А навколо — лише ієрогліфи!

Бізнес на безпорадності

Кругла хата

Поки європейці сперечаються,
чи варто брати участь у
китайському логістичному
проекті, Україні
офіційно відмовили,
зупинивши вибір на Білорусі

Персонал
занехаяв понад
сотню вихованців
харківського
Будинку дитини

Під Тернополем
спорудили
незвичайне,
але економне
житло

» стор. 6

Середа, 27 березня 2019 року

» стор.3

» стор. 2

№ 35 (5492)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,889
27,167 грн
1 € = 30,451
30,846 грн
1 рос. руб. = 0,416
0,422 грн

Сам даю дозвіл,
сам рубаю...
» стор.

Акти патологічного обстеження для санітарних рубок
заповнюють... лісокористувачі

❙ Екологи вважають, що в багатьох випадках лісівники беруть собі в компанйони короїдів, аби виправдати масові санітарні вирубки українських лісів.
❙ Фото з сайта inlviv.in.ua.
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 27 БЕРЕЗНЯ 2019

ІнФорУМ
Оскар Уайльд

«Найкращий спосіб зробити дітей хорошими — це зробити їх щасливими».

■ КОНТРОЛЬ

■ НА ФРОНТІ

Бізнес на
Діти під вогнем
безпорадності Окупанти обстріляли два шкільнi
Персонал занехаяв понад
сотню вихованців
Будинку дитини
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Фахівці громадської спілки «Українська мережа за права дитини» озвучили результати непланової перевірки
харківського дитбудинку №3, вразивши
неймовірними фактами. Виявляється,
у закладі, де за сотнею дітей за штатом
доглядає 172 фахівці, малюки місяцями не виходять на прогулянку, лікуються простроченими пігулками і їдять почорнілу квашену капусту.
Перше, що здивувало інспекторів, це
відсутність у дитячому закладі іграшок.
Пізніше з’ясувалося: насправді волонтери буквально засипали сиріт подарунками, проте вихователі тримають їх під
замком. Дорослим просто ліньки збирати розкидані на підлозі ляльки. З цієї ж
причини ніхто не виводить малюків на
вулицю і не цікавиться їхнім самопочуттям. В одного немовляти після обстеження знайшли навіть застарілі пролежні.
З гігієною тут теж проблеми, бо замість
банних рушників висять зношені ганчірки, а зубні щітки не знайшлися взагалі.
Здивувало інспекторів і те, що одяг i канцтовари закриті в групах на замок, зате в
зоні повного дитячого доступу перебувають хімічні речовини, оцет та мийні засоби.
Стан кухні викликав iще більше обурення. «Тут панує повний безлад, холодильники брудні, стікери на продуктах
харчування відсутні, крупи та борошно зберігаються на підлозі у відкритих
мішках поруч із олією та брудними целофановими пакетами, — написали вони у
своєму звіті. — Крім продуктів, у холодильниках на харчоблоку є купа дивних
для дитбудинку продуктів, а саме: давно і невідомо для чого заморожений перець, сало, залишки домашньої консервації сумнівного виду, почорніла квашена капуста». Із «делікатесів» монітори
знайшли баранину, але вона не підходить для харчування малюків. Співробітник дитбудинку, який займається
закупівлею продуктів, не зміг відповісти на жодне запитання, оскільки на момент приїзду гостей був напідпитку. З
такою ж безвідповідальністю тут ставляться до лікування малечі: у маніпуляційному кабінеті знайшли ліки, термін
застосування яких давно минув, а в коморі медсестри всі закуплені препарати
зберігають у повному безладі.
Справжню причину «важкості» роботи персоналу й неможливості належним
чином утримувати дітей представники
моніторингової групи зрозуміли тоді,
коли, вивчаючи документацію, встановили, що штат працівників штучно збільшений фактично удвічі. Директором будинку дитини впроваджено «чудову» схему
відмивання коштів, коли реально наявним у закладі фахівцям приписують начебто відпрацьовані години, гроші за які
вони, після отримання заробітної платні, віддають безпосередньо керівництву.
«У підсумку, заклад, незважаючи на активність волонтерів та бізнес-структур,
занедбаний, брудний, крани та унітази
протікають, діти не отримують належної
уваги, освіти та розвитку, — підсумували інспектори. — Персонал їхнiми проблемами взагалі не переймається, проте керівництво чудово вирішує питання
власного збагачення. Але це вже інша історія і нею повинні зацікавитись офіційні структури». ■

заклади в Донецьку
Тарас ЗДОРОВИЛО
Противник продовжував
25 березня провокаційні обстріли позицій Об’єднаних
сил. Зафіксовано сім порушень режиму припинення
вогню, при цьому двічі було
застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил
зi ствольної артилерії калібру
122 мм, мінометів калібру 82
мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У смузі відповідальності
оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог накривав вогнем наших захисників чотири рази: з ручних
протитанкових гранатометів
— у районі населеного пункту Новомихайлівка; з великокаліберних кулеметів —
поблизу села Старогнатівка
та біля міста Красногорівка;
з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї —
в районі населеного пункту
Лебединське.
У смузі відповідальності
оперативно-тактичного уг-

руповання «Північ» вогневий вплив на наших захисників здійснювався тричі: з артилерійських систем
калібру 122 мм та мінометів
82-го калібру — у районі села
Кримське; з великокаліберних кулеметів та стрілецької
зброї — в районі населеного
пункту Новотошківське; зі
стрілецької зброї — поблизу
селища Луганське. Внаслідок обстрілів двох військовослужбовців Об’єднаних
сил було поранено. На провокації противника Об’єднані
сили давали адекватну відповідь, знищивши трьох та поранивши п’ятьох
окупантів.
Станом на 7-му годину
ранку 26 березня обстрілів
позицій наших військ не зафіксовано.
Як повідомили у пресцентрі ООС, збройні формування Російської Федерації вкотре знехтували нормами гуманітарного права
та намагаються звинуватити в цьому українських військових. За даними звіту
СММ ОБСЄ від 23 березня, в
мікрорайоні Трудівські Петровського району міста До-

видатний ірландський англомовний
поет, драматург, прозаїк, есеїст
нецька на вул. Самарській,
1 представники Місії зафіксували пошкодження будівлі школи. Це — 15-сантиметрова пробоїна на висоті 30 см
від землі. За оцінкою патруля ОБСЄ, пошкодження завдано вогнем із великокаліберного кулемета. За словами співробітників школи,
обстріл стався 21 березня
вранці, коли учні вже перебували у школі. При спробі
патруля СММ з’ясувати обставини події, залякані окупантами РФ працівники
школи відмовились відповісти на будь-які запитання без
їхнього дозволу. Збройні
сили України ніяким чином
не можуть бути причетними
до пошкодження школи, бо
відстань до найближчих позицій українських військовиків становить не менш ніж
3 тисячі 450 метрів, що недосяжно для стрільби із кулемета. Тим паче що школа розташована всередині житлового
кварталу та з усіх боків оточена житловими будинками. Враховуючи, що пошкодження зафіксовано на висоті
всього 30 сантиметрів від землі, куля з позицій українського війська не змогла б оминути прилеглі будівлі.
У другому випадку, за адресою проспект Шкільний,
13 у населеному пункті Гольмівський (непідконтрольний
урядові), команда Місії ОБСЄ
побачила сантиметровий отвір і кілька тріщин у вікні
другого поверху з північного боку місцевої школи. Пра-

■ РОКОВИНИ

Метелик на спомин душі
Рідну хату В’ячеслава Чорновола в річницю смерті відвідали
делегації земляків
Людмила НІКІТЕНКО
У черкаському селі Вільховець вшанували творця української Незалежності В’ячеслава Чорновола, який загинув двадцять
років тому на бориспільській трасі.
Як розповіли «Україні
молодій» у Звенигородській районній держадміністрації, на малій батьківщині В’ячеслава Максимовича побувала делегація
з Черкас i районів області.
Разом із жителями рідного села В’ячеслава Чорновола гості відвідали садибу-музей патріота і борця

❙ Черкащани вшанували пам’ять земляка-патріота.
❙ Фото надане Звенигородською РДА.

Оксана СИДОРЕНКО
У Міносвіти не виключають, що для
деяких навчальних закладів продовжать
відпочинок від занять на кілька днів у
перших числах квітня. Адже на території більшості шкіл в останню неділю
березня традиційно працюватимуть місцеві дільниці, де проходитиме голосування на виборах Президента. Школярам можуть продовжити весняні вакації саме у зв’язку з підрахунком голосів
виборчими комісіями. Про це поінформувала міністр освіти і науки України
Лілія Гриневич.
За її словами, формально канікулярний відпочинок захоплює 1 квітня, але в

цівникам школи окупаційні
війська РФ заборонили впускати спостерігачів Місії всередину закладу для огляду
місця пошкодження та спілкуватись із цього питання.
Шкільні співробітники повідомили тільки, що пошкодження утворилось унаслідок влучання кулі ввечері 20
березня. Зазначена схема підтверджує, що ЗСУ не можуть
бути причетними до пострілу
по школі, адже відстань до
фактичної лінії зіткнення та,
відповідно, місце дислокації найближчих позицій українських військових становить понад 2 тисячі 200 метрів. Сама будівля школи також розташована всередині
щільної житлової забудови
кількаповерхових будинків.
Більше того: профіль рельєфу з напрямку українських
позицій є закритим, тобто
створює перешкоду для ведення вогню зі стрілецької
зброї.
Наведені вище факти
свідчать про провокативний
характер дій російсько-окупаційних військ, які намагаються таким чином дискредитувати ЗСУ та прикрити
свої злочини проти мирного населення. Своїми діями
російські найманці виявляють зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту, відмові вести будь-який мирний
діалог, а також наражають
на небезпеку мирне населення Донбасу, особливо дітей,
створюючи загрозу їхньому
життю і здоров’ю. ■
за волю України. Поклали
квіти до його погруддя та
оглянули експозицію музею в хаті, де жила родина
Чорноволів.
На мітингу учасники
зібрання наголошували: Україна завжди пам’ятатиме
В’ячеслава Чорновола, в
якого слова ніколи не розходились зі справами. Казали, якби В’ячеслав Чорновіл був живий, то нині й
Україна була б іншою.
«Сьогодні ми стали свідками дива: в хату залетів
метелик і сів на письмовому столі біля вікна. «Дух
В’ячеслава Максимовича!» — перехопило в усіх
подих. Аж сльозами очі
зросилися. І, як на жаль,
у всіх сталася якась прикрість з телефонами: ніхто не зміг зафіксувати!» —
зазначає після мітингу депутат Черкаської обласної
ради, керівник обласного
осередку «Народного руху
України» Валентина Коваленко. ■

■ ФОРС-МАЖОР

Прогул через підрахунки
Школярам можуть продовжити весняні канікули
у зв’язку з виборами
деяких випадках його можуть вимушено збільшити. «Школярам не доведеться
відпрацьовувати пропущений час у разі
продовження канікул. Просто наступні
канікули можуть бути коротші на один
день», — пояснила керівник Міносвіти.

Нагадаємо, на нинішні президентські вибори ЦВК зареєструвала рекордну кількість кандидатів — 39. Тому, аби
точно підрахувати голоси за всіх бажаючих очолити Україну, виборчим комісіям таки доведеться напружитися. ■

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 27 БЕРЕЗНЯ 2019

■ УМІЛЬЦІ

■ ІНСАЙДЕР

Кругла хата

Постаті у
силіконі

Під Тернополем
спорудили незвичайне,
але економне житло

«Історія становлення української
нації» відкриється в День
Європи

Світлана МИЧКО
Цей будинок у селищі Петриків
під Тернополем постійно привертає
увагу навіть тих, хто бачить його не
вперше. Як розповідає журналістам
його господар Володимир Сеньків,
спочатку односельці думали, що то
буде якась нова церква чи... цирк.
Насправді ж молода сім’я дуже
хотіла мати власне житло, грошей
на традиційний особняк і близько
не вистачало, але якось дізналися
про так звані купольні будівлі, що
обходяться в рази дешевше. Відтак
начиталися інформації в iнтернеті
й вирішили ризикнути. В тому ж
таки iнтернеті знайшли спеціальну програму для проведення розрахунків та проектування, заручилися допомогою родича, який мав
певний досвід. І вже через три місяці стараннями чоловіків родини
було зведено каркасний двоповерховий будинок-сферу площею 100
квадратних метрів. Власним ноухау стало і використання 5 тисяч
скляних пляшок для укріплення
фундаменту та великих старих автомобільних шин для облаштування оригінальних сходів.
Опалюється ця кругла хата двоковпаковою піччю з тандиром для
приготування їжі, простою, завдяки ефективній системі циркуляції
нагрітого повітря. Це дуже зручно й економічно вигідно, бо обходиться на 20-30 відсотків дешевше, ніж традиційне опалення. А
загалом спорудження незвичайного будинку обійшлося сім’ї Сеньківих усього у близько 10 тисяч доларів. Причому це вже включно з
під’єднанням усіх комунікацій.
Незабаром щасливі власники диво-

За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, рівень забруднення у лютому по
столиці характеризувався як високий. Результати спостережень минулого місяця визначили найзабрудненiшими у столиці наступні
райони:
— вулиця Семена Скляренка —
рівень забруднення повітря характеризувався як високий, але наближався до градації «дуже високий»;
— проспект Перемоги, вулиці
Попудренка та Інженера Бородіна,
площі Перемоги і Бессарабська, вулиця Каунаська, Оболонський проспект, Деміївська площа, вулиця
Академіка Стражеска — високий
рівень забруднення повітря;
— вулиця Олександра ДовженЛюдмила НІКІТЕНКО
На засіданні виконавчого комітету Черкаської
міської ради вирішено
доплачувати до зарплати
соціальним працівникам
муніципальну надбавку в
розмірі 30 відсотків.
За словами начальника департаменту соціальної політики Олега Гудзенка, в місті наразі 93
працівники територіального центру надання соціальних послуг, які допомагають людям похилого віку, отримують

Микола ПАЦЕРА

❙ Диво-будинок під Тернополем
❙ Фото з сайта www.gazeta1.com
дому збираються святкувати новосілля.
До речі, в іншому передмісті
Тернополя, селищі Велика Березовиця, кілька років тому вже спорудили один сфероподібний будинок,
хоча архітектура й матеріали там

дещо інші. А взагалі такі будівлі не
є новацією ні для сучасної, ні для
давньої історії (щоб переконатися, вистачає «погуглити»), просто
в Україні їх ще небагато. А даремно, бо це і дешево, і зручно, і красиво, й екологічно.■

■ ЕКОЛОГІЯ

Оксана СОВА
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Дихати небезпечно
Забруднення повітря в Києві найвище — у місцях
затяжних ремонтів доріг
ка, бульвар Лесі Українки та Гідропарк — підвищений рівень забруднення повітря.
Також експерти зазначають, що
у порівнянні з лютим 2018 року загальний рівень забруднення атмосферного повітря значно підвищився. Зафіксовано суттєве зростання
вмісту діоксиду сірки та діоксиду
азоту. Втім, дещо знизився вміст
фенолу та оксиду азоту.
Характерно, що небезпечна

концентрація шкідливих речовин у повітрі зафіксована приладами там, де столичні дорожні служби місяцями не можуть закінчити
ремонт доріг, провокуючи постійне скупчення автомобілів у хронічних корках. При цьому раціональних об’їздів відповідальні за логістику адміністратори не забезпечили
ні з початком ремонтів, ні реагуючи
на створені для киян та гостей міста
кричущі незручності. ■

■ ГРОШІ

Допомога помічникам
У Черкасах із міської скарбниці доплачуватимуть
зарплату соціальним працівникам
мінімальну зарплату —
4 тисячі 173 гривні. «Роботи в них чимало, а мінімальна зарплата точно не
мотивує», — наголошує
пан Гудзенко. Тож тепер
цим людям iз бюджету

міста щомісячно йтиме
надбавка у 840 гривень.
Також черкаський виконком проголосував за
те, аби виплатити по 5 тисяч гривень одноразової
допомоги місцевим бага-

тодітним матерям. Така
щедрість міської влади
Черкас стала можливою
завдяки змінам до міської соціальної програми
«Турбота» на період iз
2018 до 2022 років. ■

На першому поверсі головного корпусу «Національного музею історії України у Другій світовій війні» у Києві 18 травня широкому загалу
презентують унікальну експозицію, яку зараз готують для показу її автори. Будуть представлені
110 фігур видатних українців, які сприяли уславленню України від часів Київської Русі до сьогодення. Серед виготовлених із добротного силікону,
а не з традиційного воску, експонатів — як видатні історичні постаті (княгиня Ольга, князь Володимир, гетьман Богдан Хмельницький, Григорій
Сковорода, Петро Могила, Михайло Грушевський, Леся Українка), так і наші сучасники (актор
Богдан Ступка, співак Андрій Кузьменко, медикдоброволець Яна Зінкевич, яка врятувала понад
200 наших бійців, та легендарний генерал-майор
Збройних сил України, начальник ліцею імені Богуна, Герой України Ігор Гордійчук). Тендітна, але
незламна духом Яна, оглядаючи свого двійника,
розповіла «УМ», що віддала на його створення каску, бронежилет та уніформу, в яких була на передовій, щоб образ був реалістичним.
«На створення кожного з таких образів пішло
близько двох місяців, — розповіла один із їх авторів, скульптор Альбіна Сафонова. — Деякі персонажі виявилися дуже складними. Наприклад,
мені нелегко давалося зобразити благородні риси
та передати проникливий погляд відомого артиста Івана Миколайчука. Також нелегко було створювати автентичні костюми, скажімо, Богдана Хмельницького. А ще ж потрібно було знайти
відповідну модель стрілецької козацької зброї —
мушкетів... Стали у пригоді археологічні знахідки, викопані на острові Байди, які проводилися в
1990-ті роки».
Автор унікального проекту, Валерій Галан —
військовий полковник у відставці з Чернівців.
Чемпіон світу з карате, ініціатор будівництва десятків спортзалів для дітей по всій Україні. Він
довго працював у Чехії, де створив патріотичнорозважальний комплекс у Карлових Варах. Під
час роботи переконував і навіть фінансово заохочував наших заробітчан не соромитися рідного, і
в побуті, і на роботі розмовляти українською. Збудував храм УГКЦ, на релігійні свята привозив
туди фольклорні колективи з Космача, Вижниці.
Займався просвітництвом, створюючи позитивний імідж нашої держави у Чехії. Поштовхом до
організації панорамного музею-пантеону в Києві
стала випадкова зустріч Галана з відомим польським режисером Єжі Гофманом. У автора художнього фільму «Вогнем і мечем» та документального «Становлення української нації» запозичив
назву та ідею галереї музею «Історія становлення
української нації». «Місія музею, в якому зберігатиметься 60 відсотків світових артефактів про
Україну — демонстрацією славних моментів рідної історії сприяти патріотичному піднесенню українців, об’єднати їх ідеєю відродження нації, —
каже Валерій Васильович. — А метою цього культурного закладу є виховання в українців поваги до
себе, до свого народу, популяризація історії та досягнень держави, а в підсумку — об’єднання громадян».
Унікальність проекту ще й у тому, що всі герої
зібрані в сюжети, об’єднані спільною ідеологічною
лінією або визначною історичною подією. Зібрана й
інформація про їх конкретні внески у розвиток світової культури. Кожну інсталяцію супроводжує інтерактивний аудіо- і відеоконтент, який занурить
глядача в атмосферу відповідної епохи. Менш ніж
за дві години в захоплюючому мультимедійному 5D
форматі за допомогою аудіогіда тут можна ознайомитися з багатовіковою історією української нації.
Усі експозиції оформлені на основі історичних досліджень, підтверджених науковцями. До розбудови музею долучилися наукові організації, історичні кафедри вузів, профільні музеї, громадські
об’єднання та благодійні фонди. Створено 24 3D діорами, площею 30-50 квадратних метрів кожна, 30
мультимедійних стендів, світлові, звукові, шумові,
аромаефекти, 300 картин, мап, інформстендів, 10
голограм, 250 радіогідів. Усе це допомагає зрозуміти й усвідомити роль кожної особистості у творенні
історії нашої унікальної нації. ■
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■ ВИБОРИ

■ СТАВКИ

Фінішна пряма і горизонти Президент у ціні
Україна — не Росія: демократичне волевиявлення
кожного громадянина творить інтригу,
котра утруднює прогнозувати,
в чиїх руках опиниться булава

За рейтингами букмекерських контор, перше місце
в президентських перегонах посідають Петро Порошенко
і Володимир Зеленський

Володимир БАДЯК, редактор «Інформаційного бюлетеня» Об’єднаних товариств
депортованих українців «Закерзоння»
Львів

Кожна виборча президентська кампанія України мала особливості. Не винятком є цьогорічна, передусім за кількістю учасників. Майже сто осіб мали намір
взяти участь у марафонській передвиборчій гонці, але на старт зголосилося
44 претенденти, п’ятеро з яких зійшли з дистанції. Марафон, що вийшов на
фінішну пряму, засвідчив різні потенції кожного з них. Шістка лідерів добігає
до заповітної фінішної стрічки, більшість відстає, окремі ще десь там, за горизонтом.
Цікава та непорядна
до «руїни» як наслідок — поділ УкБоротьба за перші два місця оче- раїни між Польщею і Московією 1686
видна, цікава та непорядна. Стимулю- року, поразка у визвольних змаганють її різні так звані опитування, по- нях 1917—1921 років — розтягнення
казники яких стрибають, наче тиск у України державами-сусідами, презигіпертоніка. Особливо вони стосують- дентські виборчі борсання в роки неся кандидата, якого вперто тримають залежності, де «мудрий» народ обрав
попереду, себто «коміка». За останні- пахана-зрадника, отримавши війну,
ми даними, йому на п’яти наступає загарбання Криму.
чинний Президент, котрий відсунув
на третє місце леді «Ю».
Без альтернативи
Пані Юля не вперше бере участь у
Нині для національно свідомого
безуспішних перегонах, напевно, вже українства кандидатура Петра Повтомилася. Зрештою, жіноча стать, рошенка не має альтернативи. Якщо
як відомо, слабша від чоловічої, про- не він, то матимемо Володимира Зете хоче бути другою, щоб вийти на ленського або Юлію Тимошенко,
спринтерську гонку і посісти найви- котрих фінансує олігарх Коломойщий державний трон. Вона називає ський, тобто, одного з тих, якого
Президента «злочинцем», вимагає, прагне бачити Путін Президентом.
аби він зійшов iз дистанції. Ще один, Інших варіантів нема. Крапка!
той, що з вилами, замикає лідерську
До чинного Президента є спрашістку, горою стоїть за знедолених се- ведливі претензії насамперед у подолян, публічно цілує корів, їсть землю, ланні корупції, причетність до цьоале не каже, як вдалося йому двічі го злочинного явища осіб з його отопоспіль виграти у лотерею півмільйо- чення, мовляв, призначив на посади
на гривень. Закликає до радикаль- друзів, родичів тощо. Скажіть, який
них дій — «розстріляти» Порошен- керівник візьме на службу особу нека. Послідовник «регіоналів» обіцяє відому, «з вулиці», не фахівця? Це
мир, скасувати європейсько-натовсь- правда, що не кожний витримав тест
кий курс як «помилковий», відно- на владу, не утримався від спокуси
вити «дружні» стосунки з «братнім» привласнити, вкрасти. Напрошуєтьросійським народом. Ще лунають ся біблійна оповідь про апостола Іуду
звернення про необхідність обирати Іскаріота, який продав свого вчитевладу з чесних, порядних людей.
ля Христа за 30 срібняків, щоправЩодо решти претендентів, їхніх да, потім наклав на себе руки. У напрограм, обіцянок, — нема жодної ших реаліях такого не зауважено, та
потреби говорити. Вже запізно. Ли- й від Президента очікували рішучішень скажемо: особливості прези- ших дій на цій ниві.
дентським виборам надає демокраІ все ж позитив за п’ятирічний
тичний устрій країни, можливості во- термін перебування його на посаді
левиявлення кожного громадянина, Головнокомандувача та менеджера
що творять інтригу, котра утруднює міжнародної політики явно перевапрогнозувати, в чиїх руках опинить- жає. Чи можуть з ним конкурувати
ся булава. Україна не Росія.
ті, що хочуть всістися в президентське крісло? Питання риторичне.
Багатьом треба звертатися в клініку
Заколисують зворушливо-ліричні, делікатні звернення із засобів май освоювати шкільні програми
Проте наша «демократія» має сової інформації на кшталт «голозворотний, далеко не кращий бік ме- суйте по совісті», «голосуйте так, як
далі. Це в якій європейській, справді серце велить» і так далі, замість зродемократичній державі наважиться зумілого, дохідливого заклику: «Готака кількість претендентів покеру- лосуйте за Порошенка!»
вати 40-мільйонним народом? ПереЦю болючу та епохальну проблегляд низки телешоу переконує: бага- му розглядала координаційна рада
тьом з них треба звертатися в кліні- об’єднаних товариств депортованих
ку, освоювати шкільні програми, українців «Закерзоння» у Львові.
починаючи з молодших класів, не Були пропозиції підтримати канганьбити країну перед світом своїм дидатуру національно-ідеологічнонеуцтвом, нахабством. Навіть ті, го спрямування, що, по правді, нам
які справді тямлять у державотвор- близьке, але в цій ситуації голоси її
чій справі, але не освоїли уроків ук- нічого не дадуть, а чинному Презираїнської історії, наче підтверджу- дентові знадобляться.
ють слова німецького канцлера Отто
За цю пропозицію одностайБісмарка, що «історія вчить, що ні- но висловлюються голова коордикого нічого не вчить». А вона, історія наційної ради Володимир Середа,
України, показує, що поборювання голови суспільно-культурних топретендентів на главу держави при- вариств «Надсяння» Соломія Риботицька (Львів) та Василь Мосуводило до її падіння.
Згадаємо «Думу» нашого видат- ла (Тернопіль), «Холмщина» Ірина
ного борця за Українську державу Гринь (Львів), «Любачівщина» БогІвана Мазепи, який зазнав розбрату: дан Парадовський (Львів), «Західна
«Всі покою щиро прагнуть / Та не в Бойківщина» Дарія Петречко (Іваєден гуж всі тягнуть! Той направо, той но-Франківськ), «Устріки Долішналіво,/ А всі браття, тото диво! Не ні» Віктор Козоглодюк (Миколаїв,
маш любви, не маш згоди/ Од Жовтої Львівщина) «Забужжя» Петро Кувзявши Води/ През незгоду всі пропа- деля (Рівне) та багато інших членів
ли/ Себе сами звоювали». Доборолись товариств. ■

❙ Букмекери більше вірять у перемогу Порошенка.
Соломія БОНДАРЕНКО
Чотири дні залишається до дня голосування. Уже
в неділю Україна обиратиме у першому турі Президента країни. Від початку тижня три соціологічні компанії опублікували
свої рейтинги кандидатів у
президенти. Лідерами незмінно залишаються Володимир Зеленський, Петро
Порошенко та Юлія Тимошенко. І якщо простежувати тенденцію соціологічних опитувань, то впродовж останнього місяця
вони мало чим відрізнялися одне від одного.
Проте, окрім соціологів, приймають ставки на
президентські перегони і
букмекерські контори. Для
України політичні ставки є
новими, проте вже під час
президентської кампанії
2019-го немало азартників вирішили випробувати
долю і поставили на того чи
іншого кандидата. Ми ж
вирішили проаналізувати,
на кого найбільше ставлять
українці та в чию перемогу
вірять не словом, а власною
копійкою. Проаналізувати
вдалося три впливові букмекерські контори (у межах реклами спеціально
не зазначаємо їх назви).
Впродовж тижня ми відстежували, як змінюються ставки, чому коефіцієнт
у того чи іншого кандидата підіймається, а чому падає. І, простежуючи за тенденцією, впевнено можна сказати, що зміни серед
букмекерських ставок відбуваються швидше, аніж у
соціологічних рейтингах.
Адже будь-яка подія може
змусити гравця поставити
свою ставку на того чи іншого політика і так само
змінити свою думку через
певні події або ж обіцянки
кандидата.
Спершу ж варто зрозуміти, як відбувається
процес проведення ставок?
Гравцеві, який прийшов до
букмекерів із грошима, надається коефіцієнт на кандидата, на якого він робить
ставку. Від імовірності перемоги того чи іншого кан-

дидата і залежить грошовий виграш гравця. Тобто
чим вища ймовірність перемоги кандидата А, тим
нижчий буде коефіцієнт
на нього і виграш. Так само
— чим більший коефіцієнт
на кандидата Б, тим менше шансів на його перемогу. Для того, щоб дізнатися, у скільки оцінив букмекер iмовірність перемоги популярного кандидата,
варто 100 поділити на коефіцієнт, який має кандидат. У результаті ми отримуємо ймовірність перемоги у відсотках.
Аналізуючи дані першої
букмекерської компанії,
з коефіцієнтом у 2,00, а
це 50%, ставлять на перемогу чинного Президента
країни Петра Порошенка.
Другу позицію займає Володимир Зеленський із коефіцієнтом в 2,10 і 47%. А
от у перемогу третього кандидата — Юлії Тимошенко — букмекери майже не
вірять, адже в підсумку
надають їй коефіцієнт 5,0
і таким чином лише 20%
підтримки. Переглянувши результати другої компанії, вони вказують на те,
що очевидного фаворита на
даний момент немає, адже
що Петро Порошенко, що
Володимир Зеленський
мають однаковий результат і поділяють між собою
перше місце, а от у перемогу Юлії Тимошенко вірять
лише 21% азартників.
Переглядаючи ставки
на президентські вибори2019 третьої компанії, ми
можемо побачити, що найбільший коефіцієнт на перемогу в першому турі має
продюсер та актор Володимир Зеленський, проте
відрив між ним і чинним
Президентом країни складає всього 2%. І, як зазначають самі букмекери, в
будь-який момент ця ситуація може змінитися:
«Букмекерські ставки —
це далеко не соціологія.
Адже тут найбільше впливають миттєві рішення людей. У будь-який момент
може змінитися рейтинг
будь-якого кандидата. Але
зазвичай на це впливають

якісь події, скандали або
ж заяви від політиків. Таким чином, завдяки цим
ставкам дуже легко зрозуміти, чого ж чекають
люди. Бо вони платять за
це свої гроші і хочуть на
цьому заробити», — розповідає у коментарі «УМ»
менеджер букмекерської
контори, що розташована в Києві. Він визнає, що
це бізнес і що компанії на
цьому заробляють, проте зазначає, що у світовій
практиці такі політичні
ставки дуже популярні:
«Для України — це ноухау.
Бо це перші президентські
вибори, коли люди масово вирішили поставити на
того чи іншого кандидата.
Раніше такого не було. Але
у світі це вже давно практикується», — зазначає
співрозмовник.
Сам процес аналізу відбувається на підставі двох
груп — аналітиків, які
прогнозують тому чи іншому кандидату конкретний коефіцієнт, та суми
коштів, які вкладають
люди. Що цікаво, ми недарма взяли саме три компанії, які займаються ставками на президентські вибори в Україні, адже проаналізувавши показники,
можна помітити, що різниця між букмекерськими конторами є суттєвою.
Наприклад, хоч між лідерами Петром Порошенком
і Володимиром Зеленським вiдрив і незначний,
проте в різних компаніях
фаворитів визначають порізному. Хтось ставить Зеленського на перше місце,
а хтось Петра Порошенка. Проте очевидно, що,
за букмекерськими ставками, у перемогу кандидата Юлiї Тимошенко в першому турi мало вiрять як
аналітики, так і звичайнi
виборцi. У всіх дослідженнях вона посiдає третє місце із значним відривом від
лідерів. Хто ж втратить, а
хто заробить, стане відомо вже 1 квітня і лише тоді
стане зрозумілим — чи варто довіряти букмекерам не
лише у спорті, а й у політиці. ■

ПОЛІТИКА
Микола ПОПИК
Львів

Уже п’ять років перебуваємо
у стані війни зі споконвічним
нашим ворогом — російськоазійською ордою. На цей час
перед Україною стоїть завдання-мінімум — не пропустити
окупанта далі вглиб нашої території, і завдання-максимум
— звільнити окуповані території Криму та Донбасу від агресора.
На порозі — президентські
вибори. Хто з 39 кандидатів
здатен належним чином виконувати обов’язки Головнокомандувача Збройних сил, зупинити агресора, не здати країну
в чергове російське рабство,
хто найбільше відповідає вимогам суверенної, незалежної,
демократичної,
соціальної,
правової та унітарної держави
України?

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ АКЦЕНТИ

Хто є хто із «сорока святих»
Обираємо не тільки Президента, а передусім — Головнокомандувача
«Оминайте спокуси
популізму»

Руйнівники і «чесні»
Чи можна поставити знак
рівності з незалежною Україною таких кандидатів, як
Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Володимир Зеленський,
Олександр Мороз, Ілля Ківа та
деякі інші? Очевидно, що ні, це
люди з відверто антиукраїнськими, реваншистськими, проросійськими та зрадницькими
поглядами.
Арсенію Яценюку, Дмитру Ярошу, В’ячеславу Вакарчуку вистачило патріотизму
й державної мудрості: вони не
пішли на вибори, щоб не розпорошувати проукраїнські сили.
Народ позитивно оцінить це згодом. Цього не можна, на жаль,
сказати про цілу групу «урапатріотів», через рішення яких
держава може постраждати
найбільше. Симпатичні, самозакохані, самовпевнені рятівники нації. Мені особисто вони
— Олег Ляшко, Анатолій Гриценко,
Роман Безсмертний,
Ігор Смєшко, Валентин Наливайченко, Юрій Кармазін, обоє
Шевченки тощо — в умовах війни бачаться як руйнівники нації. Всі ці кандидати гарцюють
на одному виборчому патріотичному полі, поїдаючи одне
одного, особливо явного фаворита перегонів Петра Порошенка, розчищають дорогу до перемоги проросійському кандидату. Невже хтось із них вірить у
власну перемогу?
Радикал Ляшко, прикрившись патріотичною парасолею
в особі живої української легенди Юрія Шухевича, діє далеко не завжди патріотично. А
під час голосування за введення в країні воєнного стану після
захоплення російським агресором наших моряків і кораблів
вийшов на трибуну парламенту і фактично на 6 годин заблокував ухвалення важливої постанови. За такі антиукраїнські
дії отримав компліменти з вуст
ворожої пропаганди, тобто вчинив, як типовий зрадник.
Анатолій Гриценко задекларував себе як чесний політик. Але, будучи міністром
оборони, чесно послаблював
обороноздатність країни, розпродаючи за безцінь військову техніку та боєприпаси. У
підсумку вартість його майна чомусь на 12 млн. грн. виявилася більшою, ніж декларовані доходи. Як тільки стане Президентом, то, за його ж
програмою, зразу ж своїм указом скасує примусовий призов
до військової служби. Навіщо
нам призов, якщо немає війни та ворогів? Майбутній «гарант» Конституції уже її порушує, бо відповідно до ст. 65
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❙ Вже незабаром у цих кабінках вирішуватиметься доля країни.
Конституції України «Захист
Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України». Обов’язок громадян
захищати Вітчизну цей горекандидат кваліфікує як примусовий призов. Ні, шановний кандидате, коли йде війна,
країну зобов’язаний захищати
кожен, хто здатен тримати зброю в руках, у тому числі такий, як я, інвалід-пенсіонер.
Інакше навіть найпрофесійніша армія, без всенародної підтримки, як це було на початку
війни, неспроможна перемогти другу за потужністю армію
світу — підступну, цинічну,
нахабну, начинену брехливою
пропагандою. Тому колишні
«подвиги» з бездумного роззброєння країни та нинішні
пропозиції про зміни Конституції в частині фактичної відмови від захисту країни відверто тягнуть на державну зраду.
Ще один член команди Гриценка — Віктор Чумак — на запитання, чому його син не воює
на фронті, «чесно» відповів,
що на війні повинні бути тільки професіонали. Нагадаю, як
«професійний воїн» оперний
співак Василь Сліпак, покинувши велику сцену в Парижі, взяв у руки зброю і загинув
як справжній Герой України.
Тисячі добровольців, а не професіоналів у 2014-му фактично
зупинили російську орду...
Державно-зрадницьку позицію Гриценка, як не дивно,
підтримали аж двоє львів’ян
Дмитро Добродомов та Андрій Садовий, а також журналіст Дмитро Гнап, які зняли свої кандидатури на його
користь. Добродомов на попередніх парламентських виборах переміг завдяки підтримці партії «Солідарність» Порошенка, однак, потрапивши
до Верховної Ради, чесно заперечив той факт. Гнап, отримавши заохочувальні для редакції кошти з-за кордону в розмірі 15 тис. євро та пообіцявши передати їх для військових
на сході країни, чесно близько
10 тис. євро поклав на власний
банківський рахунок.

Вовік, Вован і Юля
Стара як світ формула — будемо ігнорувати захист власної
країни, тоді змушені будемо захищати чужу. Більшість українців в умовах окупаційного
СРСР служили далеко за межами рідної України. Автор цих
рядків змушений був, як і інші
невільники, захищати імперію
зла в Амурській області, недалеко від китайського кордону.
Літом доїдали комарі та мошкара, зимою у 40—50-градусний
мороз жили в казармі без опалення. На ніч лягали одягнені,
знімали лише кирзові чоботи,
шапки-вушанки зав’язували
підборіддям, і так два солдати на одному вузькому ліжку,
притулившись один до одного,
спали. Зранку в кутках казарми лопатою згрібали іній-сніг.
У війську панувала жахлива
дідівщина, про нормальне харчування не варто було й думати. Стратегічною солдатською
«зброєю» була алюмінієва ложка, яку передавали в спадщину
від демобілізованого до новобранця, її загинали зверху і закріплювали за халяву кирзового чобота, щоб була при власнику постійно, оскільки в їдальні
ні ложок, ані виделок не було...
Багато солдатів закінчувало
життя самогубством, любителі
оковитої зимою часто замерзали, тих, що тікали, зазвичай ловили та саджали до тюрем.
Побачивши нині українського військовослужбовця, радіє
душа: видно, що він не голодує,
добре вдягнений, взутий і мотивований. Українська армія зміцніла, але загроза державності не
зникла, до зовнішнього ворога
приєдналася п’ята колона малоросів і слабодухих нікчем.
Найбільше непокоїть лідерство у рейтингах малороса Вовіка-коміка Зеленського. Усі роки
Незалежності України він насміхався з української культури, традиції, мови. Останнім часом обрав для жартів тему декомунізації, Томос для ПЦУ принизливо називав термосом, а
Україну як державу перед кацапською публікою прирівняв
до повії. «А тим часом перевертні нехай підростають, та помо-

жуть москалеві господарювати
і з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки,
матір катувати». Слова, написані українським генієм Тарасом
Шевченком 170 років тому, є, на
жаль, актуальними і нині. Можна тільки уявити «вождя» України Вовіка-коміка і «царя» Російської Федерації Вована — першого світового терориста, і що після їхнього діалогу станеться з
Україною. Хто вони, ті протестно-прикольні реготуни, що підтримують українофоба? Хіба не
ті, що замість мужнього рішення
йти до українського війська ховалися під спідницями, не ті, що,
придбавши євробляхи, відмовлялися платити за них податки державі, а їхній лідер, що замість
передати дороге авто на східний
фронт — тупо і демонстративно, на радість москалям, спалив
його у центрі Києва. Подібну антиукраїнську позицію займають
і інші проросійські кандидати.
«Схаменіться, будьте люде, бо
лихо вам буде», — пророче нагадує Тарас Шевченко.
Юлія Тимошенко в часи
керівництва урядом України завдала багато шкоди державі, зокрема вкрай невигідними газовими угодами з Росією. Почитавши
її передвиборчу програму, відчуваєш, що в Україні нема війни, агресора, окупованих територій. Перше, що дивує, — після
обрання Тимошенко керівником
держави вся країна буде писати
Конституцію, укладати з керівником держави контракти, які
вона виконуватиме. Ціна на газ
зменшиться удвічі, молоді сім’ї
будуть масово купувати дешеве житло, зарплати піднімуть до
50 тис. грн., повертатимуть радянські заощадження, мало не
щоквартально будуть проводити якісь референдуми, тому часу
на те, щоб чинити опір агресору,
не буде. А ще Тимошенко обіцяє
повернути окуповані Крим і Донбас. Напевне, сподівається, що
кремлівський карлик, почитавши її Конституцію, так перелякається, що одразу поверне окуповані території. Що тут можна
сказати, у програмі-казці випирає популізм, лукавство, неправда.

В умовах війни замість того,
щоб об’єднатись навколо збереження держави, майже всі кандидати у президенти накинулися
на Порошенка, вони не бачать ворогом Путіна, в них ворог — чинний глава держави.
Під керівництвом Президента, завдяки парламенту та уряду українські воїни, добровольці, волонтери, жертводавці з початку російської агресії як могли боролися за волю України і
нам таки вдалося зупинити окупанта, правда, ціною великих
людських втрат — 13 тисяч найкращих українських синів і дочок. Втрати могли б бути меншими, якби кожна, особливо посадова, особа особисто відчула на
собі, що таке війна. Знаю, що з
нинішніх кандидатів у президенти тільки Руслан Кошулинський побував зі зброєю в руках
на сході України.
Погоджуюся з думкою, що
конкурентами на цих виборах є
Порошенко та Путін. Переглядаючи російські брехливо-пропагандистські ЗМІ, нескладно зрозуміти, що для Путіна та
його режиму найгірший кандидат — Порошенко. За їхнім висновком — будь-який кандидат,
тільки не Порошенко. Для нас
це має бути сигналом — тільки
чинний глава держави здатен
очолити на наступні п’ять років
Україну, зберегти та утвердити її державність. Петро Порошенко попри помилки, які сам
визнає, за п’ять років організував створення боєздатної армії,
отримання безвізу, набуття чинності Угоди про асоціацію з ЄС,
розірвання договору про дружбу з РФ, вихід з СНД, декомунізацію, курс на набуття членства
в Євросоюзі та НАТО, а отримання Томосу — це розрив останніх
пут, які прив’язували Україну
до Московії. Війна загартувала
його, він став переконливим українським патріотом і бійцем. Як
обличчя України достойно представляє країну на міжнародній
арені. Чинного Президента підтримує моральна еліта нації.
Голова Європейської ради Дональд Туск разом iз підтримкою
Порошенка дав цінну пораду українським політикам: «Ваша історія підтверджує: внутрішні чвари та конфлікти є найбільшим подарунком для Росії,
оминайте спокуси популізму».
Колишній Генсек НАТО Андерс Расмуссен висловився дуже
зрозуміло: «Якщо Росія припинить воювати, то не буде війни.
Якщо Україна припинить воювати, то не буде України». Тому
найважливішим пунктом у програмі кандидата Порошенка на
наступні 5 років є програма відновлення миру: «Нам потрібен
мир iз Росією, але цей мир — це
повне відновлення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України».
Теперішня войовнича, але
економічно відстала Московія,
як колос на глиняних ногах,
найближчим часом розвалиться. Перемога України в цій війні дуже близька, тому ще нинішньому поколінню українців поталанить виконати Заповіт Кобзаря: «Вставайте, кайдани порвіте
і вражою злою кров’ю волю окропіте». ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Китайський логістичний суперпроект «Один пояс — один
шлях», що отримав неофіційну
назву «Новий Шовковий шлях»,
здається, здатний серйозно розсварити Європу. Одні держави
декларують свою згоду доєднатися до проекту, інші — категорично відмовляються. Україна
ж належить до третьої групи:
яких до проекту не запросили. А
тому офіційний Київ має придумати свій варіант, як правильно
розвивати свій транспортний і
геополітичний потенціал.

■ МЕГАПРОЕКТИ

А навколо — лише ієрогліфи!
Поки європейці сперечаються, чи варто брати участь у китайському логістичному проекті,
Україні офіційно відмовили, зупинивши вибір на Білорусі

А вранці настане «гіркий
присмак»!
Остання новина: минулими
вихідними Італія підписала меморандум розуміння з Китаєм
на підтримку ініціативи Пекіна «Один пояс — один шлях».
Таким чином, апеннінська республіка стала першою із «Групи
семи», яка приєдналася до «нового Шовкового шляху».
Італійський міністр економічного розвитку Луїджі Ді
Майо заявив журналістам після церемонії, що метою його
країни є збільшення експорту
до Китаю. Він сказав, що вартість окремих угод, укладених
23 березня, становить 2,5 мільярда євро з потенціалом до 20
мільярдів євро.
Бравурна заява італійського
чиновника наткнулася на прохолодну реакцію його колеги
по Євросоюзу: офіційний Берлін розкритикував Італію і застеріг Рим від надій нажитися
на участі у китайському проекті. «Якщо деякі держави думають, що з китайцями можна зробити хитрі угоди, то одного разу
вони здивуються, коли прокинуться в залежності», — сказав
керівник міністерства зовнішніх
справ Федеративної Республіки
Німеччина Хайко Мас.
На його думку, пропозиції, вигідні в короткостроковому плані, можуть швидше, ніж
здається, «мати гіркий присмак». На його думку, Китай
вивів із бідності в середній клас
мільйони людей і тепер жорстко
переслідує власні інтереси в глобальному масштабі — європейські держави можуть вистояти в
конкуренції з такими гігантами,
як Китай, Росія і США, лише в
єдиному блоці, як Євросоюз .
Створення «Нового Шовкового шляху», як відомо, вже підтримала низка держав: Греція,
Польща та Угорщина. При цьому Німеччина і Франція, навпаки, від участі в проекті відмовилися. Глобальна ініціатива
уряду Китаю щодо торговельно-економічної, культурної та
науково-технологічної
співпраці має вигляд найбільшого у новітній історії транспортно-логістичного проекту, який
поєднає Китай та країни Західної Європи. Таким чином Піднебесна буде пов’язана морським
і сухопутним шляхами із Південно-Східною і Центральною
Азією, Близьким Сходом, Європою та Африкою через інфраструктурну мережу на лінії старого «Шовкового шляху».
У межах проекту Китай має
намір вкласти мільярди євро в
розвиток європейських портів,
автомагістралей і залізниць, телекомунікаційних мереж і аеропортів. Як наслідок — мають
з’явитися нові економічні і торговельні шляхи, що ведуть з Китаю в ЄС, Африку і Латинську
Америку, а також сучасні торгові маршрути в самому азіатському регіоні.
Утім проект має не лише
транспортне значення. Керів-

❙ Китайські вантажні потяги з товарами для європейців об’їжджатимуть Україну: через сусідню Білорусь.
❙ Можливо, наразі...
❙ Фото з сайта sekom.su.
ництво Китаю не приховує своїх
планів китайської експансії у
цілу низку азійських та європейських регіонів. Що, як вважають недоброзичливці Пекіна,
допоможе їм краще та ефективніше «висмоктувати» наукові й
технічні ідеї, технології, втілюючи виробництво в себе. Саме
ж керівництво Китаю наголошує про плани не лише розвивати торгівлю та інвестиції, а й активізувати власну присутність у
таких галузях, як наука, технологія, культура та освіта. Що, в
принципі, не заперечує одне одного.
Критики проекту, насамперед представники США і деяких
країн-членів ЄС, побоюються,
що в результаті Китай перетвориться на ще могутнішу економічну державу.

Мінськ замість Києва
Україні в цій ситуації не доведеться довго і напружено визначатися, з якою групою країн
бути у цій ситуації: Київ не запросили до «Нового Шовкового шляху». Натомість весь вантажопотік пройде через сусідню
Білорусь. Нам залишили лише
«запасну гілку» — це тонка нитка ділянки в напрямку Угорщини, Сербії та Словаччини, тобто
маршрут Москва—Київ—Будапешт.
Утім експерти сумніваються,
що вдасться реалізувати навіть
цей уламок, адже такий маршрут
майже не дозволяє виграти у відстані, зате додає відразу дві митниці, що робить його менш вигідним у порівнянні з основним маршрутом Москва— Мінськ—Варшава—Берлін.
Причини нашого відходу від
проекту — прозаїчні.
«За останні п’ять років
Укрзалізниця нічого не інвестувала в розвиток транзитних перевезень, тоді як Білорусь купувала нові локомотиви, прискорювала проходження контейнерних
поїздів, вкладала в перевалочні комплекси. У підсумку по Білорусі контейнерні поїзди йдуть
зі швидкістю 120 км/год, а у нас
від Ковеля до кордону немає навіть електротяги, доводиться в
Ковелі переформовувати поїзди
і скорочувати кількість вагонів

у складі, а це все втрати часу»,
— цитують ЗМІ екс-заступника
міністра інфраструктури Олександра Каву.
Але головне, за його словами, — навіть не наша технічна відсталість. Адже за допомогою китайських кредитів проблему можна було би усунути
дуже швидко. Річ — у кордонах. «Від казахстано-китайського до білорусько-польського
кордону через територію Казахстану, Росії і Білорусі вантажі
проходитимуть з двома митними оглядами. Пустити потік через Україну — це щонайменше
ще один пункт контролю», —
наголосив він. Свій вплив мала
і політична ситуація, адже після фактичного блокування українських вантажів у Росії
будь-який транспорт з України проходить надмірно ретельні огляди в Росії. Таким чином
час проходження вантажів суттєво зростає.
Доволі цікаво, що на карті
2013 року, на стадії проектування «нового Шовкового шляху»,
територія України фігурувала
в усіх можливих схемах. Пекін
обіцяв вкласти близько 7 млрд.
доларів в інфраструктуру України, який міг би стати одним
із драйверів стійкого зростання
української економіки в середньостроковій перспективі. Але
з початком російсько-української війни Пекін переглянув свої
плани.
Київ, утім, намагався долучитися до проекту «китайської експансії». Ще у 2016 та 2017 роках
відбулися форуми та підписання «дорожньої карти». Але вже
невдовзі стало очевидно, що все
сказане — не більше, ніж дипломатична гра. Адже водночас із запевненнями китайських друзів
тестовий контейнерний поїзд із
Китаю дістався до Великобританії в обхід України.
Він їхав 18 днів, подолав
12000 км через кордони Казахстану, Російської Федерації, Білорусі, Польщі, Німеччини, Бельгії та Франції. З того часу поїзди по цьому маршруту ходять
щотижня. Таким чином, китайці
розвивають маршрути, інвестуючи в транспортну інфраструктуру, які обходять Україну.

Загублений потяг, або Шляхи
в обхід
За словами аналітиків, сусідня Білорусь активно відбирає у
нас логістичні схеми. Вважається, що близько 70% транспортного потоку вантажів. Стверджують, що з Центральної Європи через Білорусь щорічно проходить китайських вантажів
на 50 мільярдів доларів. Логістична комісія при цьому становить близько 10%. Таким чином
Мінськ заробляє 5 млрд. доларів
на рік. Наш зиск міг би бути суттєво вищим, адже здатність прикордонних переходів є на порядок вищою, ніж із Білоруссю.
Вигіднішим є і географічне положення, адже, крім Центральної Європи, Україна могла б обробляти вантажі зі східної і південної частини ЄС.
Ще один плюс України —
угода про зону вільної торгівлі з
Єврсоюзом, чого немає у Білорусі.
«Це означає, що той же Китай міг
би створювати в нас складальні
виробництва, щоб потім перевозити ці товари без мита в Європу.
Тобто тільки за рахунок китайського експорту ми могли б із легкістю генерувати 10-15% ВВП»,
— вважає експерт Олексій Кущ.

Утім наразі досягти успіхів із
Пекіном не вдається.
Влада, однак, намагається
бути в тренді. І в 2016 році ми
навіть запустили вантажний
потяг до Китаю в обхід Росії.
Ешелон вирушив з Іллічівська
(тепер Чорноморськ) в Одеській області через Грузію, Азербайджан, Казахстан. Через три
місяці його знайшли на станції
Достик на кордоні Казахстану з
Китаєм. Кажуть, він стояв там
три місяці в очікуванні вантажу на зворотний шлях. Але не
дочекався.
Потім Укрзалізниця запустила ще один пілотний потяг,
який було затримано в Карагандинській області через несплату транзитних мит. На цьому експерименти припинилися. Як вважається, через відсутність ентузіазму в Китаю.
Наша перспектива на майбутнє — це зростання економіки Китаю. Адже Піднебесна
виробляє все більше товарів і
явно відчуває дефіцит шляхів
та потужностей доставки в Європу. Це значить, що будуватимуться інші коридори, в які
можна буде вклинитися. Особливо враховуючи, що ініціатори «Нового Шовкового шляху» спочатку називали маршрут
через Білорусь вузьким горлом
пляшки...
Але для цього Україна має
модернізувати свої транспортні розв’язки. Особливо враховуючи ступінь їхньої зношеності,
що, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, в автомобільної, портової,
залізничної інфраструктури перебуває в межах 90-97%. Рівень
використання
комплексних
транспортно-логістичних рішень в Україні становить усього
0,5% у порівнянні з 15% і більше в країнах Євросоюзу. За останні роки Україна суттєво знизила обсяги залізничного вантажного транзиту, на чому одразу ж встигла заробити Білорусь.
І аби вийти з цього зачарованого кола і стати цікавими для потенційних інвесторів, нам треба розвивати внутрішній потенціал і вчитися ставати цікавими
для бізнес-партнерів. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
У Пекін — на водні!
Китайська компанія Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co показала своє сенсаційне дітище: прототип водневого автомобіля під назвою Grove, який володіє запасом ходу в тисячу кілометрів.
Експерти зазначають: панелі кузова виконані з вуглепластику і стверджують,
що виглядає новинка дисгармонійно, а з незвичайних дизайнерських рішень також
можна відзначити механізм відкривання дверей, виконаний за типом «крила метелика».
Утім дизайн у цьому випадку цікавить найменше, зокрема на тлі впровадження нової технології. Як відомо, електромобіль на водні означає, що всередині таких
транспортних засобів є своєрідна електростанція, яка розщеплює водень, виділяючи електричний заряд.
Виробник при цьому не повідомив технічні подробиці про автомобіль. Відомо
лише, що повна заправка триватиме всього кілька хвилин. На сьогодні у світі випускають лише кілька водневих автомобілів — це Toyota Mirai, Honda Clarity і Hyundai
Nexo. Запас ходу на одній заправці становить у першого 502 км, у другого — 750
км, у третього — 595 км.
Головний конкурент китайців — японський автовиробник Toyota — планує активізувати свої зусилля на цьому шляху і розширити випуск машин із водневим
двигуном. Прорив у тому, що оснащувати такими двигунами вони будуть не тільки
автомобілі класу «люкс», а й компактні моделі. Японці вирішили піти іншим шляхом, ніж європейські виробники, що випускають електромобілі на акумуляторних
батареях, і зробили ставку на термоелектричний генератор, найпоширенішим видом
якого є водневий двигун. Головні переваги водневого двигуна полягають у тому, що
він працює безшумно і не видає шкідливих викидів в атмосферу.

СЕЛЯНИ І К°

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 27 БЕРЕЗНЯ 2019

■ ВАРВАРСТВО

■ РЕГІОНИ

Сам даю дозвіл, сам рубаю...

Дострокова
посівна

Акти патологічного
обстеження для санітарних
рубок заповнюють...
лісокористувачі
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На місяць раніше почали
весняно-польові роботи
дев’ять районів Черкащини

Оксана СОВА

Людмила НІКІТЕНКО

Лісники переконують: ті 40-45 тисяч
гектарів, на які щороку зменшуються
українські ліси, ріжуть лише з дозволами, не більше, ніж у Європі. Нарікають
на нелегальних лісорубів.
Скрушно пояснюють: щороку доводиться нищити живий ліс через санітарні
рубки, захищаючись од верхівкового
короїда. Комаха ця атакує ослаблені
дерева, які масово всихають через посушливий клімат.

Цьогорічні комфортні погодні умови посприяли ранній посівній кампанії в
Черкаській області. Порівняно з минулим
роком сівба ранніх ярих та зернобобових
культур розпочалася на місяць раніше.
Як повідомили «УМ» в управлінні агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації, наразі в поле вийшли
аграрії дев’яти районів Шевченкового
краю. Вони вже засіяли 3 тисячі гектарів
землі, зокрема ярим ячменем, ярою пшеницею, вівсом та горохом.
«У нашій області протягом березня
практично завершили перше підживлення озимих культур. Вже підживили озимину на площі 200 тисяч гектарів, це 97
відсотків від прогнозу. Найбільше підживлено озимої пшениці — на 184 тисячах гектарів, все інше — озимі ячмінь, жито та ріпак», — розповів головний аграрій Черкащини Ігор Колодка. За його словами, у березні на черкаських землях також провели
закриття вологи на площі 303 тисячі гектарів. А мінеральних добрив для весняно-польових робіт закуплено в належній
кількості — 45 тисяч тонн. Словом, аграрії
Черкаської області забезпечені всіма необхідними ресурсами для успішного проведення весняної посівної кампанії. ■

Короїд за індульгенцію
Суцільні вирубки лісівники пояснюють так: якщо на гектарі частина
насаджень уражена короїдом і всохла,
їх можна забрати так званою вибірковою рубкою. Але ті дерева, що лишаються, все одно хворітимуть і всихатимуть, стаючи житлом для шкідника.
Тому вимірюють усю уражену ділянку, зрізають її на упередження, а садять молодняк. Хоча й це зупиняє короїда ненадовго. Чи завжди мають рацію лісники, які борються з короїдом
рубкою?
Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко,
противник санітарних рубок, вважає,
що ліс має жити у природному стані, і
хворі дерева теж необхідні: «Санітарні заходи потрібні лісникам, адже зрубані дерева вони продають», — прокоментував він ситуацію розслідувачам
інформаційно-аналітичного тижневика «Деталі». Власне, лісники не приховують, що зрізаний санітарно ліс теж
продають, якщо якість дозволяє. Кажуть: рубки призначаються за попередньою експертизою лісопатологів та
погоджуються на обласному рівні. Екологи ж вказують: дозволи на вирубки
виписують лісникам їхні ж колеги,
тому такі перевірки вважають сумнівними. «Санітарні рубки не мають екологічного обґрунтування. Адже акти
санітарно-патологічного обстеження
часто формально заповнюють навіть
самі лісокористувачі. Тобто — самі рубають, самі обстежують, самі виписують необхідні для легітимізації документи», — каже еколог-активіст Анатолій Павелко.
За словами еколога Катерини Норенко, теперішнє лихо з масовим всиханням та їхнім ураженням короїдом
— наслідок радянської безграмотної
стратегії. Тоді все густо засаджували
монокультурно — сосною, аби виросло
більше кубометрів деревини. «Як тільки з’являється шкідник, він може напасти лише на одну породу і на один вік
дерев. Але якщо всі дерева — однолітки, то страждає весь ліс. Саме тому й
маємо масові епідемії короїдів», — підкреслює вона. В Іванківському лісництві Київщини, до речі, визнають прорахунки, тому останніми роками намагаються виправити помилки радянських попередників: разом із сосною
висаджують ряди дубів і берез. За 7080 років листяні дерева утворять «загородження» для короїда, захищаючи
сосну.

Хронічне лісонищення
Представники Держлісагентства
просять не хвилюватися стосовно масових вирубок. Кажуть, що в Європі
так само ведуть боротьбу зі шкідниками, альтернативи — немає. Наприклад, у Німеччині, за такої ж площі насаджень, рубають утричі більше. Крім
того, за підрахунками Держлісагентства, в Україні щороку наростає дере-

❙ Те, що саджають...
❙ Фото з сайта sumylis.gov.ua.

■ НОВИНИ ПЛЮС
Посівна-2019

❙ ...і те, що рубають.
❙ Фото з сайта snpa.in.ua.
вини більше, ніж знищується. Тим часом обсяги нелегальних знищень таки
вражають. Представники державних
служб свідчать: обсяги можуть складати до 20 тисяч кубів деревини щорічно.
Це тисяча вантажівок, або понад сто
гектарів. Здебільшого нелегали ріжуть
ліс не суцільно, а невеликими партіями, щоб це не було видно з повітря, —
на замовлення. Потім частину деревини можна придбати у лісгоспів, аби легалізувати все зрізане. «Частину деревини купуєте законно, частину — ні.
Потім законно продаєте вироби з незаконної деревини, використовуючи документи про придбання законної сировини», — пояснює схему активіст Анатолій Павелко.
Ціни на кругляк в Україні в кілька
разів нижчі за європейські. Один кубометр сосни коштує від тисячі трьохсот
до тисячі семисот гривень. Удвічі дорожчий ясен. А дуб продають за п’ять
і більше тисяч за один куб. Водночас
визнають, що документи не завжди є,
але якщо замовнику дуже треба — то
можна і зробити. Якщо порахувати середню вартість кубометра лісу в Україні як три тисячі гривень, то загальний обсяг нелегального ринку складає
кілька десятків мільйонів гривень. Навіть у заповідних лісах зрізають цілі
урочища. Вирубки цінних порід карпатських листяних пралісів, зокрема
дуба й бука, призводять до небезпечних наслідків — у горах починаються
зсуви та повені...
«У бука ідеальна коренева система:
глибока і розгалужена. Одне дерево затримує на добу до 60 літрів води. Вся
надлишкова волога піде в річки, а тому

виросте рівень води», — пояснює еколог, аналітик ГО «Екологія-Право-Людина» Катерина Норенко. Та не тільки
у Карпатах рідшають ліси. На Поліссі,
Волині, Київщині, Чернігівщині ситуація не ліпша.

Невловимі лісоруби
Чому порушників не ловлять? У Мінекології виправдовуються: банально не вистачає технічного оснащення
охорони та достатньої кількості людей. «На кожного інспектора покладено охорону певної ділянки — 300—500
гектарів. Але він не може бути на місці
цілодобово. В інспектора робочий день
триває вісім годин, два вихідних у тиждень», — пояснює заступник директора департаменту природно-заповідного фонду Мінекології Сергій Матвєєв.
Тим часом упродовж останніх
п’ятнадцяти років тільки масовими вирубками було винищено 800 тисяч гектарів українських лісів. Держлісагентство стверджує, що на місці вирубаного лісу висадили новий, і навіть більше,
ніж зрубали. Мовляв, баланс підтримано. Та екологи підкреслюють: на новий
ліс іще треба чекати, а якість нових посадок зазвичай бажає кращого: «Найбільші скандали нещодавно були в Одеській і Волинській областях. Там зрубали
старовікові дубові ліси, а насадили знову монокультуру. Тобто рубають найкраще, а садять таке собі», — свідчить
аналітик ГО «Екологія-Право-Людина»
Катерина Норенко.
У ситуації, коли арбітрами і суддями призначено фактичних винищувачів, українським лісам справді непереливки. ■

Станом на 25 березня в Україні провели сівбу гороху на площі 171 тисячі гектарів, що складає 49%
від прогнозу. Загалом сівбу ранніх ярих зернових та
зернобобових культур проведено на площі 962 тис. га,
або 42% від прогнозованого. У розрізі культур посіяно: ярого ячменю — 684 тис. га (44%), пшениці — 63
тис. га (36%), вівса — 45 тис. га (23%). Також продовжується підживлення озимих на зерно. Його проведено на площі 6,9 млн. га, або 91% до прогнозу. Так,
підживлено: озимої пшениці — 5,9 млн. га, або 91%;
озимого жита — 103 тис. га, або 89%; озимого ячменю — 963 тис. га, або 96%. Озимий ріпак підживлено
на площі 1,24 млн. га — 96 відсотків належної площі.

Мор риби на Кiровоградщинi
У водосховищi в селi Дикiвка Знам’янського району масово загинула риба. У водойму площею 180 га
ще в сiчнi просто по снiгу стікали злитi з бочок вiдходи свиноферм ТДВ «Колос». У лютому замовлені в
обласному управлiннi Держпродспоживслужби лабораторнi дослiдження якостi води показали: вдвiчi перевищено рiвень нiтратiв, але рiвень кисню в межах
норми, тобто задихнутись риба не могла. Але вже у
березні з водойми вилучили 16 тисяч особин мертвої
риби.
«Я такого не пригадую за весь час iснування цiєї
водойми з 1965 року, — каже мiсцевий фермер Василь Березовський. — Пiдозрюю, що це через вiдходи, які зливають угорi по течiї рiчки Iнгулець». Далi
по руслу Iнгульця вздовж водойми живуть селяни,
зовсiм поряд — колодязi, де вони беруть воду для
пиття. Таке забруднення водойми може вплинути й на
якість води. Тим часом досі рядами валяються на березi водосховища дохлі коропи i бiлi амури. Ще одне
можливе джерело забруднення водойми — вiдходи
з очисних споруд водогону «Днiпро—Кiровоград»,
які постiйно течуть зi Знам’янки у бiк Дикiвки.

Кредити — не про аграріїв?
«Лише 7% кредитного портфеля банків України
припадає на аграрний сектор. Три чверті коштів, які
витрачають на вирощування врожаю, — це власні
кошти аграріїв», — зазначив Президент Петро Порошенко. За його словами, необхідно пом’якшити доступ аграріїв до кредитних ресурсів. Зокрема, шляхом розробки дієвих механізмів страхування врожаю,
розвитку кредитної кооперації тощо. Тим часом капітальні інвестиції в агропромисловий комплекс України у 2018 році становлять 90 млрд. грн., з яких 25
млрд. грн. припадає на переробку.
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■ ЩО ЇМО?

Геннадій КАРПЮК

Від початку року наші військові почали отримувати суттєво
підвищене грошове утримання. А з 1 квітня військовослужбовці, які виконують завдання в районі ООС, матимуть збільшені
додаткові виплати. Той, хто воює на «передку», може розраховувати на 2 тис. гривень добавки (загалом тепер ця доплата
становитиме 12 тис.), а на другій лінії зіткнення — 1 тисячу (доплата зросте до 5,5 тис.). А ще в нинішньому році всі військові
частини, які цього не зробили торік, мають перейти на нову,
доволі «смачну» систему харчування.

Смачна служба
Цьогоріч українське військо стовідсотково перейде на харчування
по-новому

Начпродам допомагає
спеціальна програма
Ми добре пам’ятаємо, що
з військовими харчами завше
були проблеми — ще й які! І хто
б міг подумати ще кілька років
тому, що субтропічні фрукти,
кавуни, молочні продукти та
десерти стануть нормою військового столу? У деяких частинах і військових вишах тепер
проводять навіть дні національних кухонь різних країн на доволі пристойному рівні. Може,
таки варто оцінити різницю з
картинкою недалекого минулого або підказати інший рецепт,
як можна зробити кардинально
краще в таких очевидно не ідеальних умовах, в яких перебуває національна економіка.
Ви лишень вдумайтеся, що
говорить в одному з інтерв’ю завідувач їдальнею 72-ї бригади:
«Продуктів уже багато, а зміни
в технологічні карти дуже просто вносити. Прислуховуємося до
побажань особового складу і впроваджуємо це в життя. Працювати стало цікаво. Колись було мало
продуктів, а сьогодні — 380 найменувань, включно з фруктами, десертами, йогуртами. Тепер
можна показати своє вміння».
Про корисний вплив червоної риби на організм військової
людини добре знають у 25-й окремій повітрянодесантній бригаді та у шпиталях. Її тут почали додавати до меню десантників, в яке не забули внести
ще й таку смакоту, як ананаси,
свіжі овочі, йогурти, оливки й
усе інше, на що тільки здатен
розширений каталог продуктів. Причому харчують наших
козаків із дотриманням добової
калорійності (3,5—6 тис. ккал)
і денної грошової норми — 78,9
грн., що враховує «десантну»
надбавку. Цікаво, що начпроди вже мають спеціальну програму, що допомагає розрахувати, скільки треба інгредієнтів для кожної страви та їхню
вартість. Так ефективніше використовуються кошти.

❙ День узбецької кухні.
Нагадаю: понад 70 військових частин уже перейшли на
нову систему харчування (це
всього 40%). У 2019-му відбудеться справді масштабний перехід на новостворений Каталог
продуктів харчування і в решті
частин та установ, а їх лишилося десь 200. Це виклик, але з
ним треба впоратись.

Результат реформ — на столі
Далі — про пайки, яких тепер у війську є аж сім. Навіть
передбачено раціон (№5), у якому немає свинини — для тих,
хто через релігійні переконання її не вживає. Словом, набори
є різні. У них можуть бути однакові перші страви (перевага над
закордонними зразками), яких
чотири, а другі страви, яких
дев’ять, обов’язково різняться.
Всі вони швидко розігріваються. Але на наших бійців, яким
випаде доля виконувати завдання далеко від великої кухні, чекає подальше оновлення
та урізноманітнення «кейсів»
автономного харчування. Зараз розробляють пайкові раціони з додаванням індички, деяких страв із мексиканськими
овочевими сумішами, спеціями. Також у розробці й одноразовий пайок. Цікаво, що під час
спільних навчань натовці зізнавалися, що наші «сухі» страви
насправді смачні й легко переносяться організмом при тривалому вживанні.

❙ Вибір страв у солдатських їдальнях справді став ширшим, а їжа — апетитнішою, ніж у попередні роки.
■ МАЙТЕ НА УВАЗІ
Будь-який військовий, який має
пропозиції чи скарги з питань речового, продовольчого забезпечення,
може звернутися на «гарячу лінію»
Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Телефони: 0800-500539;
(095) 911-05-69; електронна пошта:
dm0959110569@gmail.com.
Міноборони, до речі, якщо
хтось не знав чи забувся, відмовилося від послуг фірм аутсорсерів, які колись готували їжу
для військових. Нині частини
самі наймають кухарів та закуповують продукти харчування.
Результат — на столі в бойових
бригадах. До речі, в Головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ по-батьківськи дбають про безпеку харчів.
Торік його фахівці за допомогою сучасного мобільного лабо-

❙ Армійська їдальня після ремонту.
раторного комплексу провели
майже 260 перевірок якості продуктів у понад двох сотнях військових частин та установ, зокрема і в районі ООС. І забракували приблизно 700 тонн небезпечних для вживання харчів.
Частину цієї роботи проведено
як реагування на скарги служивого люду. І будьте певні: про всі

факти порушень та недбальства,
що спливли, доповідали міністру оборони. Не так давно міністр
Степан Полторак вимушено зняв
із посади очільника тилу у ВМС
саме через неналежну організацію харчування особового складу. Бо якщо командир якісно виконує свої обов’язки, погана їжа
не прийде на стіл до солдата... ■

шкарпетки, термометри для
води та для тіла, ножиці, ковдра, підковдра, матрац, розвиваючі іграшки, рушник, милошампунь, крем і коробка-колиска.
Деталізований перелік та
кількість дитячих товарів визначено наказом Міністерства
соціальної політики України
від 17 липня 2018 року № 1025
«Деякі питання надання одноразової натуральної допомоги
«пакунок малюка» при народженні дитини».

народжену дитину з пологового
будинку протягом місяця з дня
народження.
Якщо на день виписки з пологового будинку «пакунок
малюка» був відсутнім, отримувачу необхідно подати заяву до місцевого структурного
підрозділу з питань соціального захисту населення про забезпечення такою допомогою.

■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Як отримати «пакунок малюка»
в пологовому будинку?
Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко
Шановний Павле, залюбки читаю Ваші консультації з конкретними порадами і вирішила сама звернутись із запитанням. Через 2 місяці я готуюсь стати мамою. Про послугу реєстрації народження у пологовому будинку вже знаю. Знайомі кажуть, що додатково можна отримати «пакунок малюка». Можете більш детально про нього розповісти?
Світлана Гончарова

Що таке «пакунок малюка»?
«Пакунок малюка» — це
одноразова натуральна допомога у вигляді набору необхідних речей для новонародженої
дитини. Загальна вартість набору становить не більш як 5
тисяч гривень. Отримання цієї
допомоги не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні.

Хто має право отримати таку
допомогу?
Отримати допомогу «пакунок малюка» мають право як
громадяни України, так й іноземці та особи без громадянства,
які на законних підставах проживають на території України і
народили живу дитину. Безпосередніми отримувачами допомоги є мати, батько, родичі або

патронатний вихователь новонародженої дитини.
Патронатний вихователь отримує «пакунок малюка» у випадку, коли батьки чи родичі
відмовились від новонародженої дитини в пологовому будинку або якщо в матері новонародженої дитини виникли ускладнення при пологах чи хвороба,
що унеможливлює здійснення
нею догляду за новонародженою дитиною.

Що входить до набору?
До набору входить усе, що
необхідно для новонародженої
дитини: підгузки, вологі серветки, пелюшки, бодіки, шапочки,
штани-повзунки, «чоловічки»,

Коли надається допомога?
Видача допомоги «пакунок
малюка» здійснюється безпосередньо в пологовому будинку під час народження/виписки новонародженої дитини або
за місцем проживання/перебування новонародженої дитини
не пізніше ніж через 30 календарних днів із дня її народження.
Патронатному вихователю може бути видано «пакунок
малюка», якщо він забрав ново-

Куди звертатися за більш
детальною консультацією
та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь
ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером: 0 (800) 213 103, цілодобово
та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання
безоплатної правової допомоги
по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію
та правовий захист.
Створюйте щасливі родини
та народжуйте здорових, прекрасних дітей! ■

СВІТ
Олег БОРОВСЬКИЙ
У переважній більшості
200 зразків, переданих Національною прокуратурою
Польщі у травні 2017 року
лабораторії у Великобританії, виявлено сліди речовин, що використовуються
для виробництва вибухівки, включаючи тротил,
повідомив польський портал wPolityce.pl.
«Ця інформація прихована слідчими. Проте ми
дізналися, що кілька тижнів тому до польської прокуратури надійшов лист,
що повідомляє про часткові результати дослідження, проведеного в лабораторії судово-вибухових речовин (Forensic Explosives
Laboratory), підпорядкованій міністерству оборони Великобританії, яка
спеціалізується на судовомедичних дослідженнях,
пов’язаних із вибуховими
речовинами», — повідомляється на порталі. Зазначається, що «на більшості з
них були виявлені сліди речовин, які використовують
для виробництва вибухівки». Йдеться не тільки про
тротил, а й про інші компоненти.
«Яке значення для
слідства та встановлення
причин катастрофи має інформація про те, що за кордоном знайдено сліди тротилу та інших речовин? Колосальне. Хоча поки ще передчасно робити остаточні
висновки. Варто стримати-

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 27 БЕРЕЗНЯ 2019

■ ГУЧНА СПРАВА

■ КОНТРАКТИ

Тротил на борту?

Франція
полетить разом
iз Китаєм

Англійські експерти
знайшли сліди
вибухівки на
уламках літака
Качинського
ся з однозначними висновками, поки не будуть проведені всі аналізи. Коли всі
результати будуть доставлені, прокурори почнуть їх
інтерпретувати. Можливо,
тільки з цією метою буде
залучено більше фахівців
з-за кордону. Це стандартна практика», — написано
у статті.
Видання «Газета Польська Цодзєннє» вчора наводить коментар польського фізика Казімєжа Новачика, який працює в США,
а в Польщі є віце-головою
смоленської підкомісії (її
завданням є дослідити обставини катастрофи літака
польського президента під
Смоленськом). За словами
доктора Новачика, він очікував такого результату,
причому дослідження проведено на зразках, узятих
2013 року. «У попередніх
висновках проігноровано
важливу інформацію, що

У торговельній війні
Вашингтона з Пекіном
виграє... Париж
Ігор ВІТОВИЧ

❙ У справі падіння президентського літака навіть через 9 років
❙ не розставлено всіх крапок над «і».
вказувала на наявність вибухових речовин. Тепер дослідження експертів з Англії підтвердили, що наші
попередні висновки, передані в прокуратуру торік у
червні, були слушними»,
— заявив співрозмовник
газети.
На запитання, коли
можна сподіватися остаточних висновків про причини смоленської катастрофи, доктор Новачик висловив надію, що робота закінчиться ще цього року, але
чимало залежить від закордонних експертів із багатьох країн, особливо з цент-

ру NIAR у США. Як він додав, триває аналіз травм
загиблих у цій катастрофі,
чого раніше не було зроблено.
Літак Ту-154М розбився 10 квітня 2010 року неподалік летовища «Сєвєрний», що поблизу Смоленська. На борту машини
були президент Лех Качинський, його дружина,
представники польського уряду та еліти. У катастрофі загинуло 96 людей.
Польська делегація прямувала на урочистість із нагоди 70-ї річниці Катинського злочину. ■

■ ВТРУЧАННЯ

Рука Москви вже в Латинській Америці
Росія погрузає у внутрішній конфлікт у Венесуелі за сирійським сценарієм
Олег БОРОВСЬКИЙ
США жорстко розкритикували присутність російських військових у Венесуелі. Радник президента
США з національної безпеки Джон Болтон попередив, що Вашингтон не стане терпіти втручання іноземних військових у справи
Західної півкулі. «Сполучені Штати не потерплять
втручання ворожих іноземних збройних сил у досягнення країнами Західної півкулі загальних цілей
демократії, безпеки і верховенства права», — написав
він учора у «Твіттері», додавши, що «венесуельські
військові повинні підтримати свій народ».
Радник Дональда Трампа наголосив, що Сполучені Штати посилають до
Венесуели продовольство і
ліки, а не «ядерні бомбардувальники і загони спецпризначення для підтримки корумпованого диктатора». Він зазначив, що
«Росія повинна співпрацювати з міжнародним співтовариством» заради підтримки народу Венесуели.
За словами Болтона, глава
Венесуели Ніколас Мадуро
втратив підтримку народу
країни, тому покладається
на підтримку Куби і Росії,
щоб «узурпувати демократію і репресувати невинних цивільних осіб». Мадуро «стає ще безрозсуд-
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❙ Російські «рєбята» в Каракасі.
нішим і ще більше ізолює
себе», додав Болтон.
Як повідомляли міжнародні ЗМІ, 99 російських
військових прибули в Каракас, столицю Венесуели,
в суботу, 23 березня. Про це
тоді ж повідомило місцеве
видання Noticiero Digital,
опублікувавши фотографії
солдатів поруч iз двома літаками з російською символікою: транспортним Ан-124
та пасажирським далекомагістральним Іл-62М. Як пишуть журналісти, разом iз
людьми у військовій формі
до Каракаса також прибув
начальник головного штабу сухопутних сил Василь
Тонкошкуров. В аеропорту
їх зустріли представники
армії Венесуели.

Раніше представник венесуельської влади пояснив, що російські військовослужбовці прилетіли
в Каракас у рамках «військового співробітництва
двох союзників». За інформацією ЗМІ, окрім майже
сотні російських військових, у Венесуелу було доставлено також близько
35 тонн вантажу. Напередодні держсекретар США
Майк Помпео під час телефонної розмови з главою
МЗС РФ Сергієм Лавровим
закликав Росію «припинити неконструктивну поведінку» у Венесуелі.
У лютому армія Венесуели була приведена в бойову готовність у зв’язку з
анонсованими раніше пос-

тавками гуманітарної допомоги зі США. Президент
США Дональд Трамп пригрозив венесуельським військовим важкими наслідками в тому випадку, якщо
вони продовжать підтримувати президента-диктатора
Ніколаса Мадуро.
Венесуела вже близько двох місяців переживає найгострішу політичну кризу. 22 січня — відразу після вступу Ніколаса
Мадуро на посаду глави держави на другий термін —
в країні почалися масові
акції протесту. Наступного дня голова опозиційного до Мадуро парламенту
Хуан Гуайдо оголосив себе
тимчасовим виконувачем
обов’язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада,
Австралія, частина країн
Латинської Америки та Організація американських
держав визнали його як легітимного лідера.
На початку цього року
ЗМІ неодноразово повідомляли про російські військові
літаки, помічені неподалік
Каракаса. Джерела агенції
«Рейтер» зазначали, що до
Венесуели прибули найманці російських ЧВК. Їх метою
мав бути захист президента
Ніколаса Мадуро під час масових протестів. Москва дедалі більше втручається у
внутрішній конфлікт у Венесуелі, як свого часу робила це в Сирії. ■

Президент Франції Емманюель Макрон прийняв у понеділок, 25 березня, в Єлисейському палаці свого китайського колегу Сі Цзиньпіна. У рамках дводенного візиту до Франції китайський лідер підписав iз французами низку контрактів та угод
про партнерство, повідомляє Міжнародне французьке радіо.
Найвагоміший із них укладено між французьким (чи, радше,
європейським) авіабудівним концерном «Аеробус» і китайською компанією China Aviation Supplies Holding Company (CASC)
на суму в приблизно 30 млрд. євро. Згідно з угодою, китайці придбають 300 французьких «Аеробусів» (290 літаків типу
А320 і 10 літаків типу А350), повідомляє Єлисейський палац.
Окрім того, Франція та Китай підписали угоду в аерокосмічній галузі. Нею передбачається запуск французьких дослідницьких приладів у рамках місії Китаю на Місяці «Чаньє-6», запланованої на 2023—2024 роки. Про це оголосив французький Національний центр космічних досліджень
CNES. Його глава Жан-Ів Ле Галь заявив, що «Франція полетить на Місяць разом iз Китаєм», і назвав підписання угоди
про партнерство історичною подією.
Учора, 26 березня, візит китайського лідера продовжився в
Єлисейському палаці зустріччю з канцлером Німеччини Ангелою
Меркель та главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Під час
цієї безпрецедентної зустрічі лідери Європи сподівалися випрацювати загальноєвропейську лінію відносин з Китаєм.
«Державний візит китайського президента відбувається
в момент, коли Європейський Союз перебуває на порозі вибору. В момент, коли порушена рівновага сучасного світу. Перед Китаєм і Францією стоїть завдання: знайти рівновагу для
завтрашнього дня», — написав Макрон у стоєму твітті. Французький президент мав на увазі невиважені кроки президента США Дональда Трампа, який розв’язав торговельні війни з
ЄС та Китаєм, аби здобути вигоди та переваги для своєї країни. Але, замість ізолювати своїх противників, він усе більше
опиняється в ізоляції сам.
Підписана угода є також вагомим успіхом для «Аеробуса»
на тлі кризи в американського конкурента — компанії «Боїнг»
— внаслідок нещодавньої серії аварій iз новим американським
середньомагістральним літаком Boeing 737 MAX. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Мільярд доларів на стіну з Мексикою
Міністерство оборони США виділило 1 мільярд доларів
на будівництво 91-кілометрової ділянки стіни на кордоні з
Мексикою. Відповідне рішення ухвалив виконувач обов’язків
міністра Патрік Шанахан. На виділені кошти також будуть споруджені дороги біля цього відрізка стіни та встановлено освітлення. В бюджетній заявці на наступний рік адміністрація
президента США Дональда Трампа вимагає залучити 8,6 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Пісяючий хлопчик буде економити воду
Статуя Пісяючого хлопчика в Брюсселі більше не витрачатиме питну воду, повідомляє «Євроньюс». Міські інженери встановили, що славетний фонтан щодня витрачав
до 2,5 тис. літрів питної води. Це з’ясували випадково, коли
встановили на скульптуру лічильник. Після замірів вирішили змонтувати замкнену систему циркуляції води. Показово, що проблему виявили під час проведення у Брюсселі
тижня захисту водних ресурсів. Статуя Пісяючого хлопчика з’явилась у Брюсселі в XVII столітті і відтоді є одним iз
найупізнаванiших символів бельгійської столиці.

Православну святиню перетворять
на мечеть
Собор Святої Софії — один із символів Стамбула —
може знову стати мечеттю. Такий варіант не виключив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в інтерв’ю національному
телебаченню. Він аргументував потребу зміни статусу соборного комплексу з музейного на релігійний необхідністю відміни плати за вхід. Тепер квиток на вхід в «Айя-Софію» коштує
приблизно 10 доларів. Водночас вхід у розташовані неподалік
мечеті є цілком безкоштовним. Імовірно, Ердоган ще остаточно не визначився зі статусом християнської святині, оскільки
лише за кілька днів до цього заявляв, що перетворення її на
мечеть може викликати «серйозні наслідки». Патріарший собор, символ «золотої епохи» Константинополя, був перетворений на мечеть 1453 року після завоювання міста османами.
1935 року, після перетворення Туреччини на світську державу, колись найбільший у світі християнський храм став музеєм.
Він внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. ■
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Я ВАМ ПИШУ...

■ КОЛІЗІЇ

■ ПЕРЕДВИБОРЧЕ

Кому
стаття
муляла

Україна — це ми Всі, це — Ви, це — Він,
це — Вона, це — Ти, це Я

Про щирість і
власне «я» в
публічних діях

Василь ЛИЗАНЧУК, доктор філологічних наук,
професор, завідувач кафедри радіомовлення
і телебачення Львівського національного
університету імені Івана Франка
Львів

Юрій ПАНИЧ
Львів
У зв’язку з виборами більшість людей, як з одного, так
і з другого боку, втратили почуття міри, здатність мислити (не кажу вже про критичне
мислення). Якщо пересічній
людині це ще можна вибачити, то т. з. представникам
інтелігенції аж ніяк. Правда, деякі з них роблять це за
надане (чи майбутнє) звання народного артиста, заслуженого журналіста, видання
багатотомного зібрання творів
за державний кошт, тепле місце у чиновницьких кабінетах,
майбутнє депутатство, ордени та медалі і, зрештою, можливість покерманити людськими долями. З’явились
навіть галани, маланчуки,
кравчуки... Лакейство, блюзнірство, вірнопідданство. Серед них ті, в кого головна тема
творчості — секс, хто кацапською лайкою пересипає всі
свої творіння. Я особисто не
хотів би, щоб люди з таким
творчим амплуа прославляли
мене. Але вони не дуже переймаються достовірністю фактів, їх правдивістю.
Поговоримо про статтю в
Конституції про незаконне
збагачення. Зараз вона, ця
стаття, стала непотрібною,
небезпечною, особливо для
тих підписантів до Конституційного Суду, аби прибрати її,
хто є першими претендентами
бути засудженими за нею.
Якщо виходити з життєвих реалій, то нащо десяткам
мільйонів українців (понад
80%) отой «безвіз», коли вони
не мають грошей, щоб поїхати
за кордон. І ще одна вагома причина, на яку вказує «Україна
молода» від 22 лютого 2019 р.:
«Без курсу Ющенка на євроінтеграцію не було б «безвізу».
Якщо говорити про Томос,
то й тут також у першу чергу
треба згадати Віктора Ющенка, митрополита В. Липківського, митрополита Іларіона
(Огієнка), патріарха Мстислава (Скрипника), патріарха Володимира (Романюка)
та десятки тисяч православних священиків, які закінчили свій земний шлях на
Соловках, у сибірах, катівнях НКВС. Із цього приводу
згадується ще один державний діяч, який на фотографіях тримає краєчок Томосу.
У своїх майбутніх спогадах
він також, мабуть, буде стверджувати, що теж долучився
до цього вікопомного факту.
Щодо армії, її творення.
Сучасну українську армію
створили добровольці — майданівці, народне ополчення,
волонтери. Зрештою, прості
українці своїми копійками
через військовий податок на
прибуток у розмірі 1,5%. ■

Яким зерном засіваємо наше життєве середовище, такою й буде наша країна

Господи Боже, осіни і просвіти державницькою мудрістю кожного з нас,
українських громадян, коли 31 березня
цього року будемо обирати Президента
України. Зніми брехливу полуду з очей,
очисти серце від навіяної московськими
ворогами ненависті та наповни його великою любов’ю до рідної хати, села, містечка, міста, краю, згорьованої віками
України.
Мати-Україна стає на коліна перед
кожним із нас, просить порятувати її
від зовнішніх та внутрішніх ворогів,
які різними способами і методами підступно втручаються у виборчий процес,
щоби гетьманську булаву захопив новітній Іван Брюховецький, який танцюватиме під зловісну мелодію московськорашистської балалайки і запродасть
Україну в російське ярмо.
Подивімося на Україну з найвищих
Карпатських гір і побачимо, відчуймо,
почуймо її молитву: всупереч справжнім і
надуманим недругами недолікам, прорахункам, упущенням Президента, які спеціально розвіяні по світу, щоби викликати недовіру до України, найбільше серед
претендентів на пост Президента України підходить Петро Порошенко. Він володіє найпотрібнішими, найголовнішими якостями, які потрібні нині під час

генеральної битви за Україну в гібридній
російсько-українській війні.
Кожен з нас, якщо захоче, якщо не
зовсім отруєний блекотою маніпулятивної пропаганди, що брудними ріками
розливається по Україні, то серед мотлоху потужної брехні (чого тільки варта
глибоко продумана антиукраїнська, антипорошенківська спецоперація з Укроборонпромом!), то знайде дуже багато
здорових зерен, які проростають в економічній, військовій, соціальній, науковій, освітній, інформаційній та інших
сферах і дадуть хороший урожай на українській землі, що народила кожного з
нас, грішного. Переконаний, що Порошенко також розуміє, що він не ангел,
не святий. Але прозріймо, одумаймось,
не обкидаймо найбруднішим брудом
Президента України, щоби він не потонув у безодні отрути. Якщо Президентом стане хтось інший, а не Петро Олексійович, то втратимо Україну на втіху
Москві та іншим ворогам.
Безперечно, своя сорочка ближча до
нашого грішного тіла, якому потрібна
добра зарплата і висока пенсія, низькі
комунальні тарифи разом із дешевими
ліками, належна стипендія і доступна
плата за навчання і ще, і ще... У кожного з нас є багато потреб. Але розплющимо очі, прочистимо вуха, щоби всім
своїм єством відчути, зрозуміти: якщо
не буде незалежної, демократичної, правової, соціальної, духовної соборної України, то ні ми, ні наші діти, ні онуки,
ні правнуки не зможемо здійснити свої

природні потреби і добрі наміри. Нині ж
ситуація така: або захистимо, врятуємо
Україну від московського поневолення,
або втопимо її у жовчній, отруйній брехні, ненависті, облудності, які заповзають у наші душі з усіх щілин.
Осінімо себе виваженістю думки, державницьким духом і зрозуміймо, що в
нинішніх умовах найпотужнішого наступу «руского міра» на український
світ тільки Петра Порошенка треба обирати Президентом України, бо в нього
україноцентричне мислення, україноцентрична позиція, україноцентричні
вчинки, спрямовані на захист і утвердження нашої незалежної Української
держави. Коли оберемо Порошенка Президентом, тоді всім громадянським суспільством із чистими помислами будемо
спонукати його та всіх інших очільників держави працювати сумлінно, доброчесно для української людини, родини, українського суспільства.
Вибачте, але наголошую, що Доля
кожної людини, родини, народу залежить і від влади, і від кожного з нас. Україна — це Я, це — Ти, це — Ви. Що і як
робить, як діє, як творить, як чинить,
з якою метою ступає по землі кожен Я,
кожний Ти, кожний Ви, разом Усі, що
носимо в серці своїм, яким зерном засіваємо життєве середовище (добродійності, патріотизму чи зловорожості, заздрісності, аморальності), як ставимося
один до одного, як дбаємо про українське — такою є нинішня Україна, такою
буде майбутня Україна. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Гранітне*
Микола ЦИВІРКО
Київ
«І всі ми, як один, підняли вгору руки...»**
Підняв би і Снітко, та каменяр поліг...
Чи вцілив снайпер, чи з ворожої базуки...
І скільки вже у нас тепер героїв тих!
...Драконячі шукав колись в кар’єрі зуби,
а церкви не уздрів в робочому сільці...
...Щодо Помісної стоїть питання руба,
і свічка не тремтить у піднятій руці!
* Селище міського типу в Малинському районі на Житомирщині,
розташоване поблизу гранітних
кар’єрів. Уродженець Гранітного
молодший сержант Олександр
Снітко

(1971—2016)

героїчно

загинув на російсько-українській
війні.

Запорожчина не така вже й багата архітектурними пам’ятками. Тим цінніше те, що залишилось нам у
спадок. Серед таких перлин і садиба Попова — aрхітектурнa гoрдість Василівського району Зaпoрізькoї
oблaсті.
Ще при Катерині ІІ, яка щедро роздавала українські землі своїм придворним, тут почав господарювати
один із її генералів Василь Попов, звідки й походить назва містечка. А вже його нащадки збудували
тут модний у XIX стoлітті замок-палац. Поряд розбили ще й великий парковий ансамбль. Останній із
власників садиби — Юрій Попов — був пристрасним колекціонером, знався на мистецтві, тож у палаці
була розкішна збірка картин, серед яких і шедеври пензля Рембрандта, Тіциана, Гойї. Була й велика
книгозбірня, симфонічний оркестр та етнографічний музей. Власник перетворив свій замок на центр
культурного життя Василівки.
Мало що збереглося від усіх цих культурних цінностей після революції та в роки «совка». Замок
потребує реставрації, проте й зараз там працює музей, у якому представлено експозиції: історія садиби,
етнографічна виставка, історія Другої світової війни, залишки експонатів колишнього замку.

** Громада Свято-Успенського
храму в селищі Гранітне офіційно перейшла під юрисдикцію Православної церкви України. Про це
йдеться у посвідченні, виданому
30 січня 2019 р. настоятелю парафії керуючим Житомирської єпархії єпископом Житомирським та
Овруцьким Паїсієм (Ред.).
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■ ОСОБИСТІСТЬ

■ СОЦПОЛІТИКА

Молодий та ранній

Дорогі наші
малюки

26-річний директор школи має неабиякий авторитет

Уряд запровадив щомісячну
допомогу багатодітним сім’ям

Микола ПАЦЕРА

У київській спеціалізованій школі
№210 працює наймолодший в Україні
директор — Дмитро Ламза. Він очолив її у вересні минулого року, коли
йому було всього 25. За цей короткий
час «юний педагог» уже зумів внести
багато позитивних змін у шкільне
життя і виховний процес.

Олександра ТВЕРДА

Генетика і покликання
«Педагогічний ген» Дмитро всотав, як він зізнається, з молоком матері і просто був приречений стати директором, адже виростав у третьому
поколінні сім’ї вчителів. Його мама
працювала у молодших класах, а бабуся була заслуженим учителем України. Вона ж і брала онука-немовля
у візочку до школи і колисала його
під час приймання екзаменів в учнів. Тож хлопчик замість колискових «отримував освіту». Хоча з перших класів вона давалася йому нелегко — важко було читати, а також
вчити таблицю множення. Бабуся
навіть закривала його на кухні, наказуючи: «Сидітимеш, доки не вивчиш!»… Проте це не відбило у хлопчика бажання і поваги до педагогічної роботи — вже в третьому класі він
приходив до школи о шостій ранку,
сідав за стіл у бабусиному кабінеті,
уявляючи себе учителем, «перевіряв
зошити і ставив оцінки», писав на дошці. За таке захоплення вже в шостому класі однокласники прозвали
його «директором», на що хлопець не
ображався. Він був старостою класу
— вирішував різні питання і любив,
коли вчителі довіряли йому підмінити їх на певний час. У 13 років Дмитрик працював вожатим у шкільному
таборі і його величали на ім’я та по
батькові, у 16 став старшим вожатим,
а в 20 — директором табору. До речі,
також наймолодшим в Україні.
«По закінченні школи я вступив на
бюджетне навчання до Мелітопольського державного університету на факультет підготовки вчителів початкової школи та практичних психологів,
— розповів Дмитро Ламза, приймаючи нас у своєму директорському кабінеті, обставленому досить скромно. —
Сам ректор, побачивши моє старання
в навчанні, запропонував мені вступити ще й на факультет керівника навчального закладу, на що я з радістю
погодився, адже саме він давав змогу стати директором школи, про що
я мріяв із дитинства. А після четвертого курсу я ще й вирішив опанувати
фах учителя інформатики — щоб бути
сучасним педагогом і людиною. Тож
у підсумку отримав три дипломи про
вищу освіту, а зараз ще й навчаюсь в
аспірантурі, аби стати доктором педагогічних наук. До речі, я маю непоганий досвід бізнесмена — організував
у рідному Кам’янському (колишньому Дніпродзержинську. — Авт.) святкову агенцію, для якої писав сценарії
і проводив різні заходи, що приносило непоганий дохід. Але зрозумів, що
це не дає мені змоги реалізуватися як
особистості, педагогу, тому закрив бізнес і пішов працювати учителем першого в Україні експериментального
кадетського класу. У ньому навчалися самі хлопчики, які отримували не
лише шкільні знання, а й хорошу фізпідготовку, а також навички з етикету, поводження з жінкою, у них виховували почуття обов’язку та власної
гідності, любов до музики, театру».

Конкурс по-чесному
Та доля приготувала для Дмитра
справжній подарунок для здійснення
його мрії. У минулому році було оголо-
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❙ Із молодим директором радяться i старшi, i молодшi.
❙ Фото з сайта depo.ua.
шено конкурс на заміщення вакантних
посад директорів більше десяти столичних шкіл, тож він — хоча й з певною недовірою — подав свою заявку.
При цьому думав, що всі місця вже розподілено за гроші та по блату (розповідаючи про ці сумніви, директор пригадав, як сам у дев’ятому класі хотів упросити бабусю «по-братськи» вирішити його проблему з учителем хімії, з
якої міг мати «трійку», за що отримав
від неї прилюдного ляпаса і попередження, щоб ніколи про таке навіть не
думав — цей урок він запам’ятав на все
життя). А от із конкурсом на директора
школи йому пощастило, хоча було по
14 кандидатів на місце. Його концепцію розвитку навчального закладу підтримали 43 члени комісії із 45. Дмитро
Ламза запропонував фінську систему,
за якої молодші класи навчаються переважно в ігровій формі, а старші — з
використанням сучасних інформаційних технологій та гаджетів, що підвищує інтерес дітей до навчання та їх
адаптацію у майбутньому житті і розвиток особистостей. Йому «дісталася»
дещо проблемна спеціалізована школа
№210, у якій, як потім дізнався, директорку звільнили за те, що вона начебто
привласнила кошти, зібрані на благодійному ярмарку учнями на лікування хворої на рак дівчини. Батьки примусили її повернути гроші, але репутація школи була дещо підірвана.
Тож, очоливши цей педколектив, молодий директор передусім запровадив прозору фінансову систему
— звіт про кожну отриману школою
копійку вивісили просто при вході.
До речі, керівник відразу ж скасував
різні «побори» з батьків на ремонт та
інші потреби школи — тепер разом із
ними вони пишуть клопотання, завдяки яким отримують гроші від місцевих органів та спонсорів. Поки що
благодійники та Оболонська райадміністрація відгукуються на ці прохання, тож завдяки їхній підтримці
в школі роблять ремонти — зокрема,
привели до ладу та обставили спортзал, полагодили дах та паркан, закупили дивани та крісла, які поставили
для учнів просто в коридорах, замінили двері, унітази. У планах директора — хороший спортивний майданчик, стадіон, альтанки для уроків на
повітрі та інші новації.

Авторитет — категорія позавікова
На наше запитання, чи легко було
йому очолити навчальний заклад із
майже 600 учнями і півсотнею педагогів, більшість із яких працювали ще
коли його не було на світі, Дмитро Володимирович зізнався, що в перший
день дуже хвилювався, як його спри-

ймуть досвідчені педагоги, і справді
відчував певну настороженість. Але
вже буквально після перших педнарад і конференцій вона зникла, натомість почала зароджуватися повага до нього. Зараз учителі не соромляться запитувати у нього поради в
навчальних та навіть сімейних проблемах. Буває, що навіть плачуться,
коли не можуть впоратися з якимсь
«важким» підлітком, тоді разом із
директором шукають у дитини хороші риси і акцентують увагу на них,
змінюючи психологію неслуха. «У
мене, як і в багатьох педагогів, спочатку був певний скептицизм: мовляв, що путнього може зробити недосвідчений директор, та ще, певне,
й зазнайко? — пригадала вчителька
англійської мови Ольга Чернявська.
— Але швидко переконалася в його
компетентності та чуйності. Коли в
мене захворіла дитина, то він дозволив пропустити важливу нараду. А
чого варті його щоденні ранкові побажання учителям через інтернет хорошого дня зі смайликами». А учитель фізкультури В’ячеслав Дяченко, який працює в школі 32 роки,
розповів, як директор змінив його
підхід до занять — не потрібно занадто оберігати дітей від можливих «гострих кутів» та водити їх «по струнці», а варто дати їм більше волі й відповідальності. Тепер вони можуть навіть пограти в теніс чи шахи просто
на перерві, відчувають, що їм більше
довіряють.
«Контакт із меншими дітьми я
знайшов відразу — вони мене полюбили і можуть просто обнімати на перерві, а от старші ставилися з недовірою,
мовляв, чому ти можеш нас навчити,
— пригадав Дмитро Володимирович.
— Але зараз ставляться з повагою, діляться своїми проблемами та ідеями.
Наприклад, запропонували створити прес-центр, який буде повідомляти всі шкільні новини, а учні таким
чином об’єднуватимуться в громаду.
Я стараюсь знаходити нові підходи,
щоб зацікавити їх. Наприклад, проводимо уроки математики на свіжому
повітрі або практикуємо бінарні уроки, в яких об’єднуємо два предмети.
На моїх уроках інформатики активно користуємося сучасними гаджетами. Також я ходжу в сім’ї, особливо
проблемних дітей, і допомагаю батькам у вихованні — якщо у них поганий контакт із дитиною, то більше завантажую її різними заняттями, щоб
було менше конфліктів. Тобто максимально стараюсь знаходити індивідуальний підхід, адже кожна дитина
— це цілий світ, який має пізнавати
справжній педагог». ■

«Під час засідання Кабінету Міністрів України Міністерство соціальної політики презентувало проект нормативного акта, яким
пропонується запровадити новий вид соціальних виплат — допомогу на дітей, яких виховують у багатодітних сім’ях», — нагадує юрист
Станіслав Куценко.
За його словами, зазначену соціальну виплату пропонується встановити з 1 квітня 2019 року
з метою покращення матеріального стану багатодітних сімей, створення належних умов для виховання дітей, яких виховують у таких сім’ях.
Відповідно до цієї постанови встановлено новий вид державної допомоги: допомогу на дітей,
яких виховують у багатодітних сім’ях. Державну допомогу призначатимуть органи соціального захисту населення за місцем проживання багатодітної родини за рахунок державного бюджету у вигляді субвенції місцевим бюджетам у
рамках затвердженого держбюджету. Загальна потреба в коштах на виплату допомоги становитиме близько 200 млн. грн. на місяць, або
1,8 млрд., на ІІ-IV квартали 2019 року (2,4 млрд.
грн. із розрахунку на рік).
За даними єдиного обліку багатодітних сімей, станом на 1 січня 2019 року в Україні було
обліковано понад 334 тис. багатодітних сімей.
Тож право на отримання допомоги матимуть усі
багатодітні родини — на дітей до шестирічного
віку.
«Кожна багатодітна сім’я отримає на третю, четверту, п’яту і наступних дітей до шести
років щомісячну допомогу від держави в розмірі прожиткового мінімуму на дитину до шести років. Розмір виплати з 1 квітня 2019 року
— 1 тис. 626 гривень на місяць на одну дитину.
З 1 липня 2019 року — 1 тис. 699 гривень на дитину, з 1 грудня 2019 року — 1 тис. 779 гривень
на місяць», — уточнив міністр соцполітики України Андрій Рева.
Мати трьох дітей Марина розповідає «УМ»,
що рада соціальній виплаті, адже найбільше
коштів витрачає на підгузки, дитяче харчування та одяг: «Підгузки в середньому коштують
400 гривень за пачку. Витрачаємо на місяць дві
пачки. Малюки ростуть надзвичайно швидко,
тому новий одяг потрібно купувати майже щомісяця. Продукти в магазині, на жаль, теж не
дешевшають».
У коментарі «УМ» психолог Поліна Алексєєва наголошує, що, на її думку, грошова допомога стимулюватиме українців народжувати
більше однієї дитини: «Адже, по суті, держава
виділяє кошти на народження і виховання дитини. Але, з іншого боку, іноді батьки отримують грошову допомогу і, на жаль, витрачають її
не на дитину, а на особисті потреби. Батьків, які
хочуть отримати грошову допомогу, це дійсно
стимулює до збільшення кількості населення,
але чи буде чудовою доля у дітей, батьки яких
їх народили тільки через грошову допомогу, —
вже більш широке питання».
Нагадаємо, допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41 тис. 280 гривень.
Виплату здійснюють одноразово в сумі 10 тис.
320 гривень, решту суми виплачують упродовж
наступних 36 місяців рівними частинами (860
грн. на місяць) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. ■

■ ДОВІДКА «УМ
Багато країн світу практикують виплати на дітей. Суми
відрізняються в залежності від віку дитини. Виплати можна
отримувати до 18 років. Наприклад, у Німеччині держава щомісячно виплачує 192 євро для першої та другої дитини, 198
євро для третьої і 223 євро для четвертої та наступних дітей.
У Канаді за дитину до 6 років щомісяця батьки отримують суму,
еквівалентну 350 євро у валюті країни, а після 6 і до 17 років —
на 50 євро менше. У Франції за першу дитину не платять, але
якщо в родині двоє дітей, за них платять 130 євро, якщо троє
— майже 300 євро. У Чехії допомога по догляду за дитиною надається в обсязі 40% від середньої заробітної плати у неприбутковому секторі (станом на 2017 р. — 283 євро), в Угорщині
— на рівні 70% попередньо отримуваного доходу, якщо один із
батьків перебуває у відпустці по догляду за дитиною.
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■ ПАМ’ЯТЬ

Любов і журба Квітки
Харків і Київ доброчинно-мистецьки згадують
американську виконавицю українського походження
«Двох кольорів»
Валентина САМЧЕНКО
У театрально-концертному центрі в
Харкові 25 березня стартував цьогорічний етап українсько-американського
благодійного проекту «Незабутня Квітка». Перші заходи, присвячені пам’яті
американської співачки українського
походження Квітки Цісик (1953—1998),
відбулися ще 2007-го. Скажімо, в 2011
році у рамках проекту проходив Перший
міжнародний конкурс українського романсу імені Квітки Цісик, що відбувся у
Львові. Тоді почесне журі з Ніною Матвієнко на чолі присудило гран-прі талановитій львів’янці Оксані Мусі. Загалом
донині в орбіту «Незабутньої Квітки»
були задіяні Івано-Франківськ, Львів,
Київ, Одеса, Полтава, Вінниця, а тепер
настала черга центру Слобожанщини.
Проект «Незабутня Квітка» започаткував продюсер українського походження Алекс Гутмахер — уродженець Одеси,
чиї родичі мешкали в Америці понад сто
років. Він розповідає: «У 1997 році в Америці опинився і я — у центрі лікування
раку: в мене була агресивна саркома. У
тому самому центрі лікувалася й Квітка
Цісик — від раку молочної залози. Я вижив, Квітка — ні. Я переніс одинадцять
операцій, хіміо- і радіотерапію, — і залишився живим. Моє лікування тривало два роки, і зі шпиталю я вийшов зовсім іншою людиною. Я полишив бізнес,
пожертвував багато чим — заради того,
щоб робити інші речі. Я вирішив: Бог недаремно залишив мене серед живих. Я

маю допомагати іншим людям. І, мабуть,
саме мені випало відновити в суспільній
свідомості ім’я Квітки Цісик — на жаль,
напівзабуте».
Уперше почувши Квітчин голос,
Алекс Гутмахер — професійний музикант, випускник консерваторії, нащадок
музичної родини, зрозумів: це — голос у
єдиному екземплярі. Хто згадає: саме так
— «Квітка: Голос у єдиному екземплярі»
— називалася телепередача, яку доброчинець запустив на телеканалі «Інтер» до
60-річчя від дня народження співачки.
Оскільки всі жінки сім’ї Цісиків померли від страшного діагнозу —
раку грудей (у 1994 р. — мати Іванна,
у 1998 р. — Квітка Цісик, у 2003 р. —
сестра, піаністка Марія), — всі концерти
проекту «Незабутня Квітка» проводяться як соціально-благодійні. Частина коштів від продажу квитків на заходи завжди перераховується в онкоцентри — для
профілактики та лікування раку молочної залози українок. Найвагоміший результат із часу започаткування проекту
— робота пересувних мамографів «Квітка», яких вдалося придбати для різних
областей уже п’ять. І цьогоріч буде здійснено основну місію проекту — Алекс
Гутмахер передасть чергові 100 тисяч
грн. для придбання пересувного мамографа для профілактики і лікування раку
молочної залози серед українських жінок. До речі, продюсер подбав, щоб ім’ям
Квітки Цісик було названо не лише одну
зі львівських вуличок, а й — ні багато ні
мало — зірку в сузір’ї Овена, під яким на-

❙ Квітослава-Орися Цісик із 2007-го щороку повертається в Україну проектом «Незабутня Квітка».
❙ Фото надане агенцією «Дель Арте».
родилася легендарна співачка.
Цього року проект «Незабутня Квітка» змінив формат вечорів пам’яті Квітки Цісик — із концертних на театральні
імпрези, оскільки в різних містах України з’явилися сценічні твори про життя і
долю співачки. Загалом цей рік — етап до
підготовки всеукраїнського театрального
фестивалю пам’яті Квітки Цісик.
У Києві на Камерній сцені імені Сергія Данченка Національного театру імені
Івана Франка 5 квітня відбудеться токполілог «Квітка двох континентів», після того, як такий захід проведуть 28 березня у Харківській філармонії — за
участі зірок театру, шоу-бізнесу та суспільно-політичних діячів. І в столиці, і в
Харкові покажуть виставу Вінницького
театру імені Миколи Садовського «Kvітка. Пісня наяву й у снах». Театральний
критик Олег Вергеліс після її перегляду
на сцені театру-постановника написав:
«Є якась містична схожість між ними —
українка Тетяна Фролова, яка грає Квіт-

ку, й американка Кейсі, яка Квіткою стала... (Театр Садовського, імпреза «Я —
Квітка»). У фіналі танцював із Квіткою
під «Черемшину», а люди раділи і плакали. У Києві — 5 квітня, приходьте —
поплачемо».
Нагадаємо, Квітка Цісик відвідала
Україну лише раз, 1993-го. Через п’ять
років — 29 березня американська співачка українського походження Кейсі Цісик
відійшла у засвіти, не доживши до свого
45-річчя п’ять днів. Її добре знали і чули
в США: американці підрахували, що голос Квітки Цісик лунав 22 мільярди разів
у різних радіоефірах, з екранів кінотеатрів, на телебаченні. Згодом її пісні прийшли і в Україну: унікальним колоратурним сопрано зазвучали «Два кольори»,
«Я піду в далекі гори», «Чорнобривці»...
В її виконанні — ліричність та емоційність, глибина і проникливість, життєва
мудрість, первісна гармонія і спокій. Без
пафосу і позірної риторичності. В її піснях — любов і журба завжди поряд. ■

■ ЮВІЛЕЙ

■ ПРЕМІАЛЬНІ

За «Торнадо» — «Плацдарм»

Переможці «Київської
пекторалі»-2019

Письменник Юрій Мушкетик відсвяткував 90-річчя

У столиці 25 березня назвали переможців найстаршої в Україні, 27річної професійної театральної премії «Київська пектораль». Святкова
церемонія відбулася у Київському муніципальному театрі опери і балету для дітей та юнацтва. Номінувалися 52 прем’єрні вистави, які були
створені протягом минулого року. Їх представили на конкурс 16 театрів
державної та комунальної форми власності міста Києва.
Переможцями стали:

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
У всесвітній день поезії —
21 березня зустрів своє 90-рiччя відомий український письменник, класик української
літератури, громадський діяч,
Герой України, лауреат Шевченківської премії Юрій Мушкетик. Зокрема, вітали ювіляра і працівники Товариства
«Знання» України, завітавши на гостину в Кончу-Озерну
поблизу Києва .
«Хоч би як змінювалося
життя навколо, залишаються
постаті, завжди цікаві для нас.
Серед них і письменник Юрій
Мушкетик, автор численних
прозових творів, серед яких
історичні «Семен Палій»,
«Гайдамаки», «Смерть Сократа», «Суд над Сенекою»,
«Гетьманський скарб», «Яса»,
«На брата брат», — наголосив
голова правління Товариства
«Знання» Василь Кушерець.
А письменник згадував
свій родовід, своїх батьків.
Дякував долі, що в парі з дружиною прожив 53 роки, а це
вже без неї одинадцять. Хвалив Бога, що має прекрасних
доньок Лесю й Оксану (у день
народження батька вони були
поряд). Ювіляр цитував у свій
день народження німецького
філософа Канта: «Найвище у
світі — зоряне небо над нами
та моральний закон усередині
нас. Ось із цим і звіряю життя».

❙ Письменник Юрій Мушкетик у день 90-річчя.
❙ Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.
Ювіляр поділився: «Сповідую кредо афінських демократів: щоб ніхто через мене
не одягнув чорного плаща.
Так, це важко, але можливо».
Письменника приїхав привітати і директор видавництва
«Фоліо» Олександр Красовицький — зi стосом щойно виданої нової книжки Юрія Мушкетика «Плацдарм. Жорстоке
милосердя». «В Україні в жанрі історичного роману мало
письменників працює. Отож
залюбки видаємо Юрія Мушкетика. Його книжки купують люди різних поколінь»,
— прокоментував видавець.
У письменника щойно
вийшла і книжка «Торнадо»
у видавництві «Український
пріоритет». Цей короткий ро-

ман охоплює період від останнього десятиліття існування
радянської імперії до наших
днів. Саме ці роки зі швидкістю й потужністю грізного торнадо пронеслися над Україною
й українцями, залишивши за
собою, окрім руїн колишнього
життя й цілої імперії зла, руйнацію в долях, але й надію в
душах багатьох героїв роману.
Вони проходять через тяжкі
випробування, але вірять, що
після торнадо неодмінно побачать незглибиме чисте небо
України.
«Це буде казенно, але нам
треба з усіх сил боротися й виборювати Україну. Для мене це
завжди було найголовнішим»,
— каже напутні слова українцям Юрій Мушкетик. ■

• Найкраща драматична вистава
«Коріолан», В. Шекспір, режисер Дмитро Богомазов (Національний академічний
драматичний театр ім. Івана Франка).
• Найкраща музична вистава
«Скрипаль на даху», Дж. Бок, режисер
Богдан Струтинський (Національна оперета
України).
• Найкраща дитяча вистава
«Король Дроздобород», Ю. Шевченко
(за мотивами казки братів Грімм), режисер
Дмитро Тодорюк (Київський муніципальний
академічний театр опери і балету для дітей
та юнацтва).
• Найкраща камерна вистава
(вистава малої сцени)
«Війна», режисер Л. Нурен, режисер
Давид Петросян (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка).
• Найкраща режисерська робота
Дмитро Богомазов, вистава «Коріолан»,
В. Шекспір (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка).
• Найкраще виконання чоловічої ролі
Олександр Печериця за роль Мишкіна
Лева Миколайовича у виставі за романом Ф.
Достоєвського «Ідіот» (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка).
• Найкраще виконання жіночої ролі
Олена Хохлаткіна за роль Памели у
виставі Дж. Патрика «Дорога Памела» (Національний академічний драматичний театр
ім. Івана Франка).

• Найкраще виконання чоловічої ролі
другого плану
Остап Ступка за роль Сіцінія Велута у
виставі В. Шекспіра «Коріолан» (Національний академічний драматичний театр ім. Івана
Франка).
• Найкраще виконання жіночої ролі
другого плану
Катерина Рубашкіна за роль Учительки у
виставі Павло Ар’є «Дівчина з ведмедиком,
або Неповнолітня...» (Київський театр на Подолі).
• Найкраще пластичне вирішення
вистави
Павло Івлюшкін у виставі Авґуста Стріндберґа «Фрекен Юлія» (театр «Золоті Ворота»).
• Найкраща сценографія
Микола Данько у виставі за повістю Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»
(Київський академічний театр ляльок).
• Найкраща музична концепція
вистави
Юліана Хоменко та Марія Кучма (композитор) у виставі Ян Екхольм «Людвіг ХІV»
(ТЮГ на Липках).
• Найкращий акторський дебют
Вероніка Шостак за роль Валентини, у
виставі Івана Вирипаєва «Валентинів день»
(Український малий драматичний театр).
• Найкращий режисерський дебют
Марія Лук’янова, вистава Івана Вирипаєва «Валентинів день» (Український малий
драматичний театр). ■

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 27 БЕРЕЗНЯ 2019
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

■ СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ

Литаври й сум,
надії та пам’ять
Костянтин РОДИК

Думаючи про формат оприлюднення результатів рейтингу-2018, ми знову звернулися
до пані Ірини Луценко: чи вона
досі з нами? Звісно, каже. А тут
іще виникла тема двадцятиріччя
«Книжки року». Давайте, пропонує, зробимо справді ювілейну церемонію.
Рейтингове десятиріччя ми
не святкували. 2008-го фінансові можливості «КР» були на
нулі. Щоправда, трохи пізніше
«поправив ситуацію» наш експерт Андрій Кокотюха: уклав
вельми презентативну книжку
«Україна. Нова епоха: 1991–
2011» (К.: KM Publishing), де
ціла сторінка — максимальний обсяг на одну «вікопомну»
подію — присвячено десятій
річниці «Книжки року».
Не сказати, що ми потерпали від неуваги хроністів. Статті про рейтинг фігурували в
усіх тогочасних загальних енциклопедіях і навіть у масовопопулярних (Універсальний
літературний словник-довідник. — Донецьк: БАО, 2007).
Академічне дослідження «Українська періодика: історія і сучасність» (Л.: Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника,
2008) присвятило нам аж вісім
сторінок. Перед 15-річчям замислили влаштувати бодай фотовиставку і навіть почали готувати серію ретроспективних
плакатів — але не склалося.
Аж ось перед самою експертною сесією-2018 повідомлення від І. Луценко: на церемонію
виявив бажання завітати Президент країни й навіть призначив дату, коли може це зробити,
— 8 лютого 2019-го. За підготовку ювілейної вистави «під
ключ» взялася продюсерська
компанія S*EVENT і зробила це
гідно. Увечері біля Українського дому, де це мусило відбутися, засвітився видний здалеку
напис «Книжка року-20». Усередині — червона доріжка, фотографування гостей біля «гербової» стінки; до об’єктивів
усміхаються експерти, видавці, автори, міністри, депутати;
море кольорового світла і «живого» музичного фону, бокали
шампанського. Оскар!
Так газетярі уперше назвали
«Книжку року» далекого 2003го, але нинішня церемонія вже
не потребувала лапок на цьому
означенні. На величезному параболічному екрані з’являлися
книжки-номінанти, і їхні гігантські розміри гіпнотизували
не тільки зал, а і призвичаєних
до сценічних ефектів персон,
що вручали дипломи. Це були
голова Шевченківського комітету Юрій Щербак і заступник
міністра освіти Максим Стріха,
директорка Українського інституту книги Олександра Коваль і
директорка «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта,
міністр культури Євген Нищук, журналіст Віталій Портніков, народний депутат Гліб Загорій, директор Національного
інституту стратегічних дослід-

жень Ростислав Павленко, голова Українського культурного фонду Марина Порошенко.
Гран-прі вручив Генеральний
прокурор України Юрій Луценко, а за півтори години до того
на сцену піднявся, аби відкрити
церемонію, Президент України
Петро Порошенко.
Годі казати, що з’ява першого урядовця країни є для
«Книжки року» знаковою.
Добре, коли цей знак надалі
матеріалізується у піднесенні
бібліотек шляхом наповнення
їхніх фондів книжками-подіями — результатами рейтингу. А ще це буде виявом поваги
до кращих розумів країни, які
здійснюють системний аналіз
видавничого репертуару протягом двадцяти років. Зокрема, Інституту літератури, шістнадцятеро
співробітників
якого — кандидати, доктори,
член-кори, академіки — легітимізують, сказати б, експертну оцінку принаймні у двох
номінаціях, сучасного та класичного письменства. Далекий
від думки вважати сьогоднішнє експертне коло «КР» вичерпним — матиму за честь бачити
в ньому всіх інших аналітиків
літературно-книжкового ринку. Аби лиш вони працювали, а
не робили вигляд, як під час останнього конкурсу із закупівлі
новинок для книгозбірень. Ми
зібрали, випробували і довели
ефективність інструменту для
державного позакорупційного
користування. Прописали запобіжники супроти маніпулювання будь-ким, від президента
рейтингу починаючи. І, до речі,
ніколи не претендували на здійснення самих закупівель, з їхнім теоретичним налипанням
«відкатів». То, може, вже досить розбазарювати бюджетні кошти за принципом «будьщо, аби не «Книжка року»?
Нинішні антирейтингові
піруети Мінкульту–Інституту
книги упосліджують не лише
сотню відомих фахівців, а й
зневажають пам’ять тих, хто
відійшов, залишивши по собі
незмивний слід в українській культурі. Завідувачка кафедри організації видавничої
справи, поліграфії та книгорозповсюдження КПІ Галина Глотова. Професор Державної академії керівних кадрів філософ
Олександр Семашко, розробник курсу «Соціологія книги і
читання». Еталони журналістської професійної етики Сергій
Набока і Олександр Кривенко. Культуролог-хроніст Роман Корогодський, засновник
видавництва «Час» (згодом —
«Гелікон»). Директорка славної
книгарні «Сяйво» Марина Довга. Поет і редактор від Бога Ігор
Римарук (мені пощастило — він
редагував мою першу книжку).
Андрій Бобро, співзасновник
Асоціації конфліктологів і автор перших книжок з цієї проблематики, з яким мені поталанило працювати у Кабміні.
Поет і перекладач з латиської
Юрій Завгородній, ліквідаторчорнобилець. Цілий кластер
вітчизняної культури — Лесь

❙ Церемонія-2018. Фото з архіву «КР».
Танюк. Архівіст-літературознавець Віктор Дудко, з котрим
був знайомий іще з першого,
часів Товариства книголюбів,
журналу «Книжник». Юрко
Покальчук, про якого залишила яскраву пропам’ятну згадку
Оксана Забужко: «Внук статського радника, «розжалуваного» в радянські професори, син
екс-зе-ка... який воював в армії
УНР, потім був аспірантом
Зерова, і одсидіти своє теж устиг — по «справі СВУ»... І сам
— вічний Колобок, що втікав
од всякого фіксованого «соцстатусу», щойно його здобувши» (З мапи книг і людей. —
Чернівці: Meridian Czernowitz,
2012). Восени 2018-го відійшов
наш експерт упродовж шістнадцяти років Дмитро Малаков,
автор багатьох книжок-подій
без терміну придатності. Вічна
пам‘ять Вам, друзі!

❙ Костянтин Дикань.
❙ Фото К. Родика
Усі вони були глибоко поважаними профі, усі різною мірою
по-людському близькі нам. А 17
березня 2019-го пішов із земного життя наш друг, Костянтин
Дикань. Ми зійшлися 1996-го,
у відділі політичної аналітики
Кабміну. Кость заходив у контакт із будь-ким чи не з першого погляду. Стрімкому зближенню, звісно, сприяв робочий
графік: щонайменше 10-годинний робочий день з одним негарантованим вихідним у неділю.
Разом у кабінеті, під куполом
Верховної Ради, на різних політичних зібраннях. Працювали
в парі, бо то була найефективніша форма: Диканева стихія
— польові дослідження, моя
— відсторонене спостереження. Коли спілкуєшся з людиною більше часу, ніж зі своїми

дітьми, це робить з неї мало не
члена сім’ї.
Тисячі спільних робочих годин — лише сприятливий фон
для заприязнення. А що притягувало невідпорно — Костьова
легкість буття. Апаратне життя здебільше абсурдне: напружує здоровий глузд і психіку;
нашпиговане, наче мінами, нервовими зривами та депресіями. На Костянтина усе те не
діяло ніяк — найдурніше розпорядження зверху сприймав
із посмішкою, явною чи притлумленою. Взагалі не пригадаю, аби Кость злостився. Натомість одразу брався допомагати
розгубленим колегам — не втішанням, а прокладанням маршруту виходу з проблеми.
Його реакції можна було
щиро заздрити. А ще більше —
впорядкованому обсягу інформації, зорганізованому в його
голові за принципом інтерактивної енциклопедії. Бувало,
випірне на публічну поверхню
якийсь несподіваний месидж
— питаю: що це, по-твоєму? А
пам’ятаєш, — відказує, — років
зо п’ять тому там-то той-то сказав таке-от. Й одразу бачиш усю
грибницю.
Дикань був одним з найкращих політичних аналітиків. Ніколи не вівся на сліпучі конспірологічні пояснення, до кожної тези
мав стрункий доказовий ланцюжок. В жодному разі не приховував фігурантів сумнівних схем,
хоч у яких стосунках був із ними.
Це зумовлювало його, як політичного коментатора, перманентну кочівлю з одного телевізійного каналу на інший. Дзвоню:
щось тебе на такому-то каналі
давно не видно? Так спитали ж,
хто зав’язаний на оцю оборудку
— а там і їхній патрон. Більше не
кличуть, посміхається.
Палеонтолог за своїм першим науковим фахом, він завжди намагався сягнути найглибшого рівня розуміння.
Дістатися туди — і у прикладній науці, і в політичному теоретизуванні — можна лише з
надійною Аріадниною ниткою
бездоганної методології. Коли
рецензував книжки, головним
для нього було збагнути, чи має
автор методологічний GPS, а чи

перед ним просто добірка промовистих (але про що?) фактів.
Під цим кутом зору насамперед
оцінював історичні, політологічні, наукові видання, будучи
експертом «Книжки року» від
2000-го.
Пригадую, як під час Помаранчевої революції ми зустрічалися на Майдані, куди він збігав
униз Інститутською, бо ще працював у держустанові, — а на
шиї незмінний оранжевий шалик. Ти ж і по владних коридорах так розгулюєш, нічого? Та
косяться, бурмочуть, але нехай
їм — сміється. Страху він не відав зовсім. Ні перед політиками,
ні перед начальниками, ані перед міліцією чи бандитами. Либонь, цим і пояснюється його
магнетична життєлюбність — в
його присутності ніби переносився у якесь чарівне безпроблемне
баунті. Нічого не боятися і любити життя у всіх проявах — як
Кость Дикань, — мабуть, найліпша пам’ять про нього.
...На самому початку тріумфальної церемонії «Книжки
року’2018» — аудіовізуальний
ряд історичної хронології вітчизняного книговидання: Нестор-літописець, першодрукар
Степан Дропан, видавці ХІХ–ХХ
століть. І раптом чую: «1999-й.
Постання «Книжки року». Початок сучасного літописання українського книжництва». Звісно,
комплімент; ювілейно-святкове перебільшення. Але в пам’яті
спливає: по тому, як здійснили
перший рейтинг, демо-версію,
сказати б, — замислилися не
лише над опрацюванням прозоро-ефективних механізмів, а і
над потребою зафіксувати тодішній стан літературно-книжкового ринку, аби розуміти, від чого
відштовхуємося. Галина Родіна на якийсь час звільнила мене
від усіх обов’язків: напиши, мовляв, нарис досьогоднішньої історії новітнього книговидання.
Так з’явилася книжка «Невивчені уроки Ситіна або «Гоголізація» триває» (Л.: Кальварія,
2000).
Наступне, тобто загалом
друге дослідження виходить
через три роки: О.Гриценко,
В.Воскобойник,
«Пророки,
пірати, політики і публіка.
Культурні індустрії й державна політика в сучасній Україні»
(К.: К.І.С., 2003). Олександр
Гриценко був тоді експертом
«КР». Ще за п’ять років інший наш експерт, Олександр
Афонін, здійснює чергову експедицію в поле: О.Афонін,
М.Сенченко, «Українська книга в контексті світового книговидання» (К.: Книжкова палата
України, 2009). Того ж року заступник президента Української асоціації видавців Василь
Теремко, котрий також кілька років працював експертом
«КР», випускає аж три книжки: «Основні засади видавничого бізнесу», «Видавничий маркетинг», «Видавництво-ХХІ.
Виклики і стратегії» (усі — К.:
Академвидав).
До з’яви чергового аналізу українського книжкового
ринку минуло ще десять років.
Коли меценат Ірина Луценко почула про можливість написати-видати історію нашого книгарства на тлі двадцяти
рейтингових років, одразу запропонувала допомогу. Так народжується книжка «Сізіф-ХХ.
Книжка vs. політика», окремі
глави з котрої оце друкувала
«УМ». ■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Рецепти страв від творчих людей — завжди особливі, бо творять вони, зазвичай,
в усіх сферах буття. Письменникові і режисеру Олегу Ущенку вже бажано видати
і книгу власних кулінарних рецептів, бо
шанувальники його таланту залюбки готують усе, що він радить.
Цього разу пан Олег розповідає про налисники, але не про свої, а про бабусині.
Цікаво навіть просто читати про процес
приготування смаколиків. А ще — про
смачнючу рибу.

«Тоді я ще дуже багато не розумів. Не
лише про налисники»
«Першого березня бабці за будь-якої
погоди напікали багацько-пребагацько
налисників. То був дуже локальний ритуал. На моєму Опіллі, де між пагорбами ховалися від вітрів Більшівці, Нараївка, Желибори, Кінашів і так далі, налисники вважали буденною стравою, — розповідає Олег Ущенко. — А навмисне в
перший день весни їх готували буквально в кількох сім’ях нашої родини, бо ритуал привезла прабабця Маринка з Відня. Коли вона починала захоплено розповідати, як любив налисники прадід
Мар’ян, то її обличчя ставало таким щасливим, ніби прадід у цей момент сидів поруч із нею і наминав свої улюблені налисники з трускавковими конфітюрами, политі сметанкою з ваніллю. Тоді я ще не
розумів, чому саме так.
Млинці під налисники в перший
день весни мали свою власну назву. Залежно від погоди, вони могли бути — сонячні, зимні, дощові, снігові. Їх напікали дуже багато на кількох денках відразу, через що на кухні магічно шкварчало і шипіло. А на перевернутій догори
дном поливаній мисці зростав стос пахучих млинців. З апетитною хрумкою
скоринкою по краях.
Ми крутилися навколо кухні і молили свого дитячого Бога, щоби бодай один
млинець не вдався. Тоді бабця давала
його нам доїдати. Але бабуся в цьому занятті була надто вправною, тому нам залишалося лише нюхати. Що підігрівало
не лише апетити, а й додавало адреналіну, й Андрій, як казав класик, «не витримавши лихої долі», хапав верхній млинець і вибігав із хати. Під сміх прабабці і
бабць. Зрештою, його ніхто не намагався
спіймати, бо випікання млинців нагадувало роботу конвеєра на крихітній мануфактурі. Там треба було вправно встигнути розігріти до потрібної температури 2-3
денка, майстерним рухом натерти кожне
салом, влити у кожне потрібну кількість
білої рідини, кожне денко похитати,
щоби рідина утворила правильний круг,
устигнути перевернути і забрати готовий
млинець. На кожну операцію відводилася певна кількість секунд.
Коли над мискою на скрині виростала

■ ТРАДИЦІЇ

Ритуал прабабці
Маринки з Відня
Соковиті розповіді про родинні страви від режисера
Олега Ущенка
труба з млинців, бабці розтирали дуже багато маку. Для того використовували спеціальний, трохи ширший, макогін і макітру з шершавими стінками. Магічними рухами, під час яких лівою рукою бабця тримала верхній кінець макогону, а правою
охоплювала його посередині, швидко крутила навколо стінки макітри.
Невдовзі у велику поливану миску падала грудка сивого, майже білого, перетертого на масло маку. Далі бабця кидала в денко кілька ложок топленого масла і висипала туди пару натертих яблук.
Їх пасерували до карамелізації. Отут знову розпочиналася епопея із запахами. То
була одна з найапетитніших аром з мого
дитинства.
Карамелізовані терті яблука змішували з тертим маком. До цієї маси додавали ошпарені кип’ятком родзинки, підсмажені волоські горіхи і 2-3 ложки тягучого дуже пахучого меду. Все це старанно
змішувалося. Налисники робилися конвертиками, а потім той конвертик складався удвоє і виходив такий пеньочок. Їх
один до одного викладали в каструлю, кожен шар перемащували маслом, накривали зверху млинцями і вже готові запікали.
Найбільша боротьба точилася за право з’їсти найнижчі налисники, пахучі і
з запаморочливою скоринкою. Тут у нас
із двоюрідним братом доходило до бійок.
Вірніше, битися любив я, а він дряпав
обличчя. Як кажуть бувалі каратисти:
в кожного своя техніка бою. До налисників подавали мед, гаряче какао на молоці, сметану, квасне молоко, гаряче
кип’ячене молоко. Кожен вибирав, що
смакувало.
Я просив какао і щоби налисники полили мені медом та сметаною. Якщо не
було зимно, то я з мискою та горнятком
виходив на вулицю. Дуже було романтично, мружачись від весняного сонця,
неспішно топтати рипучий сніг, поїдаючи животаті від великої кількості макової начинки налисники, і запивати теплим, але не гарячим какао.
А перед тим котрась із бабць клали у
таріль один налисник, поливали його медом, додавали сметани і той таріль підсу-

❙ Тушкований короп.
вали ближче до старих фото на стіні. А
прабабця то дивилася на той налисник, то
на фотографію молодого прадіда Мар’яна
в офіцерському однострої. Тоді я ще не
розумів, навіщо вона це робить. Тоді я
ще дуже багато чого не розумів...».
От така історія — не лише про страву. Але багато хто зараз згадає і про своїх
рідних, хто за межею нашого буття, і про
те, що вони любили... І приготує для них
страву, і потішить нею маленького хлопчика чи дівчинку, бо життя триває, воно
бурлить і воно прекрасне!

Короп, якого можна з’їсти тонну!
А наразі триває піст, і пан Олег пропонує в певні дні, коли допускається
риба, приготувати цього незвичайного
коропа.
«Цей перепис із Баварії, — каже він.
— На шляху від фортеці Нойшвайнштайн
до гори Тегельберг заїхали пополуднувати. Кухар знав англійську на моєму рівні, і ми, спілкуючись, так активно вимахували один перед одним руками, що місцевий відвідувач, який куняв із кухлем
пива, сказав ніби ми — яко іспанці.
Кухар привіз рецепт із В’єтнаму.
Хвалився, що його риби вже з’їли тонну! Схотілося розпочати відлік другої
тонни.
Через 10 хвилин череда офіціантів потягнулася шнурочком між столиками в
нашому напрямку. Кожен тримав перед
собою величезний плескатий таріль, на
таких зазвичай подають піцу. На тарелях
віялом лежали величезні шматки коропа. То можна було здогадатися за здоровенними головами в центрі. Між рибою

■ НА ДЕСЕРТ

Відтінки насолоди
Випічка від львів’янки Марти Левицької та Світлани
Огерюк з Івано-Франківська
Тетяна ЗІНЧЕНКО
На свята такий тортик — неймовірно
ароматний, пухкий і високий — буде дуже
доречним. Знаю, що господині вже занотовують смачні рецепти, тому сміливо рекомендую вписати до «захалявної книжечки»
і цей торт львів’янки Марти Левицької.
Для шоколадної паляниці потрібно:
склянка борошна, по склянці цукру і молока, по 60 г какао, масла та олії, 2 яйця,
чайна ложка соди.
Спочатку треба змішати всі сухі інгредієнти. Окремо збити яйця, до олії влити розтоплене масло (не гаряче), молоко,
змішати все разом, в кінці додати соду, погашену оцтом або лимоном (у мене лимон).
Спекти корж, розрізати на три частини,
можна на дві. Якщо бачите, що тісто рідкувате, додайте ще борошна, можна збільшити до 250 г.

❙ Торт львів’янки Марти Левицької.
❙ Смакота Світлани Огерюк з Івано-Франківська.
Для кокосового безе: потрібно взяти
200 г кокосової стружки, 6 столових ложок цукру, 5 білків. Білки збити з цукром до твердих піків, додати кокос. Спекти корж до золотистого кольору.
Для крему беремо: два апельсини, столову ложку цукру, 0,5 л молока, по 2 столові ложки борошна і крохмалю, 250 г масла і 5 жовтків.
Спочатку треба з апельсинів зняти цед-

ру, вичавити сік, а склянку молока поставити варити. Всі інгредієнти (крім масла)
змішати разом, тоненькою цівкою влити
у гаряче молоко, помішуючи варити до загустіння. Остудити, перетерти крізь сито.
М’яке масло збити, потроху додавати заварну масу і збивати далі.
Кокосовий корж подрібнити на крихти, змішати з кремом.
Збираємо пляцок у такій послідовності: корж+половина крему+знову
корж+крем+корж. Залити шоколадом (у
мене була нутела).
Вдався смачний, мегакокосовий, із чіт-

❙ Олег Ущенко смачно розповідає і готує.
❙ Фото з власного архіву.
виднілися великі шматки грибів. Лише
від вигляду, простого, але немислимо
апетитного, в мене поїхав дах.
Кухар розповів, що перепис привіз
від родичів своєї колишньої дружини».
Пан режисер таки довідався рецепт
того коропа, від якого може поїхати дах.
Ось його практичні поради:
1. Коропа тре вибирати тлустого. До
двох кг. Тоді ця риба найсмачніша. З менших краще готувати котлети, бо багато
кісток. Більших краще вудити (коптити.
— Ред.), бо проявляється запах мулу.
2. Патраємо. Нарізаємо на великі порційні шматки і щедро посипаємо сухими
прянощами: часник, цибуля, різні висушені овочі. (Неодмінно сухими, в них насиченіший смак.)
3. Готуємо поливку: 2 ст. л. устричного соусу, 2 ст. л. доброго бальзамічного оцту, 2 ст. л. соєвого соусу. Все це перемішуємо, поливаємо шматки риби з головою і старанно вимішуємо поки не переконаємося, що всі шматки в тому соусі.
Накриваємо (я то роблю кульком) і до холодильника хоч на 12 годин.
4. На денко спершу викладаємо цибулю, а на неї шкіркою вгору — шматки риби. Виливаємо весь соус з овочами
включно. Накриваємо і нехай тушкується на малому вогні приблизно 20 хвилин.
Готовою риба вважається, коли натискаєте пальцем на шкірку, а вона рветься.
5. Гриби нарізаємо ґоноровими шматками. Тобто великими. Солимо, перчимо, тушкуємо на олії з селерою, яблуками, морквою. Коли готові, додаємо шматочки фініків.
6. На таріль по центру кладемо голову, а навколо промінням шматки риби.
Голову і шматки щедро змащуємо сумішшю устричного соусу та бальзаміку. Посипаємо кунжутом. Вільні місця між
шматками риби заповнюємо грибами.
Все!».
От не знаю, чи все, бо момент дегустації — це нові враження, насолода новими смаками. А ще — отримання подяк
від того, хто споживає з любов’ю приготовлену тобою страву. ■
ко вираженим смаком апельсинів, дуже
ніжний торт.
Якщо апельсинова випічка не залишила байдужими гостей і рідних, не зупиняйтеся. Спечіть «Апельсинку» від Світлани
Огерюк, господині з Івано-Франківська,
нехай весна буде ще барвистіша! Особливо
її початок, поки ще не всі весняні квіти забуяли.
Отже, нам необхідно: по 250 г борошна і
цукру, 100 г розм’якшеного масла, 3 яйця,
апельсин і пакетик розпушувача.
Для покриття: 100 г цукру, сік апельсина.
Спершу обдати апельсин окропом, добре
вимити і висушити. Потім у блендері змолоти до пюре (цілий). 3 яйця збити з цукром до
утворення пухкої маси, після цього додати
масло. Борошно змішати з розпушувачем і
ввести до яєць, ретельно вимішати. Додати
пюре апельсину і знову вимішати. Тортівницю змастити маслом і обсипати мукою.
В оригіналі розмір тортівниці — 20—22 см.
В розігріту до 170 градусів духовку ставимо тортик на 35—45 хвилин, готовність перевіряємо паличкою.
У цей час готуємо сироп: 100 г цукру
і сік апельсина доводимо до кипіння. Варимо до загустіння. Витягуємо з духовки
і змащуємо наш пиріг цим сиропом. Можна використати джем з апельсина. Чекаємо поки охолоне — і смачного! ■
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СПОРТ
Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної
України з футболу
Григорій ХАТА

Уже не раз доводилося бачити, що збірній України краще
даються матчі з сильними опонентами. Окрім того, українська національна команда тяжко
грає другий з пари об’єднаних
поєдинків у відборі чемпіонату Європи чи світу. Обидва ці
твердження щодо особливостей
функціонування «синьо-жовтих»
знову «спрацювали» на старті
кваліфікації ЧЄ-2020. Отримавши хороший результат у грі з
чинним чемпіоном континенту,
через кілька днів підопічні Андрія Шевченка ледь не осоромилися у протистоянні зі скромною
збірною Люксембургу.

«Ми пересвідчилися, що збірна Люксембургу вміє грати у футбол.
У її складі є непогані гравці, котрі створили сьогодні для нас великі
проблеми».

■ ФУТБОЛ

■ ТАБЛО

Пара до пари
Після важкого спареного виїзду до Португалії та Люксембургу
збірна України очолила свою відбіркову групу у відборі на ЧЄ-2020

Помилка сприйняття
Звісно, непереконлива гра
українських футболістів у Люксекмбурзi швидко забудеться,
а три залікові пункти, опинившись у синьо-жовтій скриньці,
будемо сподіватися, посприяють тому, що збірна України напряму зможе кваліфікуватися на
Євро-2020. Водночас значно актуальнішим у цій історії має стати отриманий українською командою урок на тему «слабких
суперників у спорті не буває».
Перед грою з Люксембургом
головний тренер «синьо-жовтих» Андрій Шевченко наголошував, що легковажне ставлення до суперника може дорого
коштувати його команді. Змінюючи в порівнянні з поєдинком у Лісабоні одразу п’ятьох
футболістів «основи», Шевченко, без сумніву, ризикував.
Адже, прагнучи освіжити емоційно і фізично колектив, він
порушив зіграність команди.
Відчуття, що молоді та бадьорі українські збірники зможуть легко розібратися зі скромним європейським футбольним
карликом, якоюсь мірою зіграло з Шевченком та К° злий жарт.
Не сказати, що в матчі з Люксембургом «синьо-жовті» виглядали безвідповідально й грали упівсили. Але ставка на молодий рухливий атакувальний
склад не спрацювала.

❙ Віктор Циганков став єдиним українським збірником, кому вдалося вразити ворота збірної Люксембургу
❙ на стадіоні «Жозі Бартель».
❙ Фото з сайта liga.net.
Однак загалом, здається,
проблема була в іншому. Збірна
Люксембургу — це вже давно
не хлопчики для биття. І їхня
перемога над Литвою в стартовому турі групового відбору
ЧЄ-2020 — зайве тому пітвердження.
У збірної ж України наразі немає двох рівноцінних
складів, а переконання, що українська молодь, нашвидкуруч
підсилена кращим бомбардиром поточної національної першості, може легко розібратися з
Люксембургом, виявилося в чомусь помилковим.
«Супернику — одні компліменти», — сказав після поєдинку півзахисник української
збірної Євген Коноплянка. Змусивши «синьо-жовтих» спочат-

Григорій ХАТА
У директораті Української хокейної ліги днями оголосили, що фінальна
серія в боротьбі за чемпіонство розпочнеться 2 квітня в Дружківці.
Про місце старту «золотої» баталії
стало зрозуміло одразу після виграшу переможцем регулярного сезону —
«Донбасом» — свого півфінального протистояння у «Білого барса», котре після
серії з п’яти поєдинків завершилося минулої п’ятниці.
А от з оголошенням дати першого
фінального поєдинку організаторам ЧУ
довелося чекати до останнього, оскільки не було чіткої визначеності в питанні
тривалості другого півфіналу.
На відміну від дуелі першої та четвертої команди «регулярки», де ім’я
переможця читалося ще до початку суперечки, зробити бодай якісь прогнози в битві другого та третього номерів
«плей-оф» — «Кременчука» та «Дніпра» відповідно — було справою марною.
Зрештою, обмінявшись гостьовими перемогами та домашніми поразками, непоступливі суперники підійшли до вирішального в серії поєдинку, котрий відбудеться в Кременчуці 27 березня.
Не виключено, що, в підсумку, перевага домашнього майданчика все ж
допоможе «Кременчуку» здобути вирішальну для участі у фіналі перемогу. До того ж у команди Олександра Савицького більше, в порівнянні з дебю-
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ку відігруватися, а потім довго
працювати над повторним узяттям своїх воріт, збірна Люксембургу практично перебувала за
мить від сенсації. Однак утримати нічию господарям не вдалося. Під час фінального штурму півзахисник «синьо-жовтих» Руслан Малиновський
виконав стандарт, а гравець
Люксембургу Жерсон Родрігес
зрізав м’яч у свої ворота.

Проблемна натуралізація
«При всій повазі до суперника ми повинні його перемагати значно легше. Удома, граючи на кращому полі, ми це доведемо. А зараз ми маємо три
здобуті очки, котрі потрібні
для реалізації нашого завдання — виходу на Євро», — на-

голосив Малиновський. Після
того як португальці вдруге поспіль — цього разу проти Сербії
— зіграли вдома внічию, збірна України захопила лідерство
у групі «В». Засмучені ж невдачею своєї команди шанувальники португальської збірної почали надавати їй різного роду підтримку.
Так, в одному з провідних
спортивних видань Португалії з’явилася стаття про те,
що УЄФА має зарахувати збірній України технічні поразки в матчах проти Португалії
та Люксембургу через те, що в
її складі грав натуралізований
з порушеннями регламентних
норм футболіст. Зрозуміло, що
йдеться про бразильського форварда «Шахтаря» Жуніора Мо-

Чемпіонат Європи. Кваліфікація. Група В. 2-й тур. Португалія —
Сербія — 1:1, Люксембург — Україна — 1:2 (Тюрпель, 34 — Циганков, 40; Родрігес, 90+3 (у свої ворота).
Турнірне становище: Україна —
4, Люксембург — 3, Португалія — 2,
Сербія — 1 (1 матч), Литва — 0 (1).
раеса, котрий за кілька днів до
старту відбору на Євро-2020 отримав паспорт громадянина
України. Як відзначають португальські ЗМІ, натуралізація
Мораеса відбулася з порушенням вимог ФІФА, оскільки перед отриманням українського паспорта бразилець не прожив в Україні безперервно
п’ять років. Детально вивчаючи футбольну біографію Мораеса, котрий до України приїхав у
2012 році, португальці виявили
в ній «прогалину», пов’язану з
кількамісячним його виступом
Жуніора в Китаї. Тож вийшло
так, що замість повноцінних
п’яти років, безперервність перебування Мораеса в Україні
становить лише 4 роки й 8 місяців.
Водночас українські спортивні юристи наголошують, що
у справі з українським громадянством Мораеса були дотримані всі норми як вітчизняного
законодаства, так і регламент
ФІФА, згідно з яким при визначенні кількості років, безперервно прожитих у країні, до уваги
беруться місцеві закони. В Україні ж вважається безперервним проживання, якщо воно
триває 183 дні в році. Тож, коли
в 2017 році Мораес на чотири
місяці вирушив в оренду з «Динамо» до китайського «Тяньцзинь Теда», це правило про безперервність проживання в Україні він не порушив. Водночас
останнє слово в цій історії все ж
має сказати ФІФА. Як відзначають португальські ЗМІ, футбольні фунціонери місцевої федерації вже підготували скаргу
на неналежним чином проведену натуралізацію Мораеса. ■

■ ХОКЕЙ

«Золота» перспектива
Чинний чемпіон країни матиме більше семи днів
відпочинку перед початком захисту свого титулу

❙ «Дніпро» та «Кременчук» до останнього поєдинку півфінальної серії відклали визначення
❙ фіналіста ЧУ.
❙ Фото з сайта uhl.ua.
тантом ЧУ, досвіду ігор iз підвищеною
відповідальністю. Однак і в головного
тренера херсонського «Дніпра» Дмитра Підгурського є свій козир. Свого часу

він уже брав участь — разом iз «Кременчуком» — у фіналі національної першості. Попри зміну клубу амбіції Підгурського, думається, меншими не ста-

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. «Плей-оф». Півфінальна серія (до чотирьох перемог). «Донбас»
— «Білий барс» — 8:1 (Рахунок у серії — 4:1).
«Дніпро» — «Кременчук» — 2:1 (3:3).
ли. От тільки питання, чи залишилися
сили в його нових підопічних на заключний ривок?
Між шостим та сьомим поєдинками
півфінальної серії в «Кременчука» та
«Дніпра» було два повні дні відпочинку. Останнє їхнє побачення, що відбулося в Херсоні, завершилося мінімальним
успіхом господарів — 2:1. «Хто більше
припустився помилок, той і програв»,
— сказав після шостого поєдинку серії
очільник «Кременчука» Олександр Савицький. Очевидно, без права на помилку гратимуть суперники й свій останній
у цьому сезоні очний двобій. Після нього один з опонентів, окрилений успіхом
та виснажений затяжним півфінальним
марафоном, на початку квітня зійдеться з чинним чемпіоном країни у битві за
«золото». ■

Читайте
в наступному
номері:
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Втратила зір і слух, але не волю до життя
Незряча волонтерка з Луцька мотивує здорових, як треба воювати за Україну

КАЛЕЙДОСКОП
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■ ДЕНЬ ВАРЕННЯ

Різ Уїзерспун — «віскі
в чашці чаю»
Білявка з півдня показала свій характер… у
книзі
Днями свій 43-й день народження відсвяткувала успішна актриса,
любляча матуся і просто красуня Різ
Уїзерспун. Дивлячись на її фото поряд із 19-річною Авою, важко повірити, що це — мама з донькою. Маючи трьох дітей, актрисі вдається
поєднувати, здавалося б, непоєднуване — кар’єру, бізнес, сім’ю. Вона не
лише зірка Голлівуду, а й продюсер.
Саме до продюсування її підштовхнула донька-красуня: «Якось я помітила, що не бачу жінок-зірок фільмів,
вони є чи то подружками головного
героя, чи дружинами когось із персонажів. В один момент подумалось:
«Якщо я зараз не почну продюсувати
стрічки, то що моя донька бачитиме
у фільмах?».
Різ не лише виходить на червоні
доріжки, а й активно відвідує різні
світські заходи, причому виводить у
світ і своїх старших дітей — Аву та 15річного Дікона, адже увага з боку преси може в майбутньому посприяти їхній кар’єрі. «Лише ставши матір’ю,

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №35

❙ Різ
❙ Уїзерспун.

■ СПРАВИ БІЗНЕСОВІ

Варка ВОНСОВИЧ
Юна британка Бо Джессап заснувала свій бізнес, що називається, «з нуля», коли їй було лише 15
років. Вони з батьком подорожували Піднебесною. Якось їхня знайома попрохала Бо дати ім’я її трирічній донечці. Дівчина спитала, якою
мама хоче бачити в майбутньому
свою доньку і які надії покладає на
неї. Подумавши трошки, дівчина
назвала ім’я, яке сподобалося пані
Вон. Із того все й почалося.
Річ у тім, що в Китаї модно
брати собі англійські відповідники власним іменам, щоб вільніше
спілкуватися з іноземцями. Проте
через це виникає чимало кумед-

я зрозуміла, що таке бути жінкою. Адже раніше я була дуже
азартною, а зараз мене трохи
попустило», — жартує зірка.
Про темперамент актриси
говорить і її походження, адже
родом вона з Нового Орлеана. Спогади про дім, традиції,
кухню, безпрограшні правила життя — все це в автобіографічній книжці «Віскі в чашці
чаю», яка вийшла друком минулої осені. Чому така дивна
назва? Все просто: бабуся актриси Доротея завжди їй казала, що жінки півдня США —
це як віскі у чашці чаю, комбінація сили і краси. Зовні
вони милі і красиві, а всередині — вогонь. Щось схоже можна сказати і про
актрису — її темперамент проявляється
і в житті, і в ролях,
які вона грає. ■

Що в імені тобі моїм?
Англійка заробляє сотні тисяч на вигадуванні імен
них, а інколи й незручних ситуацій. Саме це і спонукало юну бізнес-леді заснувати свій стартап.
Джессап позичила у батька 2 тис.
доларів, за які найняла розробників і запустила свій сайт. Вручну
внісши у базу даних понад 4 тисячі чоловічих i жіночих імен, дівчина присвоїла їм характеристики.
Працює це таким чином: зайшов-

ши на сайт, користувач має вибрати п’ять характеристик, які хотів
би втілити у власній дитині. Далі
алгоритм надає три імені під ці
риси, а батьки можуть порадитися
з близькими в месенджері і вибрати з них якесь одне. Усе це займає не більше кількох хвилин.
Наразі Бо постійно поповнює
список імен, де нині їх уже понад

680 тисяч. Спочатку послуга на
її сайті була безкоштовною, але
коли список імен «перевалив»
за 160 тисяч, вона почала брати
плату за сервіс 79 центів. Відтоді
статки британки завдяки подібній послузі складають понад 400
тис. дол. Тож панна Джессап давно вже віддала борг батькові, навіть iз відсотками.■

■ ПОГОДА
28 березня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчний, пiвнiчнозахiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -1...-3, удень +6...+8.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв.
Славське: вночi -2...-4, удень +6...+8. Яремче: вночi -2...4, удень +4...+6. Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень +6...+8. Рахiв:
уночi -3...-5, удень +6...+8.

мінлива
хмарність

0…-5
+4…+10
Схід

хмарно

26 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 14 см,
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия —
немає, Пожежевська — 51 см.
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По горизонталі:
4. У стародавніх греків та римлян — жрець, що тлумачив волю богів, провидець. 7. Синяк під оком. 8.
Рабиня, героїня відомого бразильського серіалу. 10. Міфічна ріка
забуття. 11. Південноамериканський гірський масив. 12. Колумбійський кулінар, ведучий шоу «Майстер-шеф». 14. Музичний інструмент.
16. Знак королівської влади. 17.
Ікона Богоматері з піднятими вгору в благословенні руками. 19. Посудина, з якої годують свиней, і до
якої рветься більшість можновладців. 21. Популярна колись жувальна
ґумка. 22. Титул правителя або верховного жреця у Давньому Шумері.
24. Збільшувальне скло, знаряддя
праці класичних детективів. 25. Захворювання шкіри. 26. Старовинний
дерев’яний аналог праски. 27. Кімнатна квітка.
По вертикалі:
1. Графиня Де Ля Фер і Леді
Вінтер із роману Олександра Дюма
«Три мушкетери». 2. Ханти-Мансійський автономний округ РФ. 3. Приміщення для домашніх птахів чи гризунів. 4. Залишки свічки. 5. Столиця
імперії Великих Моголів. 6. Мертва
мова, яку використовують у меди-

цині. 9. Негативно заряджені іони.
12. Давньогрецька муза, покровительниця інтимної лірики. 13. Механічний пристрій, що заміняє людину. 15. Популярний курорт на
чорноморському узбережжі Краснодарського краю. 17. Захисний талісман, амулет. 18. Русалонька з популярного диснеївського мультфільму.
19. Давньогрецький струнний щипковий музичний інструмент, схожий
на ліру. 20. Романтична балада Тараса Шевченка. 23. Рибний делікатес. 24. «Мила моя, ... моя, квіте
ясен цвіт. Я несу в очах до тебе весь
блакитний світ» (пісня). ■
Кросворд №34
від 26 березня

■ ПРИКОЛИ
Бiзнесмен одружився вдруге.
Запитує свого маленького сина:
— Як тобі подобається нова
мама?
— Тату, мені здається, тебе обдурили, не така вже вона й нова.
***
При виписці пацієнта лікар
старанно пояснює пацієнту:
— Цей препарат вам потрібно
приймати довічно... Приблизно місяців зо три.
***
— Лiкарю, що мене тепер чекає? Операція? Ампутація?
— Я не можу вам усього розповісти. Вам потім буде нецікаво.
***
Діагноз: психічних відхилень

немає. Просто дурень.
***
Теща, приїхавши до дочки в
гості, запитує зятя:
— А який подарунок ти мені
подаруєш?
— Квиток у зворотний бiк.
***
Ранок, ми з дружиною в спальні. Раптом на кухні брязкіт виделок
чи келихів — зрозуміло, кішка залізла на стіл. Я неохоче підриваюся й біжу на кухню. А це три кімнати по коридору з поворотом. Дружина крикнула навздогiн:
— Упіймаєш — вiдлупцюй!
Не знаю, що подумала теща,
але по кухні вона заметушилася.
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