, що морський
слиз також загрожує Чорному морю, а про Егейське
не згадав, певне, з огляду
на те, що половина його узбережжя належить Греції,
з якою в Анкари не зовсім
дружні відносини. Інша половина егейського узбережжя належить Туреччині.
Тут розташоване третє за величиною місто Туреччини
— тримільйонний Ізмір, а
ізмірський порт, що розкинувся вздовж узбережжя,
— другий найбільший порт
Туреччини після Стамбула.
І, що особливо важливо
для туристичної галузі Туреччини, в регіоні Егейського моря навколо Ізміра
розташованi найпрестижніші курорти Туреччини,
яким віддають перевагу
вибагливі туристи з Західної Європи. А розташоване
далі на схід узбережжя Середземного моря в районі
Анталії облюбували менш
вибагливі бюджетні туристи з Росії та України. Розповсюдження «морських
соплів» на узбережжя
Егейського моря загрожує
Туреччині втратою до 50%
доходів від туристів iз Заходу.
Президент Ердоган визнав, що «морські шмарклі»
загрожують також Чорному морю, передусім курортам сусідньої Болгарії. Бо
ще достеменно не вивчено,
чи здатні кораблі, які курсують Мармуровим морем,
переносити вбивчий слиз.

Тепло плюс брудна вода
Уперше цей феномен
зафіксували в Туреччині
у 2007 році. Тоді товстий
шар коричневого слизу з
фітопланктону також спос-

терігали в Егейському морі
біля узбережжя Греції. Однак нині його поширення
в Мармуровому морі стало наймасштабнішим в історії, зазначає Бі-Бі-Сі. «Я
сподіваюся, що ми врятуємо наші моря від цієї напасті. Я боюся, що вона пошириться у Чорне море, ...
це буде величезна проблема. Потрібно негайно діяти», — сказав президент
Туреччини. Адже в порту
Самсуна, що на Чорному
морі, днями експерти також виявили це неприємне явище.
Ердоган закликав розслідувати причини поширення слизу, а уряд країни
вже відправив групу з 300
фахівців, які мають дослідити ситуацію.
Тим часом муніципалітет Стамбула запустив проєкт, спрямований
на боротьбу з неприємним
природним явищем. Планується провести очистку
Мармурового моря, задіявши спеціальні судна. Відомо, що в Муданьї (провінція Бурса) спеціальні групи від стамбульського
муніципалітету вже провели очисні роботи.
Морський слиз — природне явище, спричинене
надмірним розростанням
фітопланктону через високу температуру і забруднення води. За словами експертів, за останні 40 років
ця проблема тільки набирала обертів.
Як
пояснив
Ейлюль Мустафа Сари, декан морського факультету турецького Університету Бандирма Оньєді,
збільшення кількості азоту й фосфору в морі значною мірою пов’язане з побутовими відходами, такими як стічні води. І це
провокує розростання фітопланктону. «З посиленням ефекту потепління ми
ризикуємо, що разом iз
«морськими соплями» будуть з’являтися особливі
групи токсичних мікроорганізмів», — заявив Му-

харрем Балджи, викладач
гідробіології в Стамбульському університеті.
В інтерв’ю Бі-Бі-Сі професор Байрам Озтюрк iз Турецького центру морських
досліджень сказав, що
проблема слизу не зникне, якщо влада не вкладе більше коштів у програму очищення каналізаційних зливів зі Стамбула.
«Розростання слизу загрожує морським організмам,
в тому числі устрицям,
мідіям і морським зіркам.
Це справжня катастрофа»,
— каже експерт. За словами турецьких учених, додаткове
навантаження
на екологію Мармурового моря також створюють
шкідливі викиди, які потрапляють в сусіднє Чорне
море з Дунаю.
Тож це проблема не
лише Туреччини. А, зокрема, й України. У червні 2019 року зацвіла смарагдовим кольором Одеська затока. У соцмережах
з’явилися сотні фото та відео з дивним явищем. Біолог та керівник громадської організації «Зелений
лист» Владислав Балінський пояснив тоді цвітіння
води розмноженням у воді
мікроскопічних організмів
— ціанобактерій Nodularia
spumigena. Таке інтенсивне забарвлення Одеської
затоки
спостерігається
зрідка. На цвітіння води
впливають два чинники:
рівень солоності та забруднення. «Ці мікроорганізми
поглинають увесь кисень
iз води, і через це гине вся
живність. Таке вже було в
Одеській затоці у 2010 році
— масова загибель усього
живого. Тоді навіть мідії
загинули. Це екологічна
катастрофа великого масштабу. І це дуже серйозно
може позначитися на екології міста Одеса», — розповів Владислав Балінський. Можна припустити,
що це була «маленька репетиція» драми, яка тепер
розігралася в Мармуровому морі. ■

Влада Білорусі заснувала в країні нове свято — День
народної єдності. Указ про це підписав Олександр Лукашенко, повідомляє офіційне агентство БЕЛТА. Свято відзначатимуть 17 вересня. У 1939 році в цей день радянські війська без оголошення війни перейшли кордон Польщі,
яка з 1 вересня вела війну проти гітлерівської Німеччини.
Радянські війська взяли під контроль східні регіони Польщі, населені переважно українцями і білорусами. Згодом
ці території були приєднані відповідно до радянської України і радянської Білорусі. День 17 вересня «став актом
історичної справедливості щодо білоруського народу», заявила пресслужба Лукашенка, зазначивши також, що «відновлена в 1939 році єдність дозволила Білорусі вистояти
в роки Великої Вітчизняної війни (у білоруській та російській історіографії досі вживають цю радянську назву. —
Ред.)». Польща, у свою чергу, вважає події 1939 року актом агресії з боку сталінського Радянського Союзу.

Європарламент відновлює засідання
у Страсбурзі після річної перерви
Європарламент відновлює засідання у Страсбурзі
після річної перерви, яка була викликана пандемією. У
понеділок, 7 червня, у столиці Ельзасу розпочалася чотириденна сесія. Останнє пленарне засідання Європарламенту відбулось у лютому минулого року. Від березня сесії проводили в Брюсселі. На відновленні засідань
у Страсбурзі наполягали французькі політики та представники столиці Ельзасу, оскільки готелі та ресторани
зазнали фінансових втрат через пандемію.

Більше 40 осіб загинули в зіткненні
потягів у Пакистані
Щонайменше 41 особа загинула і ще понад 100 були
травмовані внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів
у Пакистані. Трагедія сталася вранці у понеділок поблизу
міста Дахаркі на півночі провінції Сінд. Спершу швидкісний потяг, що прямував iз портового міста Карачі на північ, зійшов iз рейок, унаслідок чого багато вагонів цього
потяга перекинулися на колію зустрічного руху. Невдовзі
ці вагони протаранив інший потяг, що рухався у зворотному
напрямку. В обох потягах перебувало близько 1200 пасажирів, більшість iз них на момент аварії спала — трагедія
сталася рано вранці. Кількість жертв аварії може зрости,
оскільки один iз вагонів потяга опинився внаслідок аварії
під локомотивом другого. Загалом під час зіткнення було
знищено шість вагонів. У рятувальній операції беруть
участь пакистанські солдати та військова техніка.

Держдума Росії образилась
на законопроєкт Зеленського
«Образою історичної пам’яті» назвала Держдума Росії
законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який виключає росіян iз переліку корінних народів
України, і заявила про «наслідки для існування України
як держави». Як повідомляє «РІА «Новості», відповідну
постанову російські депутати ухвалили на засіданні 8 червня. «Розчерком пера права вважати себе корінними народами на території України позбавляються мільйони росіян
(17,2% населення, за даними останнього перепису), сотні
тисяч білорусів (0,57%) і молдован (0,54%), що входять
у трійку найбільших національних меншин в Україні», —
йдеться в тексті заяви. В ній також зазначається, що внесений Зеленським законопроєкт є «новою спробою вбити клин між українським, російським та іншими корінними народами України». Нагадаємо, президент Володимир
Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №5506,
згідно з яким корінними народами України на території
Криму є кримські татари, караїми, кримчаки.
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

На перший погляд, у підприємства, що
випускає продукцію під торговою маркою My space, немає нічого особливого,
оскільки невеликим цехом із сучасним
швейним обладнанням сьогодні вже нікого не здивуєш. Водночас сама назва
виробничого бренду (перекладається як
«Мій простір») виникла не випадково. Тут
працюють жінки, що потрапили у складні
життєві обставини і тепер намагаються
створити свій власний острівець стабільності.

Шанс на майбутнє
У кожної з 25 швачок, яких привела сюди нелегка доля, за плечима — окрема трагічна історія. Одні переїхали
до Полтави з окупованого Донбасу або
втекли від домашнього насилля, інші
повернулися з в’язниці, де відбули чималі терміни за тяжкі злочини. Є також
ВІЛ-інфіковані і ті, хто поборов залежність від алкоголю та наркотиків. «Роботодавці просто не хочуть брати їх на
роботу, та й спеціальних програм адаптації там немає, — каже заступник виконавчого директора БО «Світло надії»
Анатолій Павленко. — Тому їм дуже
важко соціалізуватись. Вони просто не
знають, як застосовувати свої навички. Часто буває таке — жінка вийшла
з колонії і через певний час знову туди
повернулась, адже не отримала ні підтримки, ні допомоги у скрутний час».
Аби вирішити цю проблему, кілька
благодійних організацій міста створили
спеціальний центр, де надають тимчасове житло, консультацію психологів
і можливість освоїти новий фах. Найбільш доступною і популярною стала професія швачки, оскільки нею володіють фактично всі жінки, які повернулися з місць позбавлення волі. Але
тут є і певна проблема. За ґратами вони
в основному працювали на старому обладнанні. І оскільки власники швейних
цехів не хочуть займатися перенавчанням новеньких, жінкам вказують на
двері не лише через складне минуле.
Саме тому в організаторів центру поступово виникла ідея не лише працевлаштовувати своїх клієнток, а й надавати
їм роботу на власному соціальному підприємстві.

Свій простір завжди кращий
Поспілкуватися із самими майстринями не пощастило, бо вони не люблять, коли хтось ятрить їхні незагоєні

Зшити пошматовану долю
У Полтаві жінки, які потрапили у складні життєві обставини, створюють одяг
для відомого французького бренду
рани. Але через відчинені двері цеху
видно, як вони працюють на нових імпортних машинах. У «передпокої» робочої частини є щось на зразок гардеробної, де висять готові для продажу
моделі. Це здебільшого традиційні футболки, екосумки, головні убори. І все ж
особливу увагу привертають стримані,
але досить симпатичні блузки і сукні.
«Основним нашим замовником є французький бренд IKKS. З ними співпрацюємо на умовах давальницької сировини, — повідомила голова правління
навчально-виробничого центру «Громадська спілка» Марина Смірнова. —
Що це означає? Замовник надсилає нам
тканину, фурнітуру та інші деталі. Ми
шиємо замовлення і відправляємо йому
назад. Логістика, перевезення — за все
відповідає замовник. Спроможність нашого виробництва — 5 тис. одиниць на
місяць. Де можна купити наші моделі у
Франції? Ми, до речі, запитували у партнерів IKKS. Кажуть, що в них є бутіки,
у тому числі і на знаменитих Єлісейських полях».
Співпраця з іноземним брендом приносить соціальному підприємству певну
стабільність, оскільки є кошти на покриття комунальних витрат та скромну
зарплату. Але говорити про перспективу розвитку досить складно через брак
ресурсів. Внесла свої корективи і пандемія, що ускладнила логістику і скоротила обсяги замовлень. Отож восени позаминулого року тут зареєстрували власну торгову марку My space і
розпочали випуск уже своєї продукції.
З’явився також конструкторський цех,
що став експериментальним майданчиком для пошуку нових ідей. Зрештою,
полтавське підприємство отримало від
Міносвіти ліцензію на навчання за професіями «швачка» і «закрійник». Це
дозволяє жінкам швидше знаходити
роботу на інших фірмах і почуватися
впевненіше в новому житті.
Про те, наскільки складно створити
себе заново, свідчить хоча б ось ця про-

❙ У цьому цеху багато хто починає життя з чистого аркуша.
❙ Фото з сайту pleddg.org.ua.
стенька історія. «Є у нас дві жінки, Лариса і Наталя, за плечима яких — чималий термін перебування в колонії,
— каже Анатолій Павленко. — Недавно вони підійшли до мене і зі сльозами
на очах розповіли, що клієнткам центру влаштували справжній корпоратив. Здавалося б, що ж тут такого? Але
в їхньому житті подібне свято трапилося вперше. Ніколи раніше вони не переживали ось таких простих святкових емоцій. Загалом, уже сама можливість жити і працювати серед людей
без подібного факту в біографії дає чималий шанс швидкої адаптації. Хоча
психологічні зриви у них — не така вже
й рідкість. Наші фахівці це знають і завжди готові допомогти».
Підопічні цього проєкту — своєрідний барометр, за яким можна відстежу-

вати загальну «погоду» в нашому суспільстві. Скажімо, в перші два роки війни на Донбасі сюди з’їжджалися люди,
які втратили житло або не змогли прийняти закони окупаційного режиму. Допомогти їм було простіше, бо зону АТО
покидали соціально активні люди. Співробітники центру нерідко влаштовували їх у місцевих ОТГ, де, окрім роботи,
можна отримати і дах над головою.
Трапляються і зовсім проривні історії. «Одна сімейна пара, — каже пан
Анатолій, — отримала фінансову допомогу від наших міжнародних партнерів
і відкрила власну кав’ярню в столиці.
Були також випадки, коли наші клієнти знайшли високооплачувану роботу в
Полтаві і змогли придбати власне житло. Словом, багато що залежить і від самої людини». ■

■ КРЕАТИВНО

Кіт Інжир носить флікер. А ти?
На Кіровоградщині стартувала безпекова просвітницька кампанія
Аміна ВІКОВАН
«Будьте котиками — носіть
флікери» — до цього закликає
нова просвітницька кампанія,
що була створена в рамках проєкту «Амбасадори безпеки». Її
мета — популяризувати дотримання правил дорожнього руху
та використання флікерів —
світловідбивних елементів, які
роблять пішоходів та велосипедистів видимими для водіїв.
Нещодавно було внесено зміни до правил дорожнього руху, в яких пішоходів
зобов’язали використовувати
світловідбивні елементи за несприятливих погодних умов
або недостатньої видимості. Це
і стало передумовою створення
кампанії. «Наша амбітна мета
— зменшити кількість ДТП за
участю пішоходів та велосипедистів. Ми можемо впливати на їхню безпекову культуру», — зазначила на презентації проєкту його координаторка Ірина Ткаченко.
Амбасадором
безпекової просвітницької кампанії

став Кіт Інжир, якого багато
років тому створила ілюстраторка Олена Павлова. «Інжир
— наша таємна інформаційна зброя. Під виглядом милого котика ми популяризуємо
важливі ідеї безпеки на дорогах, читання книг, волонтерство тощо. Тому Інжиру стало
так важливо долучитись до цієї
кампанії», — каже пані Олена. Кіт справді завжди там, де
потрібна допомога й просвітництво. Наприклад, свого часу
він виходив на акції з підтримки тоді ще ув’язненого Олега
Сенцова, вчив мити «лапки» і
правильно поводитися в умовах пандемії, наголошував, що
весною можна ходити без шапки, але не без книжки.
У Кота є навіть власна
сторінка у фейсбуці. «З днем
велосипедиста! На моєму ровері 7 світловідбивачів, тому
мене у темряві бачать не тільки коти, а ще й водії! Вітання від Амбасадорів безпеки,
пам’ятайте про шолом та флікери. І бажаю цього літа крутити педалі у красиві далі», —

«пише» Інжир в одному зі своїх
останніх постів.
Як нагадує Ірина Ткаченко, директорка Агенції сталого розвитку «Хмарочос», рух
«Амбасадорів безпеки», який
втілюється за фінансової підтримки уряду Канади, розпочався у Кропивницькому і активно поширюється громадами України. У рамках проєкту
створять 30 тис. саморобних
флікерів та понад 3 тис. фабричних. Їх виготовлятимуть у
майстернях проєкту, а потім
роздаватимуть усім охочим.
Зокрема, в рамках проєкту
створять браслети, флікери у
вигляді кота, наліпки зі спеціального сертифікованого матеріалу, виробленого у США,
який відбиває світло.
Фахівці нагадують, що флікери зменшують ризик наїзду
на пішохода на 85%. І якщо у
вас не світяться в темряві очі, як
у кота, то варто мати такі світловідбивні елементи на своєму
одязі, додає «мама» Інжира Олена Павлова. Тож будьте котиками — носіть флікери. ■

❙ Кіт Інжир поганого не порадить.
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■ ПОЛІТПАРНАС

Президентські «глядєлки»-«хотєлки» «Двуязичіє»
панує

Чи не пора вже позбуватися ілюзій?
М. БАРАНОВСЬКИЙ
с. Ушомир, Коростенський район, Житомирська область
Шановна «Україно молода»! Передплачую вашу газету чи не від початку її
заснування. Для мене, людини похилого віку, достатньо інформації, що я чую
по радіо та беру з вашої-нашої газети.
Нині у ЗМІ жваво обговорюють бажання В. Зеленського знову зустріти-

ся з В. Путіним. Стратегія нашого верховного головнокомандувача у війні з
Росією досі залишається незрозумілою
і непередбачуваною.
Недавно мій знайомий прочитав
мені з інтернету дотепний допис із цього приводу.

План «Б»?
Нашому головнобородь... Тьху!..
Верховний Зе з верховним Пу
Вдруге стрітись хоче:
Вже відпала стратегія
«Заглядати в очі».
Бо заглянув і побачив,
Що там — все погане!..
Куди-то він цього разу
Путіну загляне?

Булгакова, який висміяв господаря
дому, де пройшли його найщасливіші
роки? Адже всі, хто читав «Білу гвардію», чудово знають ставлення письменника до всього українського.
Драматично склалася доля архітектора з приходом радянської влади
у Київ. У 1919-му його заарештувала
ЧК, його утримували в Лук’янівській
тюрмі, піддавали тортурам, тричі ви-

водили на імітований розстріл, а коли
перевозили в табір за межами міста,
при спробі втечі вбили.
Про інтелігентність і благородство
родини Листовничих (попри паплюження сталінським адептом) свідчить
і те, що донька Василя Івановича —
Інна Василівна Кончаковська-Листовнича (померла в 1985 р.) — була
праведником Бабиного Яру. ■

■ ФОТОФАКТ

Місце сили
Ірина ОРНАРОВИЧ
У Вінниці є пам’ятка архітектури
— так званий будинок капітана Четкова. Особа власника будинку на загал
невиразна й нецікава, а ось архітектор
цієї красивої будови, виконаної у популярному на той час (1910 р.) стилі
модерн заслуговує на увагу. Ім’я автора проєкту — Листовничий Василь
Іванович, і багато булгакофілів можуть впізнати його в образі Лісовича, сусіда Турбіних із «Білої гвардії»,
якого карикатурно змалював Булгаков. Листовничий насправді був
власником будинку на Андріївському узвозі, 13, у Києві, де свого часу
орендувала квартиру родина Булгакових. Подейкують, що велика й гамірна сімейка письменника постійно
заливала Листовничих, які мешкали
поверхом нижче і, звісно ж, мали претензії до неспокійних сусідів. Проте,
гадається, причина була в іншому.
Василь Іванович Листовничий походив із древнього козацького роду,
обіймав високі посади в Києві і був
почесним його громадянином. Після
Жовтневої революції, коли в Києві
проголосили УНР, Листовничий був
будівничим Комісаріату у справах
Київської шкільної округи, керував
ремонтом Педагогічного музею (Центральної Ради) та театром Соловцова. Можливо, саме співпраця з керівними органами УНР так дратувала

Олександр СУЧКОВ,
ветеран праці (61 рік трудового стажу),
та ще десять підписів
Київ
Шановна редакціє української народної, щирої та правдивої газети
«Україна молода»! Щиро дякую вам за
вашу працю, служіння українському
народу та нашій прекрасній країні.
Звертається до вас від імені ще десятьох працівників ветеран праці трудового колективу ПрАТ «Готельний
комплекс «Дніпро», який належав
до Державного управління справами (ДУС), на жаль, проданого у приватні руки. Усіх ветеранів праці після виходу на пенсію було взято на
облік для подальшого обслуговування медичним закладом ДУС. Цей заклад залишив нам у спадок прекрасну
поліклініку, яка має сучасне новітнє
медичне обладнання. Та найбільшим
надбанням цього закладу є трудовий
колектив, у якому працюють висококваліфіковані лікарі всіх медичних профілів. Окрім професіоналізму,
їм ще притаманні високі моральні та
етичні якості. Вірою й правдою вони
слідують даній ще в студентські часи
клятві Гіппократа. Усі свої знання,
набуті у вишах, багаторічний практичний досвід та навики застосовують у щоденній праці на зміцнення

■ ЗЕМНИЙ УКЛІН

Вірні клятві Гіппократа
Слова подяки медикам
здоров’я громадян. Один із відомих
людей свого часу сказав: «Здоров’я
народу — багатство країни!». Звертаємося до вашої газети, щоб на ваших
шпальтах надрукувати звернення та
подяку цим чуйним медичним працівникам клініки №2 ДУС, щоб про них
знала вся Україна.
Велика заслуга в такій роботі клініки головного лікаря Слабіцької Наталії Павлівни, заступника головного лікаря з медичної частини Коротун
Світлани Іванівни — саме їм потрібно дякувати за формування колективу
однодумців, починаючи від санітарок,
лаборантів, технічних працівників і закінчуючи завідувачами відділень. Особлива подяка працівникам
реєстратури, які зустрічають відвідувачів одними з перших. Для більшості з пацієнтів їхні прізвища невідомі, проте своїх відвідувачів вони
впізнають навіть за голосами, коли ті
ще тільки вітаються з вахтерами при
вході, і зустрічають їх усмішками та

викладеними картками на стійці.
Та особливої подяки й поваги заслуговують лікарі: завідувачка лікувальним відділенням С. М. Євгоровська, терапевти О. В. Горбунова, В. В.
Авер’янов, Т. О. Галас, Л. В. Баган,
П. М. Старцев, кардіолог О. І. Медведенко, С. А. Квасніцька, ендокринолог В. М. Резніченко, ФТК Л. О. М.
Квасніцька, офтальмологи Л. І. Гудзовська та Т. Ю. Івченко, хірург Б. М.
Костантінов, уролог А. І. Єфремов,
отоларинголог П. А. Букатін, дерматолог Л. Є. Красун, завідувач кабінету УЗД М. О. Новобранцев, лікар УЗД
О. В. Єременко, завідувачка стоматологічним відділенням О. Я. Федотова,
стоматолог О. В. Мазур, невропатолог
С. А. Квасневська.
Під час розгулу світової пандемії
коронавірусу про наших медиків заговорив увесь світ. Почали пропонувати роботу в найбагатших країнах
світу, які потихеньку визнають дипломи медичних закладів колишньо-

Олександр ТУРЧИНСЬКИЙ
Ямпіль, Вінницька область
Тридцять літ, як довгожданну
Здобули ми волю —
Вибираємо собі ми
І владу, і долю.
Та не все, не все на світі
Можна вибирати!
Українська мова рідна
В нас одна — як мати.
Вже й Союзу не існує,
Та, на жаль, і нині
«Двуязичіє» панує,
Квітне в Україні.
Чом про мову суперечка
Не вщухає й досі?
Чи ми справжні українці,
Чи ми — малороси?
Чи ми гордості не маєм —
І тому, братове,
Надто мляво захищаєм
Українську мову?
Чи в своїй країні рідній
Ми — немов туристи?
Хто мені на ці питання
Зможе відповісти?
На Донбасі, на Волині —
Всюди в Україні
Українцями себе ми
Відчувать повинні.
І в щасливу для Вкраїни,
І в гірку годину
Мова наша солов’їна
Нас єднать повинна.
Є у нас своя держава —
Вільна, незалежна,
Й серцем вірю я безмежно
І беззастережно,
Що не буде малоросів
Поміж нас, братове,
Й запанує в Україні
Українська мова!

го Радянського Союзу та України. У
нас багато розумних та професійних
лікарів, медичних сестер, які вміють
і знають, як лікувати. Надавши їм
усе необхідне (кисневі апарати, вакцину, ПРЛ-тести, фінансування, достойні зарплати), держава може врятувати нашу медичну систему від
руйнації. Сьогодні все тримається на
жертовності наших медичних працівників. Лише завдяки їхній самовіддачі вдається рятувати тисячі людей від
підступного вірусу.
Обурює, що наші теле- та радіоканали, преса мало приділяють уваги
героїчній праці українських медиків
під час пандемії, а подеколи й просто
звинувачують їх ледь не в усіх смертних гріхах. А вони насправді заслуговують на нашу шану, турботу, комфортні умови праці. Ми всі повинні
зробити так, щоб професійні й якісні медичні послуги були доступними
всім без винятку, незважаючи на їхній соціальний статус чи матеріальне
становище.
Сподіваємося, що наші можновладці прочитають це звернення у вашій
газеті, почують щирий та правдивий
голос народу. А ми, в свою чергу, хочемо ще раз висловити слова подяки
всім медичним працівникам та їхнім
родинам, побажати міцного здоров’я,
достатку. ■
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■ ПОЛЕМІКА
Михайло НАЄНКО,
професор, директор Центру літературної творчості Інституту філології КНУ імені Тараса
Шевченка, лауреат Шевченківської премії

Так уже склалося, що і в природі, і в людській цивілізації є просто авторитети, а є й святині.
Світил і планет у небесах мільйони чи й мільярди, але Сонце серед них є саме святинею. Бо
завдяки йому існує все живе на нашій планеті. Хоча астрономи й одвічно шукають на ньому
плям, а часом і спекулюють щодо визначення впливу на них космічних променів, але про
святість його не забувають. Хоча йому самому від того, як кажуть, ні холодно ні жарко.

Відшукування деталей у біографічних
фактах
Тарас Шевченко, хоч би що про нього писали любителі всіляких «суничок»,
для українців був і залишиться святинею. Це помітили вже його сучасники,
і не тільки такі високочолі, як КвіткаОснов’яненко, Микола Чернишевський
чи Пантелеймон Куліш, а й так званий
найпростіший люд. Зокрема, ота дівоча
половина українок, яка, будучи, мабуть,
майже не освіченою, квітами та зламаним гіллям дерев устеляла дорогу, якою
несли на Канівську гору труну з тілом Тараса. Та й оте студентство Київського університету, яке несло на руках Шевченкову труну від церкви Різдва Христового на
київському Подолі до кораблика, який
мав доправити її до Чернечої гори.
Ні згадані дівчата-українки, ні київські студенти не мали тоді ніякого уявлення про значно пізніше підпорядкування
Шевченка під, наприклад, народницьке
епігонство чи компартійне заангажування його; вони душею відчували, що хоронять когось дуже дорогого для всіх, через
що його називатимуть і «батьком нації»
(фольклорне визначення), і «володарем у
царстві духа» (І. Франко), і «генієм-пророком» (як посередником між Богом і людьми) тощо. Не всі ці характеристики щодо
Шевченка можна вичерпно пояснити, але
й заперечити їх не можна так само, як і самого поняття святості. Особливо, коли воно
пов’язується із, власне, словом, словом художнім, яке, як знаємо, виділило людину
з-поміж живих організмів в окремий вид,
було для неї святістю з самого її початку, і
було Богом, і було в Бога. Беручись, відтак,
за аналіз слова чи біографію творця того
слова Шевченка, про це слід пам’ятати насамперед, інакше бо потрапиш, м’яко кажучи, в дуже незручну ситуацію.
Історія літературного слова має ту
властивість, що якість і зміст його з роками «підростає», і тому кожне людське
покоління вдається до його «перепрочитання». Так само «перепрочитується» і
біографія творця художнього слова. Але
винятково під тим кутом зору, як вона,
біографія, пов’язується із, власне, його
творчістю. Бо буває так, що окремі твори
його залишаються незрозумілими для цілих поколінь дослідників чи й просто випадають із їхніх обсервацій.
Досі, наприклад, немає відповіді на питання, чому Шевченко не включав у жоден свій «Кобзар» вірша-ораторії «На вічну пам’ять Котляревському»? Або чому в
жодній академічній «Історії української
літератури» немає аналізу глибоко філософської поезії «Чи то недоля та неволя»?
Не кажучи вже про те, що так звані російські повісті Шевченка досі академічно не
пов’язані з європейським бідермаєром
(міщанським романтизмом), який хибно
називають перехідним стилем від класицизму до романтизму? Адже він насправді
«закінчував» собою романтизм і починав
реалізм... Так само не висвітленим залишається зв’язок Шевченкової поезії з пізнім бароко, ренесансом та високим Середньовіччям (із його вершиною «Слово про
Ігорів похід»).
Думалось, що ці питання зацікавлять автора книжки «Шевченко. Сучасна
біографія» Станіслава Росовецького як відомого знавця і фольклорної, і професійної літератури. Утім, як видно, перший
план роботи зайняло відшукування-коментування деталей у біографічних фактах, котрі відомі з багатьох хрестоматій.
Про деякі з них ґрунтовно нагадала Роксана Харчук у рецензії «Сучасна біографія
Шевченка: реальність і міфи»; її в певному
розумінні доповнила доцент Світлана Задорожна під час обговорення книги, організованого літературною кафедрою ІФ КНУ
імені Тараса Шевченка. Модерував обговоренням доцент М. Конончук, критично й
не дуже взяли участь у ньому також профе-

сори Н. Бернадська, Л. Грицик, О. Сліпушко, М. Шаповал, доцент О. Сінченко й ін.
Дехто, правда, робив це по-малороськи,
без позиції (і «вашим» і «нашим»), а одна
(«найстарша») навіть тупала ногами в бік
модератора, що той не стежить за регламентом. Так, ніби вона продовжує перебувати на компартійних зборах, а не на
науковому обговоренні дуже важливої
проблеми.
Тим часом сайт «Історичної правди»
про видання Станіслава Росовецького вигукнув: «Ой, а де тут сучасна біографія
Шевченка?» І кандидат історичних наук,
завідувач літературно-меморіального музею Тараса Шевченка Мирон Гордійчук,
зокрема, зауважив: «Безумовний позитив книги — вона читається як літературний твір. Натхненно, з елементами детективних вкраплень в основну канву оповіді.
Наприкінці кожного хронологічного розділу наявний екскурс в мітотворення навколо Шевченка, яке автор доречно назвав
«паралельне шевченкознавство».

Про Шевченка і Пушкіна
Я під час згаданого обговорення, організованого літературною кафедрою, теж
дуже засумнівався, чи запропонована «сучасна біографія» є справді сучасною? Краще було б назвати дослідження «штрихами до біографії» чи щось у такому дусі, як
назвав свого часу професор Григорій Клочек книжку про Шевченкове слово «спробою наближення». Йдеться про те, що поставити «останнє слово на папері» про постать Шевченка — річ ще довго буде бажаною, а не дійсною. Донині майже кожна
студія про поета викликає більше запитань, ніж дає на них відповідей.
У книжці Станіслава Росовецького,
крім усього, є чимало натяжок і приблизностей, які суперечать відомим фактам.
Наприклад, акцентується на якійсь любові Шевченка до Пушкіна. А не зайвим
було б згадати спомин художника Михайла Мікешина, ілюстратора «Кобзаря»,
з яким Тарас Григорович познайомився
1858 року: «Сидячи в гостях у Шевченка, я довідався з мови його, що він не любить нашого поета Пушкіна, і не тому, що
він вважав його поганим поетом, а просто
тому, що Пушкін автор поеми «Полтава»:
Шевченко дивився на Кочубея не інакше,
як на донощика, а Пушкін бачив у ньому
вірного сподвижника Петра Великого, ок-

❙ Пам’ятник Шевченку на найвищій вершині Кавказу (1939).
❙ Фото з сайту ourboox.com.

«Знать, од Бога
і ті слова ідуть
Чому в «колотнечу біля підніжжя Шевченкової гори»
потрапляє книжка загалом освіченого літературознавця
Станіслава Росовецького

❙ Пам’ятник Тарасу в Римі (1973).
❙ Фото з Вікіпедії.

«Тарас Шевченко, хоч би що про нього писали любителі всіляких «суничок»,
для українців був і залишиться святинею. Це помітили вже його сучасники,
і не тільки такі високочолі, як Квітка-Основ’яненко, Микола Чернишевський
чи Пантелеймон Куліш, а й так званий найпростіший люд».
лепаного і страченого Мазепою.
Марно запевняв я Шевченка, що зi своєї
точки погляду Пушкін правий і що він так
самісінько щирий, як і Шевченко, в своїй
ненависті до поляків. Але Шевченко тим
дужче лаяв Пушкіна, чим палкіше я боронив його».
Попри це, між іншим, одну Пушкінову думку слід було б Станіславу Росовецькому взяти на озброєння. Як метод. Коли
відлетів у вирій Джордж-Гордон Байрон,
багато хто (переважно з обивателів) бідкався, що той не залишив спогадів про себе,
якихось щоденникових записів і т. ін. На
що Пушкін роздратовано сказав (цитую з
пам’яті): «Байрон залишився великим у
своїх великих творах, а ви хотіли ще побачити його на горшку?».
На жаль, у «сучасній біографії», написаній Станіславом Росовецьким, Шевченка, образно кажучи, показано дуже часто
саме «на горшку». Забуваючи, що це зовсім не нове, а тим більше — не сучасне. Шукачі плям на Шевченковій творчості та на
постаті самого автора вже з’явилися після

виходу його першого «Кобзаря» та поеми
«Гайдамаки». Чого вартий «неистовый
Виссарион», який після арешту поета сказав, що зробив би з ним таке саме. Потім
його доконували епігони, які, як писав
Іван Франко, також любили неньку, рвали кайдани й кликали до сокири, але стати в рівень із цим генієм так і не спромоглися. Потім плюгаві борзописці почали
публікувати свої «Кобзарі», аби понизити головну Шевченкову вершину — його
власний «Кобзар».
Траплялося таке і в 20-х роках ХХ
століття, і зовсім недавно — вже в 1990-х,
коли Україна стала незалежною державою і дехто завважав, що може почуватися в усьому вільним. Зокрема — і в нарузі над літературними святинями. Тоді
ж з’явилося кілька спроб принизити
лесбіянством Лесю Українку та Ольгу Кобилянську, реанімувати Стебунову фальш
про «буржуазну» дволикість Михайла Коцюбинського, не кажучи вже про розгортання тоді «чорної археології» в дослідженні Шевченкової біографії. Одному здалося,

що він не вдячний царській сім’ї, зокрема
— «першій леді» царя-батюшки, за викуп
його з кріпацтва, іншому (більш відомому як «бузинівське українофобство»), що
в автора «Кобзаря» і в залицянні до жінок
був явний перебір, і в пристрасті до алкоголю спостерігався надмір. А один запустив
качку, що в Тараса Григоровича, мовляв, і
з сексуальною орієнтацію не все гаразд. От,
мовляв, як він пристрасно пригортав афроамериканського актора Айру Олдріджа чи
написав щось там «одностатеве» про побратання з якимось степовиком.
Усе це подавалося як вияв вільного, не
заангажованого ніким мислення, до якого
зараховує себе й автор книжки «Шевченко. Сучасна біографія». Повторюючи оті
зади про Шевченка як випивоху та залицяльника до чужих жінок, обнімальника
Айри Олдріджа й ін. А в заключному слові
на згаданому обговоренні навіть розписав
по годинах, коли Шевченко пив чай, коли
в Лазаревського випивав скількись там чарок, коли відсипався і лише тоді щось там
писав чи малював. Ой, як це все не серйозно для професорської роботи!

І відверті «ляпи»
Станіслав Росовецький, між іншим,
сказав у заключному слові ще й про те, що
«сучасна біографія» розрахована на четвертокласників чи семикласників. А на початку обговорення наголосив (повторю), що
писав усе це як вільна людина. Питається в
задачі: «Вільна від чого?» Чи автор — член
спілчанських колективів у галузі літератури чи живопису і може вільно в своїх писаннях фантазувати на будь-яку тему; чи
є кимось таким, як Сашко Лірник, котрий
розказує дітлашні різні баєчки про зайчика й лисичку, що нібито мали б уплинути
на міцність їхніх снів, і т. п. Виявляється,
що ні те, ні друге.
Станіслав Казимирович Росовецький
— професор Київського університету, що
здобувся на довічне ім’я Тараса Шевченка. Професори, звичайно, теж можуть бути
вільними у своїх розмислах. Але коли ти
ті розмисли ставиш на папір, то думай завжди, крім усього, ще й про заклад, який
вів тебе від студента до професора, про молодше покоління викладачів та студентів,
які від професора чекають насамперед професійного слова про предмет його мислення: про творчість та життєву біографію поета, яка стала частиною біографії його Віт-
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❙ Тарас Шевченко в Києві навпроти Університету його імені. 15 вересня 1991 року.
❙ Мітинг Народного руху України.

і голос той,
меж люди»
жу ти б, Станіславе Казимировичу, хоча
б навів стислу думку з цього приводу одного з авторитетів сучасного літературознавства і мучнів недавньої кадебешно-совкової системи: «Ще не так давно як «піонер» новітньої шевченкофобії уславився
Олесь Бузина — київський літератор того
новітнього типу, що «ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца». Він позиціонував себе як аристократ духу, що не
зносить мужицького поета та, зрештою, і
всієї мужицької — української — літератури. Доволі штучний ажіотаж навколо його
«викриттів» швидко вигас, але ім’я його не
забулося і час від часу зринає в нових колотнечах коло підніжжя тієї гори, на якій
височіє Шевченкова слава» (І. Дзюба).
Мені прикро, що в колотнечу біля підніжжя Шевченкової гори потрапляє і
книжка загалом освіченого літературознавця. Я ж бо, пригадуєш, Станіславе Казимировичу, сприяв тому, аби відволікти
твою увагу від не дуже кар’єрної для тебе
русистики і зайнятися українською фольклористикою та заодно — й українською
літературою, яка в тебе вимушено, думаю,
протягом певного часу перебувала на другорядних ролях.
Як видно, ти ще не зовсім відійшов від
психології колишнього «старшого брата»
в її гіршому варіанті і не зовсім наблизив-

❙ Портретом Шевченка прикрашали
❙ навіть упакування цигарок,
❙ 1920-ті, Херсон (з колекції Потапенка В. Д.).
❙ Фото з Вікіпедії.
чизни і тому найбільше виявила ознаки
його святості. Київський університет — це
теж святиня; він не є загумінковим утворенням, що виросло з якогось учорашнього ПеТеУ, а університетом-лідером в українській вищій освіті та науці і чекає він
від своїх професорів теж лідерських позицій в усьому. Насамперед — у науковому
мисленні про знакові постаті української
науки й культури.
Один із пасажів твоєї книжки, пане-колего, опускає її вже навіть не на горщик,
а на парашу. Ти (зважаючи на різницю у
віці дозволяю собі таке звертання) пишеш:
«Віддача в солдати Шевченка і вбивство
його зоїла Бузини явище одного ряду». Як
можна ставити в «один ряд» велетня світової літератури і — українофоба, який зажив «слави» на нарузі над постаттю Шевченка, бо так хотілося, очевидно, його наставникам. А можливо, це витвір і його
власного дурисвітства та ядучого характеру (десятки разів міняв посади й місця роботи і став, швидше всього, жертвою нетерпимості його в численних інтригах).
Для якогось пом’якшення свого паса-

❙ Ця сучасна біографія Тараса Шевченка
❙ викликає полеміку.
❙ Фото з сайту duh-i-litera.com.
панці — Сервантеса, німці — Гете, поляки
— Міцкевича, словенці — Прешерна? Нерозуміння цього має, як я думаю, не тільки
літературознавчий характер. Бо під виглядом демократичного нібито вільнодумства
щодо центральної постаті українства відбувається по суті розхитування ментальності
того українства.
Культ Шевченка як святині творився, звичайно, насамперед самими українцями, але й світовою літературною громадою. Вона поставила, зокрема, йому (починаючи з 1881 р.) близько 1400 пам’ятників
у 44 країнах світу. Один із них стоїть навіть
на найвищій гірській вершині Кавказу, а
другий (у папській тозі) в Римі. Над цим задумався у згадуваному обговоренні книжки професор Григорій Клочек, поставивши водночас і запитання: «Чому?». Чому
це більше, ніж усім іншим поетам планети
разом узятих, чому Шевченків «Кобзар»
перекладено всіма провідними мовами зарубіжжя, чому його «Заповіт» існує в понад ста п’ятдесяти перекладах іноземними
мовами?
Часткові відповіді на ці «чому» прозвучали й на згаданому обговоренні твоєї
книжки, Станіславе Казимировичу. Зокрема, в цитованих виступаючими висловлюваннях про поета деяких авторитетів світового мистецтва. «Є поети одного міста, одного села, одного народу. Але є поети всіх міст,
всіх сіл, всіх народів. Шевченко саме такий
поет» (Назим Хікмет, Туреччина).
«Я американський художник і американець плоттю і кров’ю, але те, що я бачив iз творів Шевченка-художника, і те,
що я знаю про нього як про поета, викликає найглибші чуття щирого захоплення його талантом і творчістю. Я пишаюся
цими творами, немов би я сам українець.
Ваш Шевченко — це мій Шевченко» (Ро-

«А те, що він залицявся до багатьох жінок, то вони ж для цього й
створені Богом; що міг випити зайву чарку, то ж він — жива людина,
якій інколи треба чимось тамувати неймовірно нестерпний біль (від
кріпацтва, солдатчини, заборон писати й малювати тощо)».
ся до культури суто української. Через те,
зокрема, з’явилися й такі несподівані «одруки» в твоїй книжці: ти не розрізняєш
Волинь і Галичину, Платон Лукашевич у
тебе є чимось на зразок білоруського «бацьки» Лукашенка; Нечуєву Параску ти приписав чомусь Квітці-Основ’яненку і т. д.
Всього цього міг би не помітити головний
редактор видавництва «Дух і літера» Леонід Фінберг, але сам автор такі «одруки»
помічати зобов’язаний за визначенням.

Поет всіх міст, всіх сіл, всіх народів
Наостанок — про заявлену в анотації
до книжки її мету: вона (книжка) руйнуватиме «численні стереотипи культу поета».
Нагадаю: руйнувати культ свого генія —
не в традиціях жодної світової культури.
Піди запитай, чи греки мають намір зруйнувати культ Гомера, італійці — Данте,
грузини — Руставелі, всі кавказькі народи — Саят Нову, англійці — Шекспіра, іс-

куелл Кент, США). Йому «Бог позавидовал» (М. Нєкрасов, Росія); «Поезія Шевченка була явищем єдиним і неповторним.
Немає для неї відповідника в світовій літературі» (Мар’ян Якубець, Польща).
«Шевченко знав усе. А коли чогось і
не знав, то відчував» (Максим Горький,
Росія). «Кобзар» цитувати трудно. Він нагадує мені огненну піч, з якої обережно
вихоплюють вуглинки, і, перекидаючи їх
між пальцями, прикурюють» (Олександр
Довженко, Україна).
Подібні висловлювання можна множити й множити. Вони хоча й почасти,
але все-таки відповідають на згадане питання «Чому?». Найбільше, мабуть, тому,
що Шевченко, як ніхто зі світових поетів,
наблизився до володіння сказаними вголос
Словами з великої літери, що були таки в
Бога. Він зафіксував це і в одному з власних
поетичних міркувань: «Знать, од Бога // І
голос той, і ті слова // Ідуть меж люди».
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Саме звідси, Станіславе Казимировичу,
треба виходити, наближаючись до біографії і творчості Шевченка як святості. А те,
що він залицявся до багатьох жінок, то
вони ж для цього й створені Богом; що міг
випити зайву чарку, то ж він — жива людина, якій інколи треба чимось тамувати
неймовірно нестерпний біль (від кріпацтва, солдатчини, заборон писати й малювати тощо). Не всім, мабуть, відомо, скільки цистерн випили Фолкнер, нобелівські
лауреати О’Ніл і Хемінгуей, наші «не лауреати» Стефаник, Хвильовий чи Тютюнник-молодший... Ну й що?
«Спиртне, — як писав дослідник поширеного вживання алкоголю серед письменників Піт Хемілл, — було великим засобом
розслаблення, воно вбивало нерішучість,
народжувало мрії і сміливість». Всі згадані, крім усього, не були, як Шевченко,
уособленням нації, народу, країни. Йому
для цього ой як потрібно було здолати нерішучість і зважитись на сміливість. Здолати нерішучість допомогла Стефанику так
писати про найнижчого в нашій громаді,
що його тесть застеріг: «Не пиши так, бо
вмреш». Хвильовому сміливість потрібна
була, аби в умовах чергового московського уярмлення України проголосити: «Геть
від Москви!». Шевченкова сміливість допомогла йому не тільки стати на прю навіть
із найсильнішими світу цього, а й сказати
про них таке слово, від якого тремтіли і досі
тремтять усі їхні трони:
О люди, люди-небораки,
Нащо здалися вам царі!
Нащо здалися вас псарі —
Ви ж таки люди, не собаки!
Коли (в 1964 р.) на Світовому конгресі з
нагоди 150-річчя Шевченка від імені численної грузинської делегації на Конгресі
поет і неперевершений оратор Карло Каладзе двічі прочитав українською мовою
цей катрен, літератори першої руки з усіх
континентів здійняли в залі сучасної (та й
тодішньої) Верховної Ради України такий
шквал овацій, що головуючі Микола Бажан та Олесь Гончар втратили всі «бразди правлєнія». Значно пізніше Олесь Гончар казав мені, що вони з Бажаном тоді перелякалися не на жарт; їм здалося, що отот Конгрес буде зірвано і вина впаде на них
обох — голову Спілки письменників (Гончар) та найбільш партійного поета (Бажан), що був розпорядником у президії.
Адже в тій президії сиділо чимало тодішніх компартійних царів-псарів не тільки з
українського, а й з московського ЦеКа партії, яка, за 6-ю статтею Конституції СРСР,
визначала всі параметри управління радянською державою.
Я сидів тоді в першому ряду балкона Верховної Ради, дивився згори на той
шквал у залі та плескав у долоні до тих пір,
поки мене ледь не виставили за двері кадебешні наглядачі за Конгресом. А їх було
повно і в залі, й на балконі, і в усіх шпаринах приміщення Верховної Ради. Виставить не виставили, але таки вгамували, і я
далі вже сидів, як миша під віником.
А про те, як наші сучасники розуміють
святість і сонячність постаті Шевченка,
найпереконливіше, як на мене, довела й
доводить поетично-музична ораторія на
слова Героя України Юрія Рибчинського
«Шлях до Тараса» — музика Олександра
Осадчого, виконував її Василь Зінкевич:
Крізь вітер злий карбую кроки
І чую серцем кожну мить,
«Реве та стогне Дніпр широкий»,
Щоб розбудити всіх, хто спить.
Ой червона рута на чолі твоїм,
Ой крута та круча, де Тарас стоїть.
Ой крута та круча, де стоїть Тарас
І крізь роки кличе, кличе, кличе нас!
Я не один іду до нього,
Ідуть до нього тисячі.
Іду крізь свята, і крізь будні,
Крізь глум юрби, і суєту
Ні, не в минуле, а в майбутнє
До тебе я, Тарасе, йду.
Станіславе Казимировичу, Шевченку, звичайно, від твоїх аберацій щодо його
біографії, як і Сонцю щодо плям на ньому, ні холодно, ні жарко. Він у світовій літературі, оминаючи «глум юрби і суєту»,
стоїть, «мов скеля — непорушний» (П. Тичина). Але крапку в дорозі до нього не ставимо. Туди нам ще йти та йти. Аж поки
справді, як він сподівався, у світі —
Врага не буде, супостата.
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі. ■
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«Приїхав на практику до Києва без
великого бажання — мріяв про Одесу»
Кінооператор Юрій Гармаш — про доленосну випадковість, яка привела в столицю України,
знайомство з Іваном Миколайчуком та роботу над фільмом «Вавилон ХХ»
Ксенія ЛЯПІНА,
студентка Інституту журналістики Київського університету ім. Бориса
Грінченка

На Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість» «Скіфського оленя» за внесок у розвиток українського кінематографа
отримав відомий кінооператор Юрій Гармаш. Та й, власне, саму
ювілейну «Молодість» цьогоріч відкрила стрічка «Вавилон XX»,
знімати яку понад сорок років тому режисер Іван Миколайчук запросив тоді ще маловідомого Юрія Гармаша. У 1979 році команда
стрічки тріумфувала — «Вавилон XX» отримав головний приз цього кінофестивалю.
Кіностудія, лавка, сигарети «Мальборо»... Може видатися, що
просто перелічила випадкові слова. Проте вони важливі для нашої
історії. Ба, більше — для літопису української кінематографії XX
століття. У житті кінооператора Юрія Гармаша, заслуженого діяча
мистецтв України, цей перелік слів зіграв неабияку роль. Про це
маестро зізнався, зустрічаючись із студентами-журналістами столичного Грінченкового університету.

«Одесу раптово закрили
на карантин — холера»
«Літо 1970 року, — почав
розповідь Юрій Тимофійович.
— Я, третьокусник московського ВДІКу, приїхав на практику до Києва, на кіностудію
імені Довженка. Без великого бажання — мріяв про Одесу. Мав навіть направлення
на Одеську кіностудію і квиток на потяг. Але Одесу раптово закрили на карантин —
холера... Для мене, очевидно,
сталося так, як мало статися.
У Києві мене відрядили
практикуватися на зйомки
фільму Леоніда Осики «Захар
Беркут», асистентом оператора. Там і познайомився з Іваном Миколайчуком — фільмові
Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», де Іван знявся
в головній ролі, наші «вдіківці» аплодували стоячи.
Чи можна вважати це випадковістю? Скоріше, долею.
Митці, звісно ж, могли зустрітися й раніше, на зйомках
фільму «Білого птаха з чорною відзнакою» режисера
Юрія Іллєнка, але керівництво студії відмовило Гармашеві у проханні попрактикуватися там.
Отже: кіностудія, лавка,
цигарки «Мальборо... То чому
ці «випадкові» слова такі значущі? Юрій Тимофійович продовжує: «Минуло вісім років.
На кіностудії імені Олександра Довженка поряд iз першим павільйоном у коридорі
була «курилка». Сиджу якось
там на лавці. Чомусь саме того
дня був сам-один, хоча в цьому тісному приміщенні завжди було і людно, і димно. Зайшов Іван, поздоровкався, сів
поруч, дістав пачку «Мальборо». Тоді ці сигарети вважали «панською екзотикою»
в порівнянні з болгарськими. Пригостив і мене. Отак за
куривом Іван запросив мене
знімати його перший режисерський фільм «Вавилон
ХХ». У своєму операторському доробкові на той час я вже
мав не один фільм, але ця пропозиція була знаком творчого
щастя. І справді окрилювала.
Я одразу загорівся пошуками
тих естетичних узірців, які
творили б образність майбутнього фільму...»

«Проїхали вісім областей,
а натуру знайшли тут,
під носом»
Відеоряд, «пейзаж», «художнє полотно» цієї картини
справді вражаючі. Локація, як
нині називають натуру, творить
неповторну образну атмосферу,
пронизує з ніг до голови, залишає незгладимий слід у пам’яті.
Перед оператором-постановником «Вавилону ХХ» Юрієм Гармашем стояло особливе завдання: знайти візуальну символіку фільму. Допомогла виставка
творів українських художників у московському «Манежі».
«Серед усіх представлених картин звернули увагу на картину
славетної Тетяни Яблонської.
Там було зображено українське
село на пагорбах. Зрозуміли: це
те, що ми шукаємо. Тим паче за
сценарієм у нас є Вавилон Верхній i Вавилон Нижній, а це ж
пересічна місцина.
Далі вирушили у подорож
Україною. Проїхали вісім областей, аж до батьківщини Івана Миколайчука, до села Чортория Чернівецької області.
Зробили фотознімки. Через десять днів повернулися додому,
почали роздивлятися місцини та зрозуміли, що нам нічого не підходить: не та архітектура, це вже інша атмосфера
фільму... Сталося диво: обшукали пів України, а знайшли
тут, під носом! Побіля Києва:
мальовничі Ходосівка, Лісники, Витачів та Халеп’я».
Ще одна важлива деталь у
підготовці кінострічки — пошук
стилю. Це теж творчі клопоти
Юрія Гармаша. І хтозна, яким би
побачили «Вавилон ХХ», якби
не похід оператора до московського магазину «Дружба».
«Оператори, художники та
фотографи інколи звертаються
до референсів — допоміжних
зображень, досліджуючи які
перед роботою, «заряджаєшся» мистецьким зором на точні деталі. Готуючись до фільмування, я повинен був дослідити
багато матеріалу та зрозуміти
стиль майбутньої кінокартини.
І от у книгарні «Дружба» натрапив на альбом югославських
художників-«примітивістів».
Там були і роботи Івана Генераліча. Цей митець «підштовхнув» мене звернути увагу на
українську «наївну картину»,

❙ Юрій Гармаш зі «Скіфським оленем». Підтримати батька на «Молодість» прийшов син Дмитро.
що малювалася на склі або на
фанері. Розповів про ідею художникові фільму Анатолію
Мамонтову, і той, як на мене,
блискуче її втілив у фільмі», —
згадує Юрій Гармаш.

«Кохання, яке не може
знищити навіть смерть»
Образи — те коштовне намисто, як рясно сяє у фільмі
«Вавилон ХХ». Майже кожну сцену можна розбирати «покадрово», аналізуючи диво символіки. Юрій Гармаш розтлумачив замисел деяких кадрів
кінокартини: «Є сцена, коли
похоронна процесія прямує на
цвинтар. З-за гори виходить
дівчина з косою: наче образ
смерті. Але тут-таки коло неї
з’являються ще дві дівчинкипідлітки: одна з граблями. І настрій уже інший — на життя.
Ще один фрагмент: парубки
йдуть на танці. Сплелися руками за плечі один за одним і сунуть пташиним клином, ніби
летять... А кадр із двома лебедями в йорданській ополонці,
вирубаній хрестом. Образ жертовного кохання, яке не може
знищити навіть смерть».

Козацька могила
Хто б міг подумати, що одна
фотографія, зроблена задовго до ідеї фільму, знадобиться
для важливої сцени «Вавилон
ХХ»? Юрій Гармаш пригадує:
«Коли 1975 року працював над
натурою фільму Василя Ілляшенка «Серед літа», зробив фотографію занедбаного цвинтаря в селі Велика Багачка, що
на моїй рідній Полтавщині:
чорні від часу хрести, вигоріла
трава. Показав це фото Іванові
Миколайчуку. Вирішили: використаємо це як ідею для сцени похорону матері братів Соколюків. Знайшли місце на пагорбах між селами Халеп’я та
Витачів. Казали, там колись
був козацький цвинтар. На
пагорбі — екзотична для цих
місць ковила-трава, яка, як
нам спочатку здалося, псувала картину. Але потім спало на
думку використати цю посланницю козацького степу у кад-

❙ Ювілейна «Молодість» розпочалася показом «Вавилону XX».

❙ З польським актором Даніелем Ольбрихським Юрій Гармаш працював
❙ у 1990 році під час зйомок фільму «Короткий подих кохання».
❙ Нову зустріч їм подарувала «Молодість», куди Ольбрихський привіз
❙ стрічку «Егрегор», а заодно — отримав ще й нагороду за внесок
❙ у світове кіномистецтво.
❙ Фото з фейсбук-сторінки Юрія Гармаша.
рі. Та виникла нова проблема: якщо в кадрі викопувати
яму, присиплемо ковилу. Тож
як так зробити, щоб і трава залишилася в кадрі, і загальна
картина була логічною? Ми
так довго думали над цим, що
двічі переносили фільмування
сцени. Але, зрештою, знайшли
вихід, а який — можна побачити в кінокартині».
Із цією місциною в маестро
Гармаша багато спогадів. Щоб
заглибити яму, з якої мали вести зйомку, Юрій Тимофійович
узявся за лопату. Копнув раз,
другий — і на дні загуло, застогнало. Стара дубова труна
розпалася, відкривши кістяк...
Випадково порушили вічний
сон козака. Іван Миколайчук
підійшов, глянув і тихо сказав:

«Бог простить, а козак — тим
паче». І дав команду «Мотор!»
«Мене тягне до цих місцин,
я за ними сумую. Хоча водночас боюсь розчаруватися», —
щиро зізнається нині Юрій Тимофійович Гармаш.
Він справжній класик українського кіно. Навіть своїм
патріаршим видом. Його «Вавилон ХХ», «Така пізня, така тепла осінь», «Небилиці про Івана», «Ізгой» і ще добрий десяток кінокартин — стали скарбницею вітчизняного мистецтва
кінця ХХ століття. Нині професор Юрій Гармаш щедро ділиться своїм багатющим мистецьким даром iз майбутніми кінотворцями. І мати такого навчителя — найбільше щастя для
митця. ■

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 9 ЧЕРВНЯ 2021

13

■ ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Радість причетності до генія
Ада Роговцева та Лариса Кадочнікова поділилися спогадами про Івана
Миколайчука на презентації книжок про кіно й акторів
Ангеліна ВЕЛИКА
Не часто зустрінеш на події одночасно уславлених актрис Аду Роговцеву,
Раїсу Недашківську, Ларису Кадочнікову, письменницю Ірен Роздобудько та
багатьох інших справжніх талантів. Нещодавно вони зібралися у Будинку кіно в
Києві, де відбулась презентація двох книг
«Талант і гра: українські актори театру і
кіно» і «Таємна історія фільмів. П’ять документів». Вони вийшли друком на початку 2021 року і вже поповнили фонди
бібліотек столиці.
Перша — «Талант і гра» — видана за
підтримки виконавчого органу Київської
міської ради, її тираж складає близько
300 примірників. Автори книжки — кінознавець, головна редакторка журналу
«Кіно-Театр» Лариса Брюховецька та театрознавиця і журналістка Вікторія Котенок, які представили й проаналізували
28 портретів українських акторів театру
і кіно, їхні найвизначніші ролі та індивідуальний стиль.
До книжки увійшли творчі портрети:
Богдана Ступки, Леоніда Бикова, Івана
Миколайчука, Борислава Брундукова,
Костянтина Степанкова, Віталія Савчука, Леся Сердюка та інших. А також портрети наших сучасників: Ади Роговцевої,
Богдана Бенюка, Анатолія Хостікоєва,
Ахтема Сеітаблаєва, Лариси Кадочникової, Раїси Недашківської, Олексія Богдановича, Ахтема Сеітаблаєва, Ірми Вітовської-Ванци, Рими Зюбіної, Віталія
Салія, Олени Хохлаткіної...
Подію присвятили пам’яті легендарного кіноактора, кінорежисера та сценариста Івана Миколайчука, якого називають обличчям і душею українського поетичного кіно. Відомий трохи не кожному за ролями Івана Палійчука у «Тінях

забутих предків» та молодого Тараса у
фільмі «Сон». А також яскравими роботами в картинах «Білий птах з чорною
ознакою», «Комісари», «Захар Беркут»,
«Пропала грамота», «Вавилон ХХ» та інших. Цього року, 15 червня, актору мало
б виповнитися 80.
Спогадами про митця охоче ділилися
Ада Роговцева, Раїса Недашківська та
Лариса Кадочникова. Пригадують, що
студентом він був тихим і непоказним,
мало їв, часто постив. Ада Миколаївна
про взаємини розповіла таке: «Це були
стосунки не просто двох друзів чи родичів. Ми були, як два єства, яким не потрібні слова, щоб зрозуміти одне одного. З
Іваном було комфортно мовчати, плакати, думати...»
Свого часу Сергій Параджанов сказав про Івана Миколайчука: «Я не знаю
більш національного народного генія…
До нього це був Довженко».
Нині тяжко знайти постать в українському кінематографі, яка б відповідала масштабам цього великого актора.
Авторка книги Лариса Іванівна Брюховецька порівнює особистість Івана Миколайчука з українським та кримськотатарським кіноактором Ахтемом Сеітаблаєвим. «Ахтем, як і Іван, — талановитий кіноактор, режисер та сценарист,
який у своїй творчості популяризує свою
національну ідентичність».
Другу книгу «Таємна історія фільмів. Пам’ять документів» Лариси Брюховецької представили поет, кінорежисер та сценарист Станіслав Чернілевський, режисер і сценарист Сергій Марченко та кінознавець Сергій Тримбач. Книга
розповідає про творчий процес на Київській кіностудії імені Олександра Довженка
у 1960—1970-х роках, коли директором
був Василь Цвіркунов. Видання проілюст-

❙ Авторки книжок Вікторія Котенок
❙ і Лариса Брюховецька,
❙ акторки Ада Роговцева
❙ і Лариса Кадочнікова.
роване кадрами та фотографіями робочих
моментів зйомок та виробництва фільмів.
Книжка ніби передає дух тих часів, коли
кіностудія творила шедеври, визнані далеко за межами України.
За велінням долі, вечір припав на
день народження ще одного видатного
українського кіноактора та кінорежисера — Костянтина Степанкова. За своє
життя Кость Петрович зіграв більш ніж у
ста фільмах. Його найвідоміші картини:
«Аничка», «Захар Беркут», «Ой не ходи,
Грицю», «Капітан Крокус» та інші. Багато років викладав акторську майстерність
у Київському національному університеті
театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Його учениця, народна артистка України Валерія Чайковська говорить про нього як про глибоку, шляхетну
особистість, витонченого кіноактора, режисера, вчителя, наставника.
Спогадами та враженнями ділилися
режисер, актор та сценарист Василь Вітер, письменниця, журналістка і поетеса Ірен Роздобудько, заслужена артистка України Олеся Самаєва, режисер і педагог Іван Канівець, майстер авторської
пісні Ігор Жук та інші. У їхніх душевних

❙ Презентацію книг приурочили до 80-ліття
❙ з дня народження Івана Миколайчука.
розмовах оживали не якісь далекі екранні кумири, а прості, звичайні й водночас
надзвичайні люди.
«Це була епоха митців, а не артистів.
Людей, котрі усвідомлювали своє призначення і чесно слідували за ним. Лицарів, Дон Кіхотів, романтиків. Творців
епохи українського поетичного кіно, яке
підкорило собою увесь світ», — сказав народний артист України Олексій Богданович.
Кінорежисер Іван Канівець презентував сайт «Іван Миколайчук: доля, фільми, ролі», заснований за меценатської
підтримки. Його наповнює редакція журналу «Кіно -Театр», а адміністратором є,
власне, режисер.
Вечір у Будинку кіно, організований
редакцією журналу «Кіно-Театр» та Національною спілкою кінематографістів,
видався душевним і теплим. Здавалося,
що в залі не було нікого випадкового, стороннього чи чужого. Ця зустріч нагадувала тиху родинну вечерю, де кожен ділився спогадами, думками, історіями про
людей, яких, на жаль, уже немає поруч.
Без смутку і жалю, але з усвідомленням
повноти радості і причетності до генія
кожного з них. ■

■ АФІША

Під завісу сезону
До 700-річчя з дня смерті автора
«Божественної комедії» Національна опера
презентує балет «Данте»
До завершення свого 153-го театрального сезону Національна опера України підготувала для своїх прихильників
найяскравіше та найцікавіше з репертуару. Найближчим часом на глядачів очікують улюблені постановки за участі провідних майстрів сцени, а ще — довгоочікувана прем’єра балету «Данте».
У балетному репертуарі: перлина
світової класики «Лебедине озеро» Петра Чайковського в постановці Валерія
Ковтуна за участі Анастасії Шевченко,
Дениса Недака, Яна Вані та ін. (10 червня); романтичний «Корсар» Адольфа
Адана за участі Станіслава Ольшанського в титульній партії (12 червня) та витончена «Жизель» цього ж композитора (20 червня); комічний балет «Весілля Фігаро» Вольфганга Амадея Моцарта
(15 червня) та неймовірно ніжна і трагічна «Лісова пісня» Михайла Скорульського (17 червня).
25 та 27 червня — довгоочікувана прем’єра балету «Данте», який до
700-річчя з дня смерті великого поета поставив киянин, випускник Київського дер жавного хореографічного училища, а нині художній керівник балету та головний хореограф Theatre Kiel
(Німеччина) Ярослав Іваненко. Він розповів: «Я орієнтуюся на дві книги. «Нове
життя» — найперший, дивовижний за
красою і такий «земний» збірник Данте

— вишукані сонети та трохи прози. Тут
вперше ми чуємо ім’я коханої — Беатріче. Та «Божественна комедія» — вершинне його творіння, визнаний шедевр
поетичного мистецтва, і водночас — енциклопедія з ботаніки, астрономії, суспільної історії. Сам Данте писав, що
створив цей глибокий філософський
і містичний твір, аби «врятувати людей від ганебного стану і провести їх до
щастя». На основі двох цих творів я хочу
побудувати балет про життя самого Данте Аліг’єрі».
Також на глядачів очікують три
оперно-балетні вечори, що складаються з двох одноактних вистав:
22 червня — опера М. РимськогоКорсакова «Моцарт і Сальєрі» за участі
Валентина Дитюка (Моцарт) та Андрія
Маслакова (Сальєрі) та балет «Карменсюїта» з Катериною Кухар, Олександром
Стояновим, Дмитром Чеботарем та ін.
26 червня — опера «Джанні Скіккі» Дж. Пуччіні за участі Ігоря Євдокименка, Лілії Гревцової, Алли Позняк, Валентина Дитюка та ін. і балет «Карменсюїта» (Жорж Бізе — Родіон Щедрін)
із Христиною Шишпор, Сергієм Кривоконем та Олексієм Тютюнником у головних ролях.
29 червня — опера «Служницяпані» Перголезі (виконавці головних
партій — Сусанна Чахоян, Андрій Мас-

❙ Опера «Джанні Скіккі»: Валентин Дитюк та Лілія Гревцова.
❙ Фото надане театром.
лаков, Сергій Якубов) та балет «Шехеразада» за участі, зокрема, Олени Карандєєвої, Олексія Потьомкіна, Сергія
Литвиненка.
На шанувальників опери очікує не
менш цікавий репертуар:
9 червня — опера Пуччіні «Богема» (режисер-постановник — Італо
Нунціата, диригент-постановник — Микола Дядюра, художник-постановник —
Марія Левитська, хормейстер-постановник — Богдан Пліш).
11 червня — опера «Ріголетто»
Верді за участі Олександра Мельничука, Дмитра Кузьміна, Ольги Нагорної,
Тетяни Пімінової, Тараса Штонди, Сергія Магери й інших;
13 червня — «Севільський цирульник» Дж.Россіні у постановці Анатолія
Солов’яненка. У головних ролях: Ігор
Євдокименко (Фігаро), Ольга Фомічова (Розіна), Анатолій Погребний (Альмавіва), Андрій Маслаков (Бартоло),
Анжеліна Швачка (Берта). Диригент —

Алла Кульбаба.
16 червня — для поціновувачів
української опери, серед яких діти та
юнацтво, — «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. У титульній партії — Наталія Николаїшин.
18 червня — опера Бізе «Кармен»
за мотивами однойменної новели Проспера Меріме.
19 червня — «Євгеній Онєгін» Петра Чайковського (режисер-постановник
— легендарна Ірина Молостова).
23 червня — «Любовний напій»
Доніцетті у виконанні Ольги Фомічової (Адіна), Анатолія Погребного (Неморіно), Олександра Бойко (Белькоре),
Тараса Штонди в незвичній для нього
ролі кумедного пройдисвіта Дулькамаре, Світлани Годлевської (Джанетта).
24 червня — японська трагедія
«Мадам Баттерфляй» (Чіо-Чіо-Сан)
Пуччіні.
30 червня — одна з кращих опер
Верді «Набукко».

Завершальним акордом сезону стануть:
1 липня — балет «Дама з камеліями» (постановка Аніко Рехвіашвілі). У
головних ролях: Анастасія Шевченко
(Марі Дюплессі), Станіслав Ольшанський (Александр, молодий письменник),
Юлія Москаленко (Кларісс).
2 липня — опера «Флорія Тоска»
Дж.Пуччини за участі однієї з кращих у
світі лірико-драматичних сопрано Людмили Монастирської (Флорія Тоска),
улюбленця публіки Валентина Дитюка
(Маріо Каварадоссі, художник), володаря оксамитового баритона Олександра Мельничука (Скарпіа).
3 та 4 липня — гала-концерти з нагоди завершення 153-го театрального сезону за участі провідних майстрів
сцени.
Варто нагадати, що квитки надходять у продаж поступово — за тижденьдва до заявленої дати вистави. Національна опера України, насамперед, турбується про своїх шанувальників, тому і
ввела ці незначні часові обмеження для
купівлі квитків: винятково для того, щоб
глядачі не мали проблем з переносами
вистав або поверненням квитків, акцентує у повідомленні пресслужба театру.
Ми всі живемо в карантинному просторі,
і ситуація з переходом з однієї карантинної зони в іншу, на превеликий жаль,
непердбачувана.
Розміщення глядачів у залі здійснюється відповідно до діючих карантинних вимог.
Також незмінним залишається
обов’язкове дотримання глядачами маскового режиму та соціальної дистанції,
а заходячи до театру, необхідно пройти
температурний скринінг.
А от квіти дарувати улюбленим артистам уже дозволили.
Національна опера України завжди
рада глядачам! ■
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ЕКОЛОГІЯ

■ УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

■ ДОБРА СПРАВА

Їм не до лампочки

Втамуй спрагу цілющою водою

Харковом почав курсувати екобус,
який збиратиме відпрацьовані предмети,
що містять токсичні речовини

Неподалік Звенигородки лісівники облаштували джерело «Їсківка»

❙ Облаштоване звенигородськими лісівниками джерело «Їсківка».
❙ Фото надане пресслужбою Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

❙ Фото з сайту top-news.com.ua.
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Батарейки, термометри та
електричні лампочки містять такі
небезпечні речовини, як свинець,
ртуть, кадмій, нікель і цинк, тому
їх не можна викидати у звичайні
баки для сміття. Потрапляючи
до ґрунту, вони отруюють воду, а
потім негативно впливають на роботу легенів, серця, нервової системи.
На жаль, в Україні процес збирання й утилізації цих відходів і
досі залишається проблемним,
тому екобус, що почав нещодавно курсувати Харковом, без перебільшення, — прогресивний проєкт. «Ініціатива «Нам не до лампочки» належить КП «Муніципальна компанія поводження з
відходами» і громадській організації «Добра воля», — повідомив
директор згаданого комунально-

го підприємства Юрій Суярко.
— Минулого року ми перемогли на міському конкурсі й отримали кошти на придбання транспорту та 10 стаціонарних контейнерів».
Екобус курсуватиме тими
районами міста, де ще немає стаціонарних пунктів приймання
небезпечних побутових відходів.
Із графіком руху можна ознайомитися на сайті КП. Ртутні термометри утилізовуватимуть на
спецзаводах України, батарейки
відправлятимуть на переробку до
Польщі або Словаччини, а енергоощадні та трубчаті лампи знешкоджуватимуть безпосередньо
на підприємстві. Голова ради ГО
«Добра воля» Артем Костецький
закликав харків’ян долучатися
до популяризації проєкту. Активістам інформаційної кампанії
обіцяють вручити подарунки. ■

Звенигородські лісівники
спільно з громадою облаштували лісове джерело «Їсківка», що міститься у Вільхівецькому лісництві.
Як повідомили «УМ» у
Черкаському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, за переказами місцевих жителів, це
джерело має більш як столітню історію, а про його смачну
цілющу воду знають і за межами Звенигородки.
«Такі гідрологічні об’єкти,
що розташованi на території
держлісфонду, перебувають
під постійною опікою лісівників. Тож повсякчас ми відновлюємо занедбані, доглядаємо діючі, оновлюємо вже
облаштовані лісові джерела,
аби всі охочі мали змогу напитися чи набрати з собою

цілющої води, а ще з приємністю перепочити в лісі», —
розповідають у Черкаському
обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
І додають, що кілька років
тому старе джерело «Їсківка» висохло, проте трохи
вище пробилось нове. Згодом відновилося й старе джерело, що дуже порадувало
його відвідувачів. Тож звенигородські лісівники зробили там дерев’яне накриття та
встановили східці, облаштували містки та підходи, щоб
за будь-якої погоди було зручно та комфортно набрати джерельної води. А ще розмістили інформаційні аншлаги,
стенди та таблички, на яких
зазначили показники лабораторних досліджень води з
джерела, подали загальну інформацію про її користь, вказали картографічні дані.

«Наш обов’язок — узяти
кожен такий об’єкт під особисту охорону, тримати в належному стані прилеглу територію. Ці гідроголічні
пам’ятки не повинні зникнути, і ми докладаємо для цього
максимум зусиль і пишаємося тим, що завдяки спільній
праці лісівників та свідомих
громадян Звенигородщини
маємо змогу споживати смачну джерельну воду», — говорить директор Звенигородського лісгоспу Іван Бас.
До речі, недавно лісівники перевірили якість води з
джерела «Їсківка», відібрали проби і замовили клінічні
дослідження води, надіславши до столичної лабораторії
«Укрхіманаліз». За перевіреними показниками зразок відповідає допустимим
нормам, вода має відмінний
якісний склад, в ній відсутні
шкідливі домішки. ■

■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Виповз полоз з укриття
Двометрову зміюку впіймали співробітники
Національного природного парку
«Нижньодніпровський»
Ірина КИРПА
Херсонська область
Величезний жовточеревий полоз, що
занесений до Червоної книги як вразливий вид плазунів, облюбував незаймані
зарості поруч з річкою Дніпро, неподалік
від дачних ділянок села Микільське Білозерського району Херсонщини.
Рідкісний повзучий гад став випадковою знахідкою групи герпетологів, які
здійснили експедиційний виїзд у придніпровські плавні з метою проведення
обліку чисельності та видового складу
земноводних та плазунів.
— Екологія півдня України поступово відроджується завдяки зменшенню
потоку туристів через коронавірусний
карантин, й у цьому є свій позитив, адже
все частіше ми зустрічаємо у дикій природі рідкісні види тварин, занесених до
Червоної книги, — розповів позаштатний герпетолог Національного природного парку «Нижньодніпровський» Святослав Дубов. — Знайдений нами жовточеревий (каспійський) полоз відомий
не лише своїми значними розмірами, а
й надзвичайно агресивним характером.
Змія може першою напасти на людину й
боляче вкусити до крові, проте більшої

шкоди ніколи не заподіє, адже в її слині
отрута відсутня.
Червонокнижний полоз перебуває
під особливою охороною Бернської конвенції та вважається найбільшим видом
плазунів у всіх країнах Європи.
А от на території України може зустрічатися у степах Херсонської, Миколаївської, Одеської, Запорізької та Кіровоградської областей.
Найчастіше «жовтобрюхів» знаходять на острові Хортиця, де про їх круту
вдачу збереглося чимало легенд, складених ще за часів українського козацтва.
Зокрема, місцевий історик та
краєзнавець Яків Новицький переказував легенду про хортицького змія, у якого в темряві очі світилися червоним.
Ночами полоз виходив зі своєї печери
на полювання, але ніколи не чіпав козаків.
Із давніх казок та переказів можна
дізнатися, що місцеві «жовтобрюхи» у
давнину досягали восьми метрів у довжину, каталися по степу колесом й душили навіть биків.
А от свята правда полягає у тому, що
полози люблять погріти свої боки на сонечку. Отже, частенько забираються на
високі дерева й дахи будинків і можуть

❙ Ось такого красунчика «поставили на облік» герпетологи на Херсонщині (на карті України
❙ позначено ареал розповсюдження плазуна).
❙ Фото з сайту krasivosti.pro.
мимоволі налякати випадкових перехожих у місцях свого природного проживання.
Знайдений під Херсоном екземпляр
отримав «у подарунок» від екологів запис у спеціальному щоденнику спостереження, після чого був відпущений на
волю в рідну стихію.
За словами місцевих герпетологів, на
Херсонщині жовточереві полози найчастіше зустрічаються в Олешківських
пісках, Каховському районі, а також на
березі річки у Каланчацькому районі.
Відомо, що шлюбний сезон у змій,
що мешкають на півдні України, починається в середині квітня, але у 2021

році холодна погода внесла в їхнє життя
корективи, відсунувши любовні ігри на
кінець травня.
Усього ж у степовій зоні Херсонщини
та у плавнях зустрічається кілька видів
змій: жовточеревий полоз, мідянка, два
види вужів, сарматський полоз та єдина
отруйна змія — степова гадюка. Вона має
своєрідний візерунок, який трохи схожий
на візерунок сарматського полоза.
Укус гадюки не смертельний, але
дуже болючий. Багато у чому це залежить від індивідуальних особливостей
організму кожної людини. Але якщо
вже вкусила змія — про всяк випадок
слід звернутися до лікаря. ■
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СПОРТ
Андрій Шевченко

«Команда виглядала краще, оскільки була свіжішою. Але
ніякої ейфорії в нас немає».

головний тренер національної збірної України з футболу
Григорій ХАТА
Після завершення харківської фази підготовки до чемпіонату Європи національна збірна
України вирушила до Румунії,
де базуватиметься впродовж фінальної частини континентального форуму. У Бухаресті команда Андрія Шевченка зіграє
з Австрією та Північною Македонією, тож саме там було вирішено розбити український
табір на час Євро-2020. Точніше кажучи, місцем базування
української команди буде столичне передмістя — містечко
Волунтарі, де у розпорядженні «синьо-жовтих» буде стадіон
та база однойменного футбольного клубу.
А до Румунії українські збірники вирушили в хорошому настрої, напередодні вильоту здобувши розгромну перемогу в
контрольному матчі з Кіпром.
Щоправда, всі свої чотири м’ячі
вітчизняні футболісти забили
вже після того, як суперник залишився в меншості. І в цьому
плані у підопічних Шевченка
після матчу залишився гіркуватий осад. «Для нас, можливо, було б краще, якби ми грали в рівних складах і краще підготувалися до чемпіонату Європи», — зазначив півзахисник
«синьо-жовтих» Олександр Зінченко.
Представник «Манчестер
Сіті» через участь своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів найпізніше прибув до табору збірної і гра проти Кіпру стала для
нього першою в підготовчому
циклі національної команди до
Євро.
Мабуть, невипадково, що
саме Зінченка визнали найкращим гравцем матчу. Окрім забитого голу, англійський «ле-

■ ФУТБОЛ

■ ТАБЛО

Повернули смак голів
Українські збірники розгромом кіпрської національної команди
завершили свою підготовку до Євро-2020

❙ Українські футболісти створили гору проблем голкіперу збірної Кіпру.
❙ Фото з сайту uaf.ua
гіонер» української команди
виконав на полі великий обсяг
творчої роботи, подарувавши
з партнерами вболівальникам

Григорій ХАТА
Після того як цьогорічний «Ролан
Гаррос» дуже рано залишили дві перші сіяні тенісистки турніру, подумалося, що перед примою вітчизняного тенісу Еліною Світоліною відкриваються непогані перспективи для здобуття першої
в її кар’єрі перемоги на турнірах з серії
«Великого шолому». Утім скористатися
нагодою посіяна на «РГ»-2021 під п’ятим
номером знана українка не змогла, залишивши Париж уже після третього раунду змагань.
Привчивши в попередні роки уболівальників до яскравих перемог на рейтингових турнірах WTA, останнім часом
Світоліна відчутно збавила оберти.
Хоча, можливо, нині вона просто перебуває на ігровому плато, переводячи
подих під час виснажливого сходження
до заповітної вершини. Власне позиції
26-річної одеситки в рейтингу Жіночої
тенісної асоціації вже давно залишаються практично незмінними. Чимало часу
провівши в статусі п’ятої ракетки планети, тепер найсильніша тенісистка України перебуває на шостому щаблі й після завершення «Ролан Гар росу», скоріше за все, так і залишиться на своїй попередній позиції.
А от 18-річна Марта Костюк в оновленому рейтингу WTA, котрий оприлюднять наступного понеділка, зробить серйозний стрибок угору. Дійшовши цьогоріч на Відкритому чемпіонаті
Франції до четвертого кола, юна киянка заробила хорошу порцію залікових
очок, тож зможе піднятися одразу на 16
сходинок і перейти з дев’ятого до сьомого десятку першої сотні найкращих тенісисток світу.
Підйом на 65-й рядок табелю про ранги WTA стане для Марти новим персональним рекордом. Утім, здається, не
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вельми яскраве футбольне видовище.
«Грали на емоціях, провели багато хороших комбінацій,

забили красиві м’ячі, хоча багато й не забили», — сказав півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко.

Товариський матч. Україна —
Кіпр — 4:0 (Ярмоленко, 37 (пен.), 65;
Зінченко, 45 (пен.); Яремчук, 59; вилучення: Панайоту, 36 (К); У: П’ятов,
Забарний, Матвієнко (Караваєв, 61),
Кривцов, Соболь, Макаренко (Степаненко, 46), Зінченко, Маліновський
(Судаков, 67), Ярмоленко (Шапаренко, 70), Яремчук (Бесєдін, 67), Зубков
(Марлос, 46)).
Згідно зі статистикою матчу, українські футболісти реалізували лише третину від загальної кількості створених у
матчі з Кіпром небезпечних моментів. Тож Андрій Шевченко
знову мусив нагадувати своїм
підопічним про відповідальне
ставлення до голевої реалізації. «На чемпіонаті Європи такої кількості моментів у нас не
буде», — наголосив очільник
«синьо-жовтих».
Хай там як, а поєдинок проти Кіпру дозволив українським
голеадорам згадати призабутий
смак голів за збірну. Результативні удари Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука супроводжувалися нетиповими для
товариських матчів емоціями.
Вочевидь так сильно їм потрібні були ці точні удари. А хорошим каталізатором для цього
емоційного вибуху були уболівальники, котрих досить багато (з урахуванням карантинних
обмежень) зібралося на трибунах харківського стадіону «Металіст».
Відтак на Євро-2020 «синьожовті» вирушили з хорошим
зарядом позитивної енергії,
котрий має їм допомогти добре
провести 13 червня непростий
стартовий поєдинок проти збірної Нідерландів. ■

■ ТЕНІС

Примірка дорослого «шолому»
Кращим результатом українського тенісного бомонду в Парижі став виступ
у четвертому колі
це головне для Костюк, яку в 1/8 фіналу
«РГ» зупинила Іга Свьонтек з Польщі —
3:6, 4:6. Зігравши проти чинної тріумфаторки турніру в тенісний «прайм-тайм»
на центральному корті Парижа, Марта
зрозуміла, що перебуває на рубежі нових можливостей.
«Якщо глобально говорити про матч
зі Свьонтек, то він справді вийшов класним. Єдине, чого мені не вистачило, —
це досвіду», — так оцінила свій останній
на цьогорічному «Ролан Гарросі» поєдинок Костюк.
У грі проти переможниці минулорічного ґрунтового «шолому» українка місцями демонструвала напрочуд яскравий та зрілий теніс. Утім, як і
відзначила сама українка, її грі бракувало стабільності та впевненості. Скажімо, у Марти було сім можливостей
взяти гейм на подачі суперниці, проте
реалізувати таку можливість вона змогла лише двічі.
Відчувалося, що після локальних
невдач Костюк доволі часто опинялася
в полоні негативних емоцій, після чого
в її діях виникав невеликий спад. Утім,
навіть за таких умов вона гідно трималася на корті, що визнала і її опонентка. «Костюк була на корті всюди, у неї
велике майбутнє», — резюмувала Свьонтек.
Повірила в свою зірку після цього

❙ У Парижі Марта Костюк відчула в собі сили боротися за найвищі відзнаки.
❙ Фото з сайту sport.ua.
матчу й сама Марта, заявивши, що цілком реально в цьому році може замахнутися на виграш турніру з серії «Великого шолому». «Усе, через що ви проходите, готує вас до того, про що ви просили»,
— так охарактеризувала в «Інстаграмі»
свою цьогорічну паризьку історію тре-

тя ракетка України. Вочевидь, подумки
Марта, котра в своєму активі має перемогу на юнацькому «Аустреліен оупен»,
нині готує себе вже до боротьби за дорослий «шолом». Перший серйозний крок
вона вже зробила. Далі ж можна лише
додавати. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Смерть не пов’язана із захистом Батьківщини»
Родинам двох курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвом, відмовили в наданні статусу членів
сім’ї загиблого військовослужбовця

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 9 ЧЕРВНЯ 2021

■ СІМЕЙНІ ТРАДИЦІЇ

Програний суд? Не біда!
Анджеліна Джолі у захваті від сюрпризів
своїх дітей
Дара ГАВАРРА
Зіркова пара Анджеліна Джолі
— Бред Пітт ось уже п’ять років
ніяк не може розлучитися, тобто не
просто розірвати шлюб, а «поділити» дітей. Енджі вимагала в суді
одноосібної опіки над трьома біологічними та трьома прийомними
дітьми, Бред, у свою чергу, наполягав на сумісній опіці. Та ось суд
нарешті виніс остаточний вирок:
ніякої одноосібності — обоє батьків мають однакові права проводити час зі своїми дітьми та піклуватися про них. Звісно, Джолі, яка й
була ініціатором розлучення, адже,
з її слів, не була згодна з методами
виховання чоловіка, роздратована
таким рішенням суддів, а тому намагатиметься знову подати апеляцію.
Це суддівське рішення дещо зіпсувало настрій зірки напередодні її
46-річчя, проте діти вирішили підбадьорити маму і зробити сюрприз.
Який саме — інсайдери не розповідають, проте відомо, що всі шес-

Ви,
мабуть,
не
раз звертали увагу в
кав’ярнях чи невеличких крамничках на
скляні баночки чи коробки з написами «Збираю на весілля» чи «Накопичую на відпустку».
Зазвичай так звані «чайові» дають у закладах
харчування офіціантам,
а от баристам чи продавцям не прийнято давати «на чай», тому дехто
з них і йде на такі кроки, запрошуючи відвідувачів «розкошелитися»
і кинути решту в пуделко — ну справді, не просити ж із простягнутою

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №57

❙ Анджеліна Джолі.

■ КРЕАТИВ

Гумор — рушій торгівлі?
А чому б і ні!
рукою.
Та ще далі у винахідливому «виманюванні» «чайових» пішли
представники торгівлі в Мелітополі. В одному з магазинчиків міста, в районі з такою «нетривіальною» назвою
«Мікрорайон», продавчині виявилися значно креативнішими, ніж
ті, хто вигадав таку на-

зву житловому масиву, і поставили на прилавок банку з написом
«Збираємо на літню уніформу» з приписом унизу «Купальники» (ну,
це для зовсім уже нетямущих).
Невідомо, звичайно,
чи стануть вони торгувати у спеку в тих купальниках, проте у кмітливості
представницям

прекрасної статі не відмовиш, адже працюють
вони у винно-горілчаному відділі, тож скидатись на уніформу запрошують чоловіків,
які складають переважну частину відвідувачів
цього закладу. Ну а який
чоловік відмовиться уздріти в магазині продавчиню в такій пікантній
уніформі? ■

■ ПОГОДА

тивості. 8. Український композитор,
автор музики до «Пісні про рушник».
10. У деяких тюркських народів —
викуп, який наречений дає батькам
нареченої за їх згоду на одруження
з дочкою. 13. Великий хижий птах
родини яструбових, що живе переважно біля водойм і живиться рибою. 14. Представник міської бідноти, що в червні 1793 року допомогла
прийти до влади якобінцям. 16. Римський поет-сатирик, про якого «міг
судити» Євгеній Онєгін. 17. Відома
фірма — виробник ручок та інших
засобів для писання. 20. Пасмо невисоких гір, пагорбів. 21. Ім’я горбатого ватажка банди з фільму «Місце
зустрічі змінити не можна». 23. Кухар на судні. ■
Кросворд №56
від 8 червня

■ ПРИКОЛИ

10 червня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi, мiсцями грози. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi
+13...+15, удень +21...+23.
Миргород: короткочаснi дощi. Уночi +11...+13, удень
+21...+23. Вiнниця: короткочаснi дощi. Уночi +12...+14, удень
+22...+24. Одеса: короткочаснi дощi. Уночi +14...+16, удень
+21...+23.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+10…+15
+20…+25

+10…+15
+20…+25
Схід

хмарно

8 червня температура води в Чорному та Азовському морях становила 19-21 градус, у Днiпрi — 19.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi.
Трускавець: уночi +12...+14, удень +22...+24. Моршин: уночi
+12...+14, удень +22...+24.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
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По горизонталі:
1. Воїн рабського походження, навернений до ісламу, в мусульманському Єгипті. 4. Сільськогосподарський реманент для розбивання
грудочок на полі після оранки. 7. Медична назва синяка. 9. «Яни ...» —
український буксир, захоплений
росіянами в Керченській протоці.
11. Слов’янське божество кохання.
12. Річка на Луганщині й один із
перших українських добровольчих
батальйонів. 14. Частина поєдинку при грі в теніс. 15. Отвір у светрі чи сукні, через який просовується
голова. 16. Американський штат. 18.
Піп, який в січні 1905 року повів людей під кулі. 19. Річка, на якій стоїть
місто Дубно. 22. Тонка волокнина в
організмі людини, з’єднана з мозком,
яка керує діями і почуттями. 23. Місто на Київщині. 24. Гуцульське покривало з овечої шерсті. 25. Потужний
прожектор для освітлення театральної сцени чи кінопавільйону.
По вертикалі:
1. «За байраком байрак, за байраком байрак, а там степ та ...» (Тарас Шевченко). 2. Каша з кукурудзяного борошна. 3. Переносне житло
кочових народів Азії круглої форми.
4. Настінний світильник. 5. Неприємне враження, яке лишається після
спілкування з підступною людиною.
6. Магічна річ, яка має захисні влас-

Центр

+10…+15
+20…+25

+10…+15
+20…+25

дощ
сніг

Південь +11…+16
+21…+26
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua

Редактор Михайло Дорошенко
Засновник i видавець —
ПП «Україна молода»
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Начальник відділу кадрів вичитує співробітника, який запiзнився:
— Вже південь, а ви тільки зараз з’явилися на роботу.
— Я десять годин був без свiдомостi.
— Що з вами сталося?
— Спав як убитий.
***
Сьогоднi в газетi прочитала, що
завiвся сексуальний манiяк. В останнiй автобус ледве залiзла. Самi жiнки. І всi, як я, — по гриби.
***
— Сьомо, не давай дитині торт!
У нього алергія на молоко, яйця та

пшеничне борошно.
— Але ж у нього день народження!
— Дай йому свічку.
***
— Тату, якщо я знайду на вулиці тисячу гривень, що мені з ними робити?
— Синку, ти повинен негайно
віднести їх до поліції, і люди скажуть, що ти чесна людина.
— А якщо я знайду мільйон?
— Якомога швидше принеси
його додому і заховай. Якщо в тебе
буде мільйон, тобі буде все одно, що
скажуть люди.
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Варка ВОНСОВИЧ

теро брали участь у приготуванні святкової вечері для Енджі, і це
стало приємною несподіванкою
для
неї. Раніше актриса розповідала, що
діти досить часто
роблять їй сюрпризи. Останній — на
День матері. Вона
зізналася, що їй подобається нічого не
планувати і нічого не робити — все
роблять діти, щоб
потішити її. Енджі задоволена, що
в цьому вони одностайні і це їх дуже
згуртовує, що іноді
доводить її до сліз. «Діти
підсміюються над тим,
яка я сентиментальна і
як легко мене розчулити», — зізнається актриса. ■

