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«У «ПриватБанку» на момент націоналізації не було не те що капіталу — там була
«дірка» в 5,5 мільярда доларів, яку держава і закрила. Я думаю, це найбільший
fraud в історії фінансового світу. Так що весь світ спостерігає за цим кейсом».

■ НОВИНИ ПЛЮС
Акциз не винен
Бізнес просить скасувати акциз на легкі вина. Європейська бізнес-асоціація внесла клопотання до уряду щодо вин, де вартість самої марки у 19 разів перевищує ставку акцизу. Згідно з українським законодавством, під категорію алкогольних напоїв, на
які треба наносити марку, підпадають усі напої з вмістом спирту етилового понад 8,5%
об’ємних одиниць. Неігристі вина, сусло виноградне тощо, міцність яких вища за 1,2%,
але не більше 15%, оподатковуються за ставкою 0,01 грн. за літр. При цьому вартість самої марки становить 0,19 грн. за 1 шт. Окрім витрат на виготовлення марки, імпортери алкогольних напоїв витрачаються на пересилання марок за кордон для нанесення на
пляшки та на безпосереднє нанесення марки. В підсумку, на 1 грн. сплаченого акцизного податку припадає... 278,6 грн. додаткових витрат бізнесу. Причому, основна частина коштів не надходить до бюджету України,
а залишається за кордоном. Тим часом, згідно з Регламентом ЄС щодо маркування та захисту найменування місць походження спиртних напоїв, який підлягає адаптації українською стороною, наприклад, пиво із солоду,
вина виноградні, вермут, сидр — не вважаються спиртними напоями. Отже, на території України контролюють їхню якість Держпродспоживслужба та ДФС — відповідно до
загального законодавства про безпечність
продукції. Без марок акцизного податку відбувається й обіг продукції з вмістом спирту
до 8,5%. Тож цілком доцільно запровадити
таку ж логіку і для легких вин, щоб прозорий
бізнес, який і так сплачує всі податки, не ніс
алогічні податкові навантаження, які ще й не
йдуть на користь ні держбюджету, ні споживачам.

Більшає олії
Українські підприємства, за підсумками вересня-лютого 2018/19 маркетингового
року, на 12-15 відсотків наростили переробку
насіння соняшнику й удвічі — соєвих бобів
та ріпаку, повідомляє асоціація «Укроліяпром». Виробництво олії соняшникової нерафінованої за вказаний період зросло на 11%17%, олії соєвої нерафінованої — на 26%,
олії ріпакової — на 56%, олії соняшникової
рафінованої — на 9,1%, соєвого шроту —
на 21,2%, соняшникового шроту — на 16,6%.
У березні поточного року спостерігається рекордне зростання експорту олії соняшникової — до 632 тис.тонн (112% проти березня 2018 року). Експорт соєвої олії та експорт
соєвого шроту у березні 2019 року зросли у
порівнянні з березнем 2018 року у 2,4 раза.
За підсумками вересня-березня 2018/19 МР
відбулося значне зростання експорту олійножирової продукції у порівнянні з відповідним
періодом 2017/18 МР: олія соняшникова —
116,6%; олія соєва — 159%; шрот соєвий —
185%; шрот соняшниковий — 109%.

Протасів Яр забудують?
З’явився сайт продажу квартир у житловому комплексі Tourbillon. Забудовник планує звести три 32-поверхові величезні свічки
з комерційними приміщеннями, торговельним центром, ресторанами та розважальними закладами на зелених схилах столичного
Протасового Яру. Під суцільну вирубку планують пустити близько 3 гектарів дерев і зелених насаджень. Ще в серпні минулого року
забудовник огородив парканом зелені схили і
почав вирубку з тітушками, бійками і стрільбою. Варварство отримало широкий розголос
у медіа. Тоді ж кияни, місцеві мешканці, активісти зупинили знищення дерев, врятували
зелені схили і знесли паркан. На жаль, плани
забудовника не змінились: цією весною почали продаж віртуальних квартир. Боротьба з будівельною мафією триває, адже комплекс хочуть побудувати біля Національного інституту сердцево-судинної хірургії імені
М. М. Амосова та Національного інституту
фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України, забезпечити спокій та
існування зеленої зони біля яких надважливо. Як хворі серцевими і легеневими хворобами можуть лікуватися біля масштабного будівельного об’єкта? На засіданні «земельної»
комісії Київради ініційовано розгляд цієї проблеми.■

Тарас ЗДОРОВИЛО
На фронті збройні формування Російської Федерації
«традиційно» порушили режим припинення вогню: 15
квітня дванадцять разів обстрiлювали позиції української армії. При цьому ворог чотири рази застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння — міномети
калібрів 120 та 82 мм. А також
обстрілював наших захисників
iз гранатометів різних систем,
великокаліберних кулеметів
та стрілецької зброї.
У смузі відповідальності
оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти 11
разів обстріляли позиції українських військ: iз мінометів
калібрів 120 та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї —
двічі в околицях міста Авдіївка; з мінометів калібру 120 мм
— двічі біля населеного пункту
Новоселівка Друга; з мінометів
калібру 82 мм, гранатометів
різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької
зброї — тричі неподалік населеного пункту Лебединське; з
гранатометів різних систем та
стрілецької зброї — двічі піддавали вогню околиці Опитного;
з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї гатили поблизу населеного пункту Водяне; з великокаліберних
кулеметів — під Невельським.
У смузі відповідальності
оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти зі
стрілецької зброї обстріляли
позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Станиця
Луганська.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднаних сил. За даними розвідки, у понеділок
шістьох окупантів було знищено, ще трьох поранено.
Станом на 7-му годину ранку 16 квітня обстрілів позицій підрозділів ЗСУ не зафікОксана СИДОРЕНКО
Як відомо, підсумки перевірки діяльності тоді ще справді приватного «ПриватБанку»
лягли в основу націоналізації цієї фінансової установи в
грудні 2016 року. Що на той
час врятувало кошти мільйонів
рядових його вкладників. Досі
банк разом із вкладниками
певним чином лишається заручником амбіцій одного зі
своїх колишніх власників, перенесених уже й у політичну
площину. Шостий апеляційний адміністративний суд переніс на наступний день після
другого туру президентських
виборів розгляд апеляційної
скарги Національного банку
України на рішення Окружного адміністративного суду
Києва щодо скасування розпорядження НБУ про проведення перевірки «ПриватБанку» в
жовтні 2016 року. Як повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна», раніше кіпрська компанія Triantal Investments Ltd,
що була одним iз найбільших
акціонерів «ПриватБанку»,
оскаржила в суді правомірність дій НБУ і Міністерства
фінансів України. У березні

Валерія Гонтарева
екс-глава НБУ

■ НА ФРОНТІ

Захищаємося з новим щитом
В Об’єднаних силах відбулися широкомасштабні навчання
з протиповітряної оборони
совано. Об’єднані сили надійно контролюють противника
на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Наголосимо, що, за інформацією, здобутою розвідкою
Об’єднаних сил, минулого
тижня на території Ростовської області Російської Федерації, за 20 кілометрів від державного кордону України, агресори провели навчання з наведення стратегічної авіації
для ударів по наземних цілях.
За наказом Командувача
об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, 13 квітня відбулись навчання, в яких
узяли участь літаки винищувальної авіації, а також підрозділи зенітних ракетних військ
— від зенітно-ракетного комплексу С-300 до підрозділів, що
мають на озброєнні зенітноракетні комплекси «Бук-М1»,
«Оса-АКМ», «Стріла-10», 2С6
«Тунгуска», ПЗРК і зенітні установки ЗУ-23-3.
На окремій ділянці полігону побудували багаторівневу
систему протиповітряної оборони.
Відомості
про
засоби
повітряного нападу здобувала та надавала на пункт управління система радіотехнічних
військ, у складі якої задіяли
і комплекси українського виробництва. Зокрема, радіолокаційну станцію 19Ж6 та Р-18
«Малахіт».
Під час навчань підрозділи Об’єднаних сил відпрацювали виявлення, супроводження, знищення повітряних
цілей, здійснення маневру в
нові позиційні райони, ведення вогню по повітряному противнику із засідок. Також від-

❙ Командувач ООС Сергій Наєв задоволений результатами навчань.

❙ Під час навчань...
булись практичні пуски ракет
та ведення вогню гарматним
озброєнням по повітряних цілях. Підсумки навчань підтвердили високу ефективність
системи протиповітряної оборони Об’єднаних сил.
Особовий склад пунктів

управління, льотчики винищувальної авіації, розрахунки зенітко-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій впоралися із завданням
на «відмінно». Повітряний
простір Об’єднаних сил — під
надійним контролем. ■

■ ПЕРЕДВИБОРЧЕ

«ПриватБанк» на судових шальках
Рішення по спірних грошах найбільшого системного банку
України судді відклали на 22 квітня
2017 року компанія звернулася до суду з вимогою визнати
неправомірним і скасувати датоване жовтнем 2016 року розпорядження НБУ, яким регулятор ініціював проведення
позапланової інспекційної перевірки. Відомий своїми «цікавими» рішеннями Окружний суд Києва 2 березня 2018
року задовольнив цей позов.
Нацбанк подав апеляцію,
проте на початку червня 2018
року апеляційний адмінсуд
призупинив її розгляд за клопотанням Triantal Investments,
давши до півроку часу на підготовку до судового засідання. А
9 квітня ЗМІ повідомили, що
Коломойський і кіпрська компанія Triantal Investments LTD
доповнили свій позов новими
вимогами до України про повернення кожному з них паке-

та акцій «ПриватБанку». Сам
Коломойський заявляв: «Мені
не потрібен «ПриватБанк».
Але там лежало два мільярди
доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань».
У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку
й акціонерів «ПриватБанку»,
найбільшими з яких на той час
були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї
найбільшої на українському
ринку фінустанови.
Банк перейшов у державну
власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «ПриватБанку» завдали збитків щонайменше на
5,5 мільярда доларів. Сам же колишній акціонер «ПриватБан-

ку» Ігор Коломойський назвав
«маячнею» опубліковані Національним банком України дані.
У травні 2017-го журналісти програми «Схеми» показали, що напередодні націоналізації «ПриватБанк» оформив
110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки
фіктивності. Такого висновку
автори дійшли, отримавши доступ і проаналізувавши аудиторський звіт про фінансовогосподарську діяльність банку, складений аудиторською
фірмою Ernst&Young. Після
виходу розслідування Ігор Коломойський заявив, що всі операції проходили під повним
контролем і «чутливим керівництвом» тодішнього заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової. ■
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■ СТИХІЯ

■ РОЗРОБКИ

Зима не здається без бою

Гостинець
для окупанта

У Карпатах намело півтораметрові замети снігу, а південь України
заливає дощами
Ірина КИРПА
Поки на всій території України синоптики фіксують різке похолодання, у західних та південносхідних регіонах країни оголосили
штормове попередження. Рясні снігопади пройшли по гірських районах Івано-Франківської області, а в
Карпатах місцями сніговий покрив
сягнув 120-130 сантиметрів.
Користувачів соціальних мереж
особливо вразили фотографії, зроблені біля обсерваторії на горі Піп
Іван Чорногірський у Карпатах. Рятувальники місцевого гірського пошуково-рятувального поста попереджають всіх туристів про те, що в
найближчі три-чотири дні від подорожей у гори краще відмовитися.
За словами синоптиків, сніговий покрив почне танути вже за 23 дні, а ось напередодні православного Великодня очікується різке
потепління одразу до плюс 20 градусів вище нуля.
— Подібні квітневі сюрпризи зі
снігом для Карпат — цілком буденне явище, — каже начальник Іва-

но-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир
Фрігович. — Зима цього року була
досить м’якою, отож зараз природа бере своє та, що називається, надолужує згаяне. Однак дуже скоро
снігопади та нічні заморозки відступлять, дозволивши українцям
насолодитися весняним сонечком.
Тим часом на півдні України
мешканці Херсона, Миколаєва та
Одеси зіткнулися з небувало потужними дощами, які не вщухають уже
кілька днів поспіль.
Особливо сильно постраждала
Херсонська область, де рясні опади
супроводжувалися ураганним вітром. В обласному центрі станом на
понеділок, 15 квітня 2019 року, був
повністю паралізований рух громадського транспорту: тролейбуси не
ходили через обрив дротiв на лінії,
а водії багатьох «маршруток» вважали за краще залишити свої автобуси в автопарку, не ризикуючи їздити розбитими дорогами.
Через різке погіршення погоди
кількість ДТП лише за один день на
Херсонщині побила всі рекорди. В

аварію потрапив навіть автомобіль
місцевої охоронної фірми: машини
розбилися вщент i ремонту не підлягають, а обидва водії та їхнi пасажири потрапили до відділення реанімації Херсонської обласної лікарні, де за їхнi життя борються лікарі.
Прогноз Укргідрометцентру для
всіх регіонів нашої країни поки що
не дає надій на погожі дні. Якщо
ближче до Великодня температура повітря в багатьох містах прогріється до 20-23 градусів тепла, то
вже після свят українців чекають
одразу три хвилі похолодання.
На південному сході очікуються
дощі з грозами, а ось у центрі та на
заході України буде сонячно, сухо,
але відносно прохолодно.
Народний синоптик Оксана Діденко пов’язує подібні коливання
погоди зі зміною клімату на території України в цілому. Останніми
роками природа частіше «балує»
українців різкими відлигами взимку, а потім — настільки ж стрімкими похолоданнями у середині весни. ■

■ ОНОВЛЕННЯ

І для літака, й для велосипедиста
Держпідприємство «Антонов» модернізувало аеродинамічну трубу
Вікторія КОВАЛЬОВА
На державному підприємстві «Антонов» модернізували обладнання
та реконструювали кабіну управління аеродинамічної труби (АТ-1). Фахівці відділу головного
енергетика розробили та
проводять дослідну експлуатацію нової системи
управління повітряним
потоком. Про це «УМ»
повідомили на підприємстві.
Аеродинамічна труба й утворений на її основі комплекс забезпечують повний цикл робіт аеродинамічного експерименту від проектування і
розробок аеродинамічних
моделей та обладнання до
випробування, видачі рекомендацій і висновків.
В аеродинамічній лабораторії АТ-1 перебувають
кілька десятків випробувальних моделей літаків
«Ан». Більше всього моделей було досліджено
по «Руслану» — близько двох сотень... Присутня тут 117-та модель вважається «бойовою», бо
неодноразово використовувалась як у процесі проектування літака, так і до
сьогодні при проведенні зовнішніх доробок літака чи при розслідуванні відмовних ситуацій.
Для випробування моделей Ан-124 використано більше 20 тисяч турбогодин (не лише в антоновській аеродинамічній
трубі).
В
експериментально-дослідному відділі 35
(ЕДВ-35), який ще й про-
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Власні боєприпаси до «Градів» i
«Смерчів» розробило КБ «Південне»
Тарас ЗДОРОВИЛО
У російсько-українському протистоянні використовувалися найрізноманітніші види озброєнь. В тім числі й «Гради» та «Смерчі», прийняті на озброєння ще в
СРСР у 1963 і 1987 роках відповідно, боєприпаси для
яких донині виробляли лише в Росії. Вочевидь окупанти орієнтувалися на запаси старих боєприпасів, яких
недостатньо на українських складах. Тож логічним стало рішення — почати розробляти зразки боєприпасів
для систем озброєння, які є в українській армії. За такі
розробки взялося конструкторське бюро «Південне»,
яке займається переважно космічними технологіями.
Зараз саме це КБ, розташоване в місті Дніпро, працює над створенням боєприпасів для систем залпового вогню «Град» та «Смерч». «Сьогодні замовлення номер один — це виробництво серійних боєприпасів для
РСЗВ», — сказав гендиректор КБ Олександр Дегтярьов,
уточнивши, що наразі розробка зразків боєприпасів ведеться за рахунок КБ «Південне».
«Також КБ проведе наземне і льотне відпрацювання зразка», — додав перший заступник головного конструктора, генеральний директор iз системного проектування Олександр Кушнарьов. Він уточнив, що серійну
збірку ракет, якщо до неї дійде, швидше за все, здійснюватимуть на Павлоградському механічному заводі.
«Ми будемо розробляти корпуси двигунів, елементів
боєприпасів», — сказав Кушнарьов. За його словами, дальність вітчизняних боєприпасiв у порівнянні
з боєприпасами для «Граду», які виробляють у Росії,
збільшено вдвічі. Також буде покращено характеристики точності, керованості, розсіювання осколків.
Нагадаємо, що системи озброєння «Град» i «Смерч»
є на озброєнні в української та російської армій. І
боєприпасів до них в Україні недостатньо не лише через те, що чимало їх використали під час повномасштабних бойових дій на сході, а й через халатність — згадаймо неодноразові масштабні інциденти на наших військових складах.
Тож майже катастрофічну нестачу реактивних
боєприпасів треба відновити якнайшвидше. І є надія,
що це буде зроблено найближчим часом, i не лише за
рахунок КБ «Південне». Адже, як відомо, фінансування Міноборони зросло в 2019 році на 12%, тобто на 10,9
мільярда гривень. Ворог в особі окупанта Росії та його
посіпак «сепарів» повинен чітко усвідомлювати, що
його є чим зустріти й «пригостити». ■

■ ЕПІДЕМІЯ

Дискотека
відміняється
❙ Моделі літаків в аеродинамічній трубі випробовують у перевернутому стані.
❙ Фото з архіву ДП «Антонов».
ектує аеродинамічні моделі, експериментальне
обладнання та системи
для забезпечення випробувань, трудиться шість
десятків фахівців. «Нині
відділ працює над проектуванням та випробуванням моделей Ан-188,
Ан-132, безпілотних літальних апаратів. Виконує роботи з Ан-148, 158,
178. Скільки живе літак,
стільки ж живе і його модель. Її випробування можуть проводити й тоді,
коли літак давно літає,
якщо він потребує доробок», — розповіла «УМ»
начальник ЕДВ-35 Наталія Центило.
В
аеродинамічній
трубі можна випробовувати не лише моделі літаків,
а й дирижаблів, дельтапланів, вітряків, автомо-

більного та залізничного
транспорту. Серед напрямiв досліджень — спортивна тематика для швидкісних видів спорту (вело,
лижі, бобслей та інші).
Тут, наприклад, «продували» гірських лижників та велосипедистів України, щоб визначити положення спортсмена, при
якому опір мінімальний
для більшої швидкості.
Оцінювали навантаження на висотні споруди
різного типу та елементи
міської інфраструктури,
в тому числі київського
монумента «Батьківщина-мати».
Таких дорогих і складних споруд — аеродинамічних труб малих дозвукових швидкостей — у
колишньому СРСР було
чотири: в Центрально-

му аерогідродинамічному інституті імені професора М. Жуковського
(ЦАГІ, м. Жуковський
Московської
області),
Московському держуніверситеті, Центральному науково-дослідному
інститут ім. Крилова (м.
Ленінград), Сибірському науково-дослідному
інституті авіації. Жодна
авіафірма в СРСР такої
труби не мала. Конструкторські бюро Туполєва,
Яковлєва, Ільюшина продували свої моделі літаків
у ЦАГІ. Чергу доводилося
чекати місяцями. Тому в
Генерального конструктора Олега Антонова виникла ідея побудувати
аеродинамічну трубу на
київському заводі, щоб
отримувати потрібну інформацію оперативно. ■

Із кінця березня у Харківському
університеті захворіло на кір
26 студентів
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Перші спалахи інфекційної хвороби зафіксували в ХНУ ім. В. Н. Каразіна в останніх числах березня. Карантин у навчальному закладі поки
що не ввели, але оскільки більша половина хворих проживає в шести
гуртожитках, сюди наразі обмежили вхід стороннім особам.
Як повідомила керівник прес-служби ВНЗ Лілія Змій, викладачі вже
ознайомили студентів із засобами профілактики захворювання, а лікарі запропонували всім бажаючим пройти спеціальну діагностику, за допомогою
якої можна визначити стійкість організму щодо кору. У випадку низького
рівня спротиву є сенс пройти вакцинацію. «Ми активізували роботу з профілактики, — каже Лілія Змій. — Починаючи з 15 квітня, буде обмежено
проведення культурно-масових заходів на весь протиепідемічний період.
Це щонайменше 21 день. Викладачі та студенти, які контактували з хворими, щодня проходять медичний огляд. В університеті частіше роблять вологе прибирання та регулярно провітрюють аудиторії».
Загалом на Харківщині з початку року на кір захворіло майже 2 тисячі чоловік. При цьому динаміка поширення інфекції постійно зростає.
Лідирують у списку, власне, Харків, а також Валківський, Нововодолазький i Первомайський райони. Майже половина хворих — діти. Лікарі кажуть, що єдиним надійним способом профілактики кору є вчасно і правильно проведена вакцинація. Як свідчить практика, щеплення в розпал
епідемії часто буває замало для того, аби уникнути цiєї недуги. ■
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■ ВИБОРИ-2019

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Ще донедавна політика в Україні розвивалася за законами бізнесу, де головною метою кожного штабу було яскравіше і вдаліше
прорекламувати свого кандидата. Розробка стратегії починалася з
«бренд-бука» — вибору корпоративних кольорів, шрифту, слогану,
загальної стилістики кампанії. Далі в цій стилістиці оформлювали
всю рекламну продукцію: білборди, рекламні буклети, газети, які
роздавали біля наметів кандидата, рекламні ролики, які крутили по
ТБ. Спілкування з людьми відходило на другий план і відігравало
допоміжну роль, зводячись до виступів на мітингах i проговорюванні тих самих рекламних слоганів.
Рекламна кампанія Володимира Зеленського внесла в політику
елементи шоу-бізнесу. Головним його завданням стало не стільки
прагнення переконати публіку у своїй унікальності, скільки розважити її, заінтригувати, розбудити емоції. Це змусило спробувати
пограти за цими правилами і його опонентів. І результати цих виборів можуть серйозно вплинути не лише на майбутнє держави,
а й на майбутні політичні протистояння. Бо якщо народ просить
лише хліба і видовищ, то чому б йому їх не дати?

«Отнять и поделить»
Феномен Володимира Зеленського ще будуть вивчати майбутні політологи. Його
довгий час ніхто не сприймав
серйозно. Ну, висміює політиків (часто ці жарти були нижче
пояса, але що на нього ображатися, це ж — блазень), ну фільм
запустив, де за написаним сценарієм показав, яким народ
хотів би бачити справжнього
президента (про це — детальніше згодом), ну, виставив свою
кандидатуру на президентські
вибори. Але хто ж за нього проголосує? Це ж усе жарти.
Насправді вся виборча кампанія Володимира Зеленського
виявилася дуже грамотно продуманими маніпуляціями. На
першому етапі головною метою роликів, які масово ширилися соцмережами, було показати близькість Зеленського до
народу. Усі ці прибирання снігу, записані на телефон, та селфі з народом мало чим відрізнялися від записів, які більшість
власників смартфонів регулярно виставляють на своїх сторінках.
Завданням другого етапу
стало прагнення пробудити в
потенційних виборцях відчуття легкості і доступності змін і
(головне!) — можливості стати
частинкою процесу. В роликах
(і в політичних слоганах) почали з’являтися меседжі про те,
що «як змінювати країну, будемо радитися з вами», «кого
призначати на ключові пости
в державі, мені підкажете ви»,
«з усіх питань будемо проводити референдуми». Паралельно з цим Зеленський озвучував практично всі популістичні
гасла ледь не в стилі Шарікова
з його «А что ж тут сложного?
Отнять и поделить». Треба підняти зарплату вчителям? Будь
ласка, буде по 4 тисячі доларів
на місяць. Хто винен у всіх наших бідах? — Корупціонери! А
ми їх усіх посадимо. Причому
садити будемо не ми, а американці. «З корупцією в Україні
будуть боротися західні спецслужби, депутатська недоторканність скасовується відразу
ж після виборів, а корупційні
діяння вважатимуться особливо тяжкими злочинами на рівні
з убивством і терактом», — ширилося мережами повідомлення від «Штабу Зеленського».
Те, що жодна з цих позицій на перевірку не витримує
жодної критики (насправді на
таку зарплату вчителям просто
не вистачить бюджету, західні
спецслужби не мають жодних
повноважень займатися нашими справами, до того ж США
з 2014 року не може добитися
екстрадиції Фірташа, який їм
таки точно заборгував, депутатську недоторканність має скасувати парламент щонайменше 300 голосами, а в Зеленського у Верховній Раді поки що не-

має навіть своєї фракції), нікого
вже не цікавило. Зерно впало на
попередньо підготований благодатний ґрунт, де емоції взяли
гору над логікою.
Утім штаб Зеленського миттєво відреагував на ризики і з
часом перестав давати будь-яку
конкретику, переключивши
енергію на тролінг свого опонента. І всіляко ховаючи свого
кандидата від будь-якого спілкування з пресою чи експертами. Навіть через скайп. Лише
ролики з наперед прописаним
сценарієм. А все інше — скажемо, зробимо, оприлюднимо.
Коли? До виборів. Зуб даю.
Що вийшло в результаті?
Кожен із тих, у кому Зеленський зміг пробудити відчуття
можливих легких змін, вірить,
що ці зміни відбуватимуться
саме за його сценарієм. А затягування часу і відсутність конкретики лише впевнює в тому,
так воно і буде. Ілюзорна легкість вирішення ситуації породила ще один мем: «Якщо Зеленський нам не вгодить, то ми
його швидко знесемо, 5 років він
там сидіти не буде». При цьому
люди, які свято в це вірять, не
помічають, що якщо Порошенко останнім часом дослухається до суспільства, то комунікація із Зеленським відбувається
лише в одному напрямку — як
із публікою, від якої нічого не
залежить.
А головна проблема полягає в тому, що намріяні сценарії у тих, хто від Зеленського чекає змін, зовсім різні, часом діаметрально протилежні.
Ось красномовні цифри від соціології Центру Разумкова, що
очікують від перемоги Зеленського його прихильники: «56%
прихильників Зеленського хочуть в НАТО, а 35% виступають за позаблоковість; 55% підтримують гасло «Геть від Москви», а 32% хочуть відновити
стосунки з Росією; 52% виступають за підтримку української
мови, а 41% вважає, що «какая
разница»; 47% сподіваються на
розвиток ринкових відносин, а
41% — прагнуть жорсткого державного контролю».
Тому, швидше за все, «мовчання ягняти» триватиме до
самих виборів. І навіть обіцяних дебатів на стадіоні не буде.
Адже будь-яка конкретика означає автоматичну втрату половини електорату, яка, повторюся, сподівається, що новий Президент буде втілювати саме його
ілюзії. А так — у будь-який момент можна сказати «Я вам нічого такого не обіцяв». «Судячи
з першого туру, стратегія більш
ніж виграшна. Кандидат виступає в ролі розмальовки, для якої
кожен виборець сам обирає фломастери. Питання лише в тому,
що це все одно не вирішує проблеми», — робить висновок відомий журналіст Павло Казарін.

Продавці повітря
Як технології впливають на виборчий процес і хто за цим стоїть?

❙ Українські вибори стали полігоном для випробування старих і нових маніпулятивних технологій. Що переможе?
❙ Колаж ВВС.
Виклик для Президента
Головною перевагою досі
діючого Президента України
Петра Порошенка є його досвід. І він же став його головною проблемою і за всі 5 років
президентства, і під час виборчої кампанії. Адже стратегії,
які були виграшними у 2014
році, у 2019-му не спрацювали.
Першою помилкою було
те, що, проголосивши гасло
«Жити по-новому», Петро Порошенко зробив ставку не на
громадянське суспільство, а
на свої перевірені кадри, яким
міг довіряти на всі 100%. І на
владну вертикаль, яка раніше
забезпечувала максимальну
стабільність системи і реалізацію президентської програми.
В результаті суспільство, яке
сприйняло Революцію гідності
як можливість для відкриття
соціальних ліфтів і реалізації
свого потенціалу, опинилося
за бортом. Бажання все тримати під своїм контролем та нейтралізація опонентів, які могли порушити цю стабільність
(від Коломойського та Корбана до Саакашвілі) було розцінене як узурпація влади. А намагання захистити більшість
суспільства від війни створило
ілюзію, що нічого там не відбувається. Усі ці помилки пізніше були вміло використані пропагандою для роздмухування
невдоволення проти Петра Порошенка, що до виборів досягло апогею.
Почуття небезпеки перед ворогом, де головним меседжем
було «Треба голосувати в першому турі, бо Путін не дасть провести другий тур», стало головним
козирем виборчої кампанії Петра Порошенка у 2014 році. Але
снаряд двічі в одну вирву не падає. І хоча ворог не змінився,
але, злякавшись один раз і не отримавши підтвердження реальності небезпеки (яка там війна,
якщо по телевізору — суцільні
розважальні шоу), масовий виборець відчув себе обманутим.
І, як у тій казочці про вовків, не
побіг удруге рятувати стадо.

Але якщо помiчники Порошенка не завжди вдало вели
виборчу кампанію, то сам Порошенко продемонстрував неабиякий бійцівський характер. Отримавши виклик від політтехнологів Зеленського, він спробував грати на полі суперника:
першим здав аналізи, прийшов на геть недружній до нього канал «1+1» і переграв опонентів (зрозумівши програш,
керівництво канала оголосило,
що Порошенко «увірвався до
студії», і навіть пригрозило позовом, але це лише підкреслило
їхню поразку), показав готовність зробити все, щоб витягти
Зеленського на дебати, спробував «перехопити м’яч» і заговорити з виборцями Зеленського його мовою, спародіювавши
свого опонента.
А головне — він спробував,
хай і в останній момент, налагодити діалог із суспільством.
Мітинг 14 квітня на стадіоні
докорінним чином відрізнявся від того, що було досі. Адже
людей, які прийшли послухати дебати (хоча було зрозуміло,
що дебатів не буде), хвилювало
майбутнє України. І саме вони
почули не лише гасла, а й щирість у словах Президента України. І отримали надію, що їх
теж можуть почути. І на допомогу штабу Порошенка прийшла армія добровольців, які запустили кампанію «загітуй хоч
одного прихильника Зеленського». Поки що ця акція триває поза межами соціологічного контролю. Але результати
голосування 21 квітня можуть
суттєво відрізнятися від нинішніх прогнозів.

А хто ж замовляє музику?
На цьому можна було б поставити крапку, якби не підводні течії, які існують у кожній виборчій кампанії і кардинально впливають на її перебіг. А в нашому випадку вони
можуть мати вирішальне значення. Бо в штабі Зеленського
зійшлися інтереси двох сил,
кожна з яких прагне реваншу. За влучним висловом того

ж Павла Казаріна, «Штаб Зеленського має твердий намір
продати виборцю кота в мішку. Причому Зеленський — це
мішок».
Першою силою, яка взялася за розкрутку проекту Зеленський-президент, є відомий олігарх Ігор Коломойський. І рiч не лише в тому, що з
2012 року 95-й квартал не злазив з екранів канала «1+1», що
в них спільний бізнес, а юристи Коломойського на кожному кроці консультують штаб
Зеленського.
Все було розіграно набагато
тонше і сплановано, очевидно,
ще в березні 2015 року, коли
Порошенко звільнив Ігоря Коломойського з посади очільника Дніпропетровщини, яку він
перетворив на свій форпост, і
потіснив із «Нафтогазу». Першою спробою взяти реванш
iз боку Коломойського стало
створення партії «Укроп», яка
зібрала під свої прапори багато промайданних сил. Однак
після арешту Геннадія Корбана партія потрохи зійшла на
маргінеси. Зате в листопаді
2015-го на екрани виходить
серіал «Слуга народу», який
пропонує свій образ «ідеального Президента», близького
до народу. До речі, ідея не нова
— у 2012 році політтехнологи,
які працювали з Гілларі Клінтон, готуючи її до президентської гонки, запустили іронічний серіал «Віце-президент»,
де жінка вперше опинилася на
одній із найвищих посад у державі. А далі лишалося тільки проводити соціологічні заміри популярності героя і засівати поле потрібними меседжами, які мають спрацювати в
потрібний момент.
Інша сила, яка не могла
пропустити такий шанс, як українські вибори (зрештою, як і
американські чи французькі, в
яких, якщо копнути глибше,
обов’язково знайдеш кремлівський слід) — це так звана
«армія ольгінських тролів»,
яка послуговується розробками КДБ іще з 1970-х років,

ПОЛІТИКА
Олена Воронянська
блогер
із часів «холодної війни». Одна із
фраз, яку нещодавно процитувала
Оксана Забужко, говорить про завдання «змінити вам картину світу
настільки, щоб, попри купу інформації, ви не змогли прийняти розумного рішення в інтересах власної безпеки й безпеки своєї країни».
Перший крок цієї «технології
розтління» — максимальне узагальнення і перебільшення негативних
явищ, навішування ярликів, знецінення політичних лідерів. Нинішня кампанія теж дає чимало поживи
для досліджень. Головними ярликами, які навісили на Порошенка, стали слова «барига», «мародер», «корупція». Причому якщо ці словамеми вживляються у підсвідомість,
уже неважливо, чого вони стосуються — негатив продукується сам собою. «Всі ці меми, поширені в соцмережах та повторені з екранів, безкiнечне повторення чогось короткого
і простого, й особливо — страшного, воно завжди діє однаково. Потім
більшість просто починає в це вірити», — пояснює психолог Марина
Грибанова.
За цією ж технологією було свого
часу дискредитовано в очах громадськості Віктора Ющенка та інших
проукраїнських лідерів. Найцікавіше, що це та сама технологія, яка
працювала у 2014 році на Донбасі
з усіма «розіп’ятими хлопчиками»
та «фашистською хунтою». І якщо
тоді здавалося майже неймовірним,
що хтось цьому може повірити, то
нині практично всі прихильники Зеленського щиро вірять у фейки про
«Порошенка». При тому що дослідження Інституту масової інформації показали, що 77,7% негативного
контенту було спрямовано саме проти Порошенка, причому більшість
інформації була фейковою або відверто перекрученою.
«Російський слід» уважні глядачі помітили і в рекламній продукції штабу Зеленського. Зокрема — у відомому ролику про розділених дорогою людей, де «мигалки» на автомобілі не українські,
а російські. А також — у скандальній «відповіді», яку приписують штабу Порошенка, коли Зеленського збиває автомобіль. Але
і тут стався «прокол» — подібний
КамАЗ знайшли на фото поряд із
працівником «Мосводоканалу» з
однаковими логотипами. Можливо, це лише збіг. Але надто багато
таких збігів.
Мотиви обох сторін узяти реванш
очевидні. І Зеленський тут — швидше ширма, ніж самостійний гравець. Але є одне АЛЕ. Усі ці технології розраховані на пасивну аудиторію, на виборців як об’єкт маніпуляції. Тоді як усе більше українців
після Майдану починають усвідомлювати себе суб’єктами політичних
процесів.
Тому в Петра Порошенка є великий шанс таки отримати перемогу в цьому протистоянні. Якщо
перестане апелювати до Зеленського і витрачати енергію на закликання його на дебати, а побудує конструктивний діалог з активною частиною суспільства. «Зеленський
уже програв, незалежно від результату виборів. Навіть якщо він отримає більшість на виборах — його це
не врятує. Бо це пасивна більшість
— глядачі, а не громадяни. Активну меншість він програв і не зможе
опанувати нею. А саме ця меншість
є двигуном змін в будь-якому суспільстві», — переконаний голова
Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
Правда, часу на це в чинного
Президента зовсім мало. Але ці процеси вже почалися. А там... Доля
України в руках кожного з нас. ■
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«За моїми особистими спостереженнями, тi, хто чогось досяг, хто вмiє працювати, — в
трансi вiд проценту любителiв Зе. Програмiсти починають збирати валiзи. Актори зi смутком
очiкують нового нашестя москальських гастролерiв. Тi, хто буває за кордоном, — вiдмiни
«безвiзу». Вiйськовим обiцяну допомогу нiхто не дасть».

■ АКЦЕНТИ

«Ви зробили частину добрих справ»
Юлія Тимошенко прокоментувала дії Володимира Зеленського та Петра Порошенка i
пiдтримала дiючого Президента
Соломія БОНДАРЕНКО
Спроба номер три для Юлії
Тимошенко завершилась поразкою. Активна президентська кампанія, реклама, програма «Новий курс» не змогли гарантувати перемогу
Юлії Володимирівні. Ще в
грудні 2018 року соціологічні
дослідження вказували на те,
що пані Тимошенко має найвищі шанси на перемогу у цій
передвиборчій кампанії. Проте у новорічну ніч президентська кампанія-2019 отримала
новий вектор.
Актор i продюсер Володимир Зеленський заявив, що
балотуватиметься на посаду
Президента країни. Уже в середині січня соціологічні дослідження починають показувати нові цифри, а позиції
кандидатів кардинально змінюються. Юлія Тимошенко
з першої позиції спускається на другу, а вже в лютому,
за даними соціологів, посідає
третє місце. У підсумку після
виборів у Тимошенко й збереглася ця позиція.
Після результатів першого туру Юлія Володимирівна визнала поразку і заявила, що не оскаржуватиме рішення у суді. Леді Ю довго не
коментувала вихід до другого
туру Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Про-

те не змовчала пані Тимошенко після суперечки між Зеленським i Порошенком під
час програми «Право на владу». В ефірі телеканалу «1+1»
Володимир Зеленський і Петро Порошенко мали перепалку, під час якої з’ясовували,
коли ж насправді мають відбутися дебати. У результаті,
не дослухавши Президента,
Володимир Зеленський кинув слухавку, заявивши, що
чекає його на стадіоні.
Наступного дня в мережі зявилося відео, у якому
Юлія Тимошенко прокоментувала «розмову» кандидатів
в ефірі, назвавши поведінку
Володимира Зеленського неприйнятною. «Ви знаєте, що
мене складно запідозрити в
тому, що я когось із них підтримую. Але те, що я побачила, мені здається, боляче ранить душу всім українцям.
Тому що я побачила руйнацію
статусу посади Президента.
Побачила приниження Української держави. І думаю,
що так само, як і я, мільйони українців цього бачити не
хотіли», — сказала Тимошенко.
Після цього вона по черзі
звернулася до кожного з кандидатів у президенти. Перша
частина її заклику була адресована Президенту Петру Порошенку. У ній лідер «Бать-

ківщини» висловила йому
свою підтримку у зв’язку з інцидентом у студії «1+1». «Зараз я хочу звернутися до Петра Олексійовича. Знаю, що
частина людей в Україні вірить у те, що ви зробили частину добрих справ для нашої
держави. І тому в цей важкий для вас час я раджу вам
не ставати частиною чужого шоу, тримати президентську планку і, як би важко
не було, захистити статус посади Президента й статус держави», — підкреслила політик. Поведінку Володимира
Зеленського Тимошенко прокоментувала так: «Також я
хочу звернутися до людини,
яка за декілька тижнів уже
може стати Президентом України, новим Президентом
України. Я хочу звернутися
до Володимира Зеленського.
Якщо ви хочете зайняти цю
посаду, бережіть її гідність
і честь. Не потрібно навколо
цієї посади влаштовувати бої.
І не треба, борючись за право
стати Президентом, знищувати честь і гордість президентського статусу. Я думаю,
всім нам навіть за такої важкої і гострої конкуренції потрібно просто спробувати залишатися людьми, людьми, які
мріють про щасливу і заможну країну».
Ще за рік до виборів Юлія

Володимирівна в ефірі телеканала «Зік» заявила про те,
що «готується новий кандидат на президентські вибори
від об’єднаної олігархії, яка
не готова здавати свої позиції». Тоді вона на запитання
журналістки відповіла, що
«це людина, яка Зеленого уявлення не має ані про економіку, ані про фінанси, ані про
кризу, ані про війну». Проте
назвати конкретні прізвища
відмовилася. «Ключові олігархічні клани готують собі
маріонетку, яка таким собі
«болванчиком» сидітиме на
президентській посаді, а вони
будуть знову забирати з бюджету всі гроші, всі ресурси»,
— заявила Леді Ю в програмі
«Хард-ток із Наталією Влащенко» на телеканалі ZIK.
Тим часом, нещодавнє розслідування програми «Схеми» стало ще одним підтвердженням зв’язку Зеленського з Коломойським: за останні
два роки комік 13 разів літав
до олігарха у Швейцарію та
Ізраїль. Раніше журналісти
вже з’ясували, що «Зе-кампанію» ведуть юристи Коломойського, охорону «Зе-кандидата» забезпечують фірми
з бізнес-імперії Коломойського, а сам претендент на президентську посаду їздить в автомобілі, який раніше належав
Ігорю Коломойському. ■

надто помітним. У разі перемоги на виборах Зеленського
про незалежну судову владу
ми забудемо надовго. Законність та справедливість — це
буде не про нашу державу. А
хтось каже — цінності... А
хтось каже: «А я йому вірю»,
— заявила Теліченко.
Цікаво, що, за словами
адвокатів Савченко, вона
знову недоторканна. Адже
для того, щоб знову її заарештувати, потрібно буде направляти подання до парламенту й отримувати його згоду. Ба більше, адвокат Надії
Савченко Олександр Шадрін
заявив, що Надія Савченко
найближчим часом планує
повернутися до роботи у Верховній Раді. Захисник зазначив, що звільнення Савченко
з-під варти позитивно вплине
на розгляд справи: «Тепер не
доведеться відволікатися на
запобіжні заходи й тримання
під вартою і ми зосередимося
на розгляді справи по суті».

У свою чергу, одним із перших привітав зі звільненням
пані Савченко опозиційний
політик Євген Мураєв. На
своїй сторінці у «Фейсбуцi»
він написав, що завжди поважав Савченко за сильний характер та готовий запросити
її на ефір свого телеканала:
«Із задоволенням спостерігатиму, як при появі у Верховній Раді народного депутата, Героя України Савченко «колеги» будуть ховатися
за колонами і згадувати про
термінові справи за межами
парламенту. А найпрекраснішим моментом мiг би стати її
виступ iз трибуни з трансляцією в прямому ефірі. Після
нього більшості законотворців треба буде не те що саморозпуститися — самовбитися, забезпечивши так необхідну суспільству ротацію
політичних еліт». Наступне судове засідання у справі
Савченко та Рубана відбудеться вже 7 травня. ■

■ ВИБРИКИ ФЕМІДИ

Вдруге на волі
Надію Савченко та Володимира Рубана,
яких підозрювали в організації теракту,
випустили з-під варти
Соломія БОНДАРЕНКО
Броварський
міськ районний суд Київської області звільнив із-під варти підозрюваних у тероризмі нардепа Надію Савченко
та екс-главу «Офіцерського
корпусу» Володимира Рубана. У Генеральній прокуратурі таке рішення пояснили
тим, що прокурори були позбавлені можливості заявити
клопотання про продовження запобіжного заходу підозрюваним. Прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган заявила, що о 23.10 15 квітня захисник обвинуваченого
Рубана адвокат Олексій Шевчук заявив клопотання про
відвід секретареві судового
засідання і, після видалення колегії суддів до нарадчої
кімнати для вирішення вказаного клопотання, безпідставно залишив приміщення суду. «Уже після повернення суду з нарадчої кімнати та продовження судового
засідання у зв’язку із закінченням строку дії запобіж-

ного заходу суд розпорядився звільнити обвинувачених
з-під варти. У звязку з відсутністю захисника обвинуваченого Рубана — адвоката Шевчука суд прийняв рішення про відкладення судового розгляду», — зазначила
Сарган.
Проте зовсім іншу думку щодо цієї події висловила адвокат у справі покійного журналіста Георгія Гонгадзе Валентина Теліченко.
«Надію Савченко та Володимира Рубана суд звільнив не
за результатами судового розгляду справи, не тому, що докази їхньої вини виявилися
недостатніми, а просто тому,
що є прокурори та судді, які
вже впевнені в перемозі Коломойського на виборах і наперед стараються показати
свою відданість новій владі.
Прокурори вчасно не зробили клопотання про продовження запобіжного заходу, а
судді швиденько звільнили
з-під варти підсудних. Після
Майдану вплив і Портнова, і
Коломойського на суддів був
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■ НАПЕРЕДОДНІ

Україна в Європі чи Малоросія в імперії зла?
Відповідь отримаємо через кілька днів
Микола ПОПИК
Львів
«Возвеличу моїх отих рабів
німих! Я на сторожі коло них
поставлю слово» Т. Шевченко
Німі раби не возвеличуються, бо майже не читають геніального нашого пророка. Ще зовсім
недавно нашим школярам наполегливо нав’язували Гаррі Потерра. Нині інформаційна війна з боку агресивної Росії дала
свої плоди, люди, споживаючи
брехливу пропаганду, повірили,
що не Володимир Путін веде агресивну війну проти України, а
Петро Порошенко винен у кровопролитті на Донбасі та анексії
Криму Московією. Фінальним
наслідком антиукраїнської пропаганди є переможець першого
туру президентських виборів,
україноненависник Володимир
Зеленський. Російська влада
святкує перемогу.
Що стало причиною такого
голосування українців? Російсько-українська війна не сприяє доброму настрою, щодня чуємо про поранених чи вбитих українських патріотів. Росія свідомо заперечує факт ведення
війни проти України, «іхтамнєти» приховують загибель багатьох своїх співвітчизників, хоча
їхніх «двохсотих» не менше наших, щоб не збурити і без того
нещасне і бідне суспільство.
Втомленими і переляканими війною громадянами легко
маніпулювати, вони переважно
готові жити без власної держави, віри, мови, традицій, їм давай хліба і видовищ. Якщо попри війну держава повністю забезпечує народ продовольством,
навіть підвищує соціальні стандарти людей шляхом збільшення зарплат, пенсій, соціальних
виплат тощо, то видовища ця
категорія громадян отримує через російсько-брехливо-пропагандиські канали, і зокрема 95й квартал. Звичайно, фільм «Кіборги» для цієї категорії громадян страшний, від нього пропадає
сон, а ось прикольні ржачки
95-го кварталу їм дивитися не
страшно, там особливо і думати
не треба, бо хто думає, той легко
помітить, що жарти «кварталу»
переважно антиукраїнські. Що
Ви зробили доброго для держави, їх не стосується, їхній споживацький принцип: дай, поможи,
посприяй, розвесели, не призивай до війська, розмитни «євробляху» на шару, підніми зарплату, пенсію, у державі все погано, все корумповано. Саме про
таких Кобзар писав: «А лукаві!
Господнюю святую славу розтлили, Чужим Богам понесли жертву! Омерзились! Святого мужа
— горе Вам! На стогнах каменем
побили. І праведно Господь великий, мов на звірів тих лютих,
диких, кайдани повелів кувать,
глибокі тюрми покопать. О роде
лютий і жорстокий, що замість
кроткого пророка царя Вам повелів надать».
Російсько-брехливо-пропагандистський бруд на чинного
українського Президента та на
сучасних українських героїв,
що жертвують своїм здоров’ям
і часто життям, захищають рубежі нашої держави на сході
країни, байдужі і наївні співвітчизники сприймають за правду, хоча ще 170 років тому наш

пророк висловився максимально влучно: «Брешеш, людоморе!
За святую правду-волю розбійник не стане, не розкує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не
розіб’є живе серце за свою країну».
Триста років тому, ще за часів
визвольних змагань проти Московії під орудою гетьмана Івана
Мазепи українці з’ясували, що
найбільшою небезпекою, руйнівною силою проти державності України є внутрішні чвари і самоїдство. З історії знаємо про полковника Носа, який,
зрадивши свій народ, провів у
гетьманську столицю — фортецю Батурин — московських
варварів, які вирізали багатотисячне місто, включно з дітьми і
старшими людьми. Суддя Кочубей таємно їздив до Московського царя оббріхувати і здавати
гетьмана Мазепу. Як це не дивно, але в сучасній Україні носи і
кочубеї плодяться в геометричній прогресії. Після Революції
гідності багато таких зрадників
втекли до Московії разом із визнаним судом державним зрадником Януковичем.
Президентські вибори показали, що таких покидьків ще
багато, одні навіть не маскують
свою зрадницьку суть, інші,
прикриваючись патріотичними гаслами, бачать не Україну в
собі, а себе, любого, в Україні.
Український народ очікує
заяв про збереження державності від кандидатів у президенти, які програли вибори, але отримали чималий відсоток підтримки від виборців. Маю на
увазі Юлію Тимошенко, Юрія
Бойка, Анатолія Гриценка, Ігора Смєшка, Олега Ляшка, Олександра Вілкула, Руслана Кошулинського.
Народ сподівається на заяви
на кшталт: «Голосуйте за Україну в Європі». Мовчання або
незрозумілі висловлювання засвідчать, що політику байдужа
доля України після виборів 21
квітня. На жаль, тільки одна
Юлія Тимошенко виступила з
підтримкою України як держави. Інші кандидати та лідери, нібито демократичних політичних
партій та фракцій парламенту,
злочинно мовчать, продовжуючи тримати свої брудні руки на
шиї проукраїнського державника Порошенка, забувають, що в
умовах війни вони знищують не
тільки його, а й молоду державність України.
«Воскресни, мамо! І вернися
в світлицю-хату, відпочинь, бо
ти аж надто вже втомилась,
гріхи синовні несучи, спочивши,
скажи своїм лукавим чадам, що
пропадуть вони, лихі, що їх безчестіє і зрада, кровавим мечем
нарізані на людських душах,
що крикне кара невсипуща!».
Т. Шевченко.
Отож тріумфують кремлівські вожді, їхній проект Володимир Зеленський переконливо
переміг у першому турі. Нічого, окрім шкоди для України,
містер Зе не зробив. Обов’язок
громадянина щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України,
як передбачено ст. 65 Конституції України, він порушив чотири рази, ховаючись від призову до українського війська. Таким чином, вчинив кримінальне

❙ Фото з сайта apostrophe.ua.
правопорушення. Систематично допускаючи словесні знущання і образи щодо України та
її громадян, зокрема насміхався з української історії, культури, традицій, мови, «хохлів»,
декомунізації, Томос для Православної церкви України принизливо назвав термосом, а Україну як державу перед неукраїнською публікою прирівняв
до повії. «А тим часом перевертні нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати і з матері полатану сорочку
здіймати. Помагайте, недолюди, матір катувати». Т. Шевченко.
До першого туру і після перемоги у ньому Володимира Зеленського журналісти так і не
отримали від нього жодної зрозумілої відповіді на запитання:
якою буде політика України після його можливої перемоги у фіналі президентських виборів?

усі шахові чемпіони світу. Згадаймо, як ламали голови одразу
після першого ходу шулера його
численні опоненти за шахівницями. Після другого ходу Остап
Бендер, вистрибнувши з вікна,
почав тікати від обдурених і обурених шахістів. Щось подібне до
с. Васюки через соцмережі вдалося зробити з цілою Україною.
Адже так само, як шахрай Остап
Бендер не розумівся в шахах,
Володимир Зеленський нічого
не розуміє у справах державного
будівництва, але може бути обраним очільником держави. Виборці мусять відділити реального Володимира Зеленського від
віртуального слуги народу Василя Голобородька.
Напередодні другого туру утверджуюсь у думці, що конкурентами на цих виборах є П. Порошенко і В. Путін, тому борди
із зображенням чинних президентів України і Російської Фе-

«Геніальний Шевченко, сіючи мудрі слова для нас,
нащадків, сподівався на добрі жнива у вигляді
РОЗУМУ, а не пустопорожніх слів, ВОЛІ ясної та
доброї ДОЛІ».
Сучасному «патріоту» України
Сергію Лещенку така поведінка кандидата дозволила зробити гучний висновок, що містер
Зе — справжній народний трибун. Замість прес-конференції
журналісти отримали словесну
«нагороду» помічників Зеленського: «Ето цирк уродов».
Зважаючи на твердість і рішучість ходи, ультиматум у розмові («Даю Вам 24 години, думай
те»), записи у відеоролику, команда Зеленського, напевно, хотіла показати суспільству схожість
кандидата на супермена Джеймса Бонда. Тимчасово охопило почуття гордості: а що, як майбутній можливий Президент України Володимир Олександрович
Зеленський одразу після складання присяги так само круто і рішуче дасть 24 години президенту
Російської Федерації Володимиру Путіну на те, щоб той забрався
з Криму і Донбасу?
Однак реальна поведінка кандидата Зеленського і його команди схиляють до його схожості на
Остапа Бендера, особливо коли
той оголосив про проведення сеансу одночасної гри з шахів, не
маючи жодного поняття у цій
грі інтелектуалів. Пам’ятаємо,
з яким приємним здивуванням
обдурені наївні люди повірили
шарлатану, що їхнє село Васюки стане світовою шаховою столицею і сюди приїжджатимуть

дерації абсолютно правильні.
Для В. Путіна та його режиму
найгірший кандидат — П. Порошенко. Його порівнюють із
Мазепою, Петлюрою, Бандерою
і Шухевичем. За їхнім висновком — годиться будь-який кандидат, тільки не П. Порошенко.
Для нас це має бути сигналом
— тільки чинний глава держави здатен очолити на наступні п’ять років Україну, зберегти та утвердити її державність.
П. 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 — церковної автокефалії — це розрив останніх пут, які прив’язували
Україну до Московії. Війна загартувала його, він став переконаним українським патріотом і
бійцем. Достойно представляє
країну на міжнародній арені.
Чинного Президента підтримує моральна еліта нації. Голова Європейської ради Д. Туск разом із підтримкою П. Порошенка дав цінну пораду українським політикам: «Ваша історія
підтверджує: внутрішні чвари
та конфлікти є найбільшим подарунком для Росії, оминайте

спокуси популізму». Колишній
Генсек НАТО А. 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
П.Порошенка на наступні п’ять
років є програма відновлення миру: «Нам потрібен мир з
Росією, але цей мир — це повне відновлення територіальної
цілісності, суверенітету та незалежності України. Мир — це беззаперечне визнання Москвою нашого права йти своїм шляхом. І
цей шлях — «геть від Москви!».
Другий тур — це вибори з
чистого аркуша, вибори, на
яких народ має дати відповідь
— ми ідем в цивілізовану і заможну Європу чи повертаємось
у стійло імперії зла? Перед тим,
як іти до виборчої дільниці, згадаймо наших предків, убієнних
імперією варварів хоча б за останні сто років, під час голодоморів-геноцидів, Другої світової війни, національно-визвольної війни УПА, політичних
репресій, згадаймо «Майдан незалежності» і сучасних героїв
«Небесної сотні», 13 тисяч вбитих і замордованих у нинішній
російсько-українській війні на
сході країни, знущання окупантів над українськими патріотами в тимчасово анексованому
Криму, над узятими в полон невинними моряками.
Голосування за П. Порошенка нині — це голосування за Україну, бо президенти тимчасові,
а держава має жити вічно. Чому
завжди патріотична Галичина
на 10-13% зменшила явку виборців у порівнянні з виборами у 2014 році? Чому столиця,
Північна і Центральна Україна були пасивніші, аніж виборці сходу і півдня країни? Я бачив причину зменшення явки
у рідному Львові. Близько 100
тисяч громадян на заклик священнослужителів брали участь
у Хресній ході, яка тривала три
години у день виборів 31 березня. Чув розмови прочан, що після церкви, поснідавши, поїхали брати участь у ході, а на вибори не пішли і вже не підуть, бо
втомлені. «Богу — Богове, Кесарю — Кесареве», — говорить
Біблія. Предстоятелі українських церков, священики у храмах мають пам’ятати і про Кесареве, тобто державне, бо не
буде поваги до держави, може
зникнути змога і молитися українською мовою Богові. Люди,
що жили в умовах безбожного
СРСР, добре пам’ятають закриті
церкви. Лише на Великдень влада відчиняла малесеньку церкву у сусідньому від мого селі, і,
щоб посвятити паску, жителі
сусідніх сіл, здебільшого пішки, долали п’ять чи більше кілометрів. Чи мала б Томос про
автокефалію (незалежність) від
Російської православної церкви
Православна церква України без
активного втручання центральних державних органів, особливо чинного Президента П. Порошенка? Очевидно, що ні, тому,
відслуживши службу Божу, священикам не гріх нагадати вірянам про їхній обов’язок подбати
про державу і проголосувати за
неї 21 квітня 2019 року.
Геніальний Шевченко, сіючи мудрі слова для нас, нащадків, сподівався на добрі жнива у
вигляді РОЗУМУ, а не пустопорожніх слів, ВОЛІ ясної та доброї ДОЛІ. Боже! Дай Україні РОЗУМУ, щоб ми не обрали ганьбу
і рабство, а добру ДОЛЮ, ясну і
вічну УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНУ ВОЛЮ. ■

ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ПИЛЬНУЙ!

■ ПОГЛЯД

Україна в небезпецi,

Нумерологія
виборів: хто грає
Джокером?

або Ця «бiсова» дитина Коломойського
Борис ВАСИЛЬЧЕНКО, учасник Другої
свiтової вiйни, iнженер
Та не однаково менi,
Як Україну злiї люде
Присплять, лукавi, i в огнi
Її, обкраденую, збудять...
Ой, не однаково менi.
Т. Г. Шевченко
С.-Петербург, в’язниця
19 травня 1847 р.
«Калигула, Кай, третий римский император (37-41). Сумасбродный деспот, возведенный на
престол войсками. Желая уничтожить сенат, призрачный остаток учреждений республиканского Рима, возвел в сенаторы своего
коня. Был убит».
(Малая Советская Энциклопедия.
Т. 3. Москва. 1931. стр. 630)
Вiдомий полiтик Дмитро Корчинський саме так згадує Калiгулу, коли доводить, що олiгарх Коломойський, бажаючи принизити український народ, вирiшив
комедiанта Зеленського «возвести» у Президенти. Це вже було в
iсторiї i до Калiгули, i пiсля нього.
«Фельдфебеля в Вольтеры дам!»
— це було в Росiї.
І ось тепер у нас...
«Гримотить над світом люта
битва. За твоє життя (Україна),
твої права!» — говорить Василь
Симоненко.
Зараз битви за уми людей. Хто
переможе: чи виборець-громадянин, чи дрiмучо-дикий обиватель,
про якого ще колись Леонардо да
Вiнчi говорив: «Природа широко
надiлила людей органами почуттiв i вiдчуттiв. Але переважнiй
бiльшостi людей цi органи зовсiм
не потрiбнi, їм потрiбнi були органи , куди їжа входить i звiдки вона
виходить, бо живуть цi люди, аби
наповнювати нужники».
Бiситься обиватель, звинувачує Порошенка, щой то не хоче
знизити цiни на газ, що не пiднiмає пенсiю до 500 доларiв, що не
хоче звiльнити Донбас i Крим, що
Порошенко не хоче... Словом, не
хоче дати всього, чого бажає обиватель, як ота Пушкiнська бабця
в казцi про рибалку та золоту рибку.
Коли в Українi приходили до
влади чи то Кравчук, чи Янукович, їхнього виборця влучно охарактеризувала дочка Лiни Василiвни Костенко Оксана Пахльовська: «Байдужий, безвiдповiдальний,
корумпований,
злодiйкуватий, неокультурений
виборець перемiг виборця-громадянина» («День» №28-29, 15-16
лютого 2013 р.).
У сьогоденнiй ситуацiї «дурноголовi-телепнi-хохли» (Л. Костенко), «Ходячi шлунки» (О. Гончар
«Собор») виступають проти виборця-громадянина.
Але хто ж їхнiй кумир, отой
кандидат у президенти вiд Коломойського?
Кривий Рiг. Мiсто мого дитинства.
Мiсто, яке дало Українi народних артистiв — спiвака Валерiя Маренича, блискучого актора Сергiя Романюка, Людмилу Сенчину, Інну Капiнос, Тетяну
Пiскарьову, непевершеного гумориста Павла Глазового...
І раптом... Конопля вiд 95-го
кварталу на чолi з Зеленським.
Як дьоготь у мед!
Дивують його «знання» української мови, мови корiнного населення України, точнiше

незнання мови. Шкода було дивитися на нього, коли вiн давав
iнтерв’ю Аллi Мазур на «1+1».
Щось силився сказати українською (це ж майбутнiй Президент
України!) — не виходило.
Пригадується Кривий Рiг у
пiслявоєннi роки. Туди понаїжджали євреї з Ташкента та росiяни з Московiї.
На базарi, куди приїжджали
з навколишнiх сiл убогi жiнки
та покалiченi вiйною, яку затiяла сталiнська Росiя, і привозили
свої продукти, щоб вторгувати бодай якусь копiйчину, сходилися
всi жителi мiста. І ось тут, на базарi, зустрiчалося корiнне населення та приїжджi, як оце «русскоязичноє населенiє» знущалося
над нещасними колгоспниками,
скуповуючи за безцiнь товари селян!
— «Вы, хахлы, вы уже в мешке, вас осталось только завязать!»
— ревiли вони в обличчя переляканим колгоспникам, якi йшли на
будь-якi поступки, аби не гнiвити
«старших братьев». Бо ж знали тi
«господа», що iснує наказ Берiї та
Жукова вислати всiх українцiв iз
тимчасово окупованих територiй
до Сибiру.
Ось серед такого середовища
i сформувався мовний характер
Володимира. Звiдки ж йому було
знати, що не володiти однiєю з
найкращих мов свiту — то недобре, то є ознака вiдсутностi культури?
Читаємо бiблейну iстину:
«Варвар означает чужестранца,
не говорящего языком туземной
страны» (Библейная энциклопедия. М. 1891. стр. 108).
Древньогрецький
фiлософ
Платон, засновник Знаменитої
Афiнської школи — академiї ще
двi з половиною тисячi рокiв тому
навчав: «Заговори, щоб я тебе побачив»:
Петро I велiв своїм чиновникам говорити не по-писаному, а
усно «дабы вся дурь была видна
сразу».
Не звик, не вмiє Зеленський
говорити не по-писаному, та ще й
українською, тому й уникає вiдкритих дискусiй. Зрештою, Зеленському можна й поспiвчувати. Не виключено, вiн стане Президентом. І тодi, низький на зрiст,
вiн буде дивитися на своїх колегпрезидентiв знизу, а вони на нього — «свысока!»
Його симпатики говорять:
«Наполеон теж був низький на
зрiст!». Забувають, що амбiцiї
Наполеона призвели його до нищiвних поразок, московська орда
прийшла в Париж, сам вiн помирав на далекому островi в самотностi, а повернувся в Париж уже
в ящику.
І так сталося, що протистоїть
слузi Коломойського чинний
Президент Петро Порошенко.
Чого тiльки не говорять про нього! Американцi говорять у таких
випадках: «Тому, що ти бачиш
на власнi очi, вiр лише наполовину, а що чуєш на власнi вуха —
не вiр нiчому». А вчений-хiрург
М. Амосов говорив: «Суспiльство
хворе аморальнiстю. І найбiльшi
свинi вимагають вiд iнших людей, аби тi були святими». Немає
в природi iдеальних людей, якi б
не робили помилок i не грiшили,
без грiха був лише Спаситель, але
вiн — Бог!
Нiхто з попереднiх президентiв не зробив стiльки для Украї-

ни, як Порошенко. Бо ж недарма уламок Золотої Орди, Імперiя Зла, країна споконвiчного фашизму (а фашизм не як назва, а як
явище народився та iснує в Росiї),
смертельний ворог України, який
збройно нападав i нищив нас 24!
рази, так люто ненавидить Порошенка.
Колись той самий Наполеон говорив, що якщо є табун баранiв, а
на чолi стоїть лев, успiх буде, але
якщо на чолi зграї левiв стоїть баран — буде провал.
Якою б не була команда в комедiанта, вiн нiколи не матиме успiху в розбудовi держави, захистi
її цiлiсностi, проведеннi реформ,
бо вiн цього не хотiтиме.
І лише чинний Президент
довiв, що вiн потребує пiдтримки
тих, хто почувається українцем.
Свiдчення тому — пiдтримка
його групою «1 грудня», до якої
входять люди, що являють собою
достоїнство нацiї. Це Юрiй Щербак, Іван Дзюба, Михайло Слабошпицький, Катерина Мотрич,
Дмитро Павличко та вже покiйнi
Любомир Гузар, Євген Сверстюк i
Левко Лук’яненко.
Спитавши дозволу в Андрiя
Вознесенського, скажемо:
Єсть в Українi iнтелiгенцiя.
Єсть! Не маса iдиферентна,
А совiсть її i честь!
І вона, ця совiсть i честь, проти
«бiсової» дитини Коломойського!
— Боже, Україну бережи,
Господи, помилуй нас, —
каже Тарас Петриненко.
Отже, Україна як нiколи в небезпецi. І її доля, а з нею i кожного
з нас, буквально в наших руках.
Пам’ятаємо!
P. S. 6 квiтня на телеканалi
NEWSONE полiтолог Вадим Карасьов, який, здається, частiше виступає в Москвi, нiж в Українi, росiйською мовою запевняв,
що програма Президента не є актуальною. Бо Томос — то з XVII
столiття, мова — то з XIX
столiття: а серед «русскоязычного населення» немало патрiотiв
України.
Немало, але для кожного українця (як для поляка, нiмця, грузина, литовця) — мова, вiра — то
святе, а кордони, якi захищає армiя, мають бути непорушними.
Дивно чути такi твердження... Хай би це говорив комсомолець 40-х рокiв минулого столiття! А то ж нiби наш сучасник, хоч
i «русскоязычный».
«Впоравшись» iз програмою
Президента, Карасьов цiлком
серйозно підтримав програму
претендента, викладену у фiльмi «Слуга народу», зокрема вiдмову Голобородька вiд спiвпрацi з
МВФ.
Забув Карасьов, що «Президент» у фiльмi розстрiлює парламент. Сам вiн їздить на роботу
на велосипедi, а його родина позирає на Межигiр’я. Чи не те в Зеленського на умi, що в Карасьова
на язицi? А програми для «Президента», по сутi, як не було, так i
немає!
P. P. S. Чому предентент уникає перевiрки на вживання наркотикiв?
Якщо вiн не наркоман, то смiливо здав би аналiзи. А якщо вiн
наркозалежний, то кого ми «садимо» в крiсло Президента? Може,
хай краще сидить у 95-му кварталi? ■
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Якийсь час не могла зрозуміти природу палкої любові громадян Росії до нашого кандидата в президенти Володимира Зеленського.
За нього масово «голосують»
У телевізорі не лише актори і
домогосподарки, а й депутати Держдуми, члени Кабміну і навіть особисто товариш
Зюганов. Чого б це?
Відповідь знайшлася у
древній езотеричній науці
«Карти Долі». Виявляється, Володимир Зеленський
і його тезка Путін, згідно з
цією системою, мають життєву програму одного і того
ж архетипу — Двійки Бубнової. Це порівняння даю
не для того, аби кинути тінь
на кандидата в Президенти.
Зрештою, комусь із виборців
така подібність навіть сподобається. Але в даному випадку цікаво через теперішню російську дійсність проаналізувати варіанти нашої
можливої перспективи.
Так ось, Бубни — це масть
фінансів. Люди, які народилися з такою програмою,
— сіль Землі. Вони вміють
і зобов’язані заробляти гроші не лише для себе, а й своєї
родини, міста, країни, планети. Чим більший масштаб
особистості, тим ширші можливості. У свою чергу, Двійка — число партнерства.
Вона справді може бути лідером, але за умови, що її підтримує група людей, на благо
якої вона працює. У випадку
з Путіним йдеться про знаменитий кооператив «Озеро»,
членам якого і досі від президента дістаються найжирніші шматки російського
пирога. Їм навіть санкції не
страшні, бо їхній Володимир
пообіцяв компенсувати збитки з державної казни.
А хто команда у нашого Володимира? «95-й квартал»? Наразі так, і Зеленський про своїх дійсно дбає —
усі хлопці нагодовані, упаковані, забезпечені роботою.
Але ж у разі зміни статусу
«кварталівці» навряд чи залишаться його «кооперативом». Хто ж тоді буде замість
них і які їхні запити? Поки
що знаємо лише про 2 мільярди доларів, що вимагає
від України головний спонсор кандидата пан Коломойський. Вочевидь є й інші, бо
процес перетворення простого артиста на лідера нації
потребує титанічної роботи і
чималих коштів. Але кому
тоді Зеленський заборгував
на самому старті й скільки
років повертатиме борги?
Наприклад, у Росії черга до
бабусь із їхніми пристойними пенсіями дійшла лише
тоді, коли нафта стала коштувати дуже дорого. Тепер,
кажуть, усе набагато скромніше. У нас же апріорі резерви не ті.
Але звідки ж оця свята
віра симпатиків кандидата
у те, що він здатен повирішувати саме їхні проблеми?
І ось тут починається найці-

кавіше. У тих телероликах,
де наш Володимир влаштовує обнімання з народом,
він дійсно стовідсоткова позитивна Двійка — милий,
добродушний, теплий, миротворчий. Зачаровані глядачі у відповідь розпливаються блаженними усмішками
і думають: цей хлопець зможе все, він такий позитивний, неймовірний, стовідсотковий чарівник, з ним точно
заживемо по-людськи, він
одних поведе до НАТО, іншим забезпечить дружбу з
Росією.
Але справа в тому, що
у даній колоді ось такими міфічними універсальними талантами володіє не
Двійка Бубен, а Джокер —
одна з найтаємничіших і незрозумілих карт, що може
виступати в ролі будь-якого
архетипу. Ним можна грати могутнього Короля, побити усіх Тузів, ним можна
поцілити в Десятку, у нього
навіть можна вкласти зміст
усієї завуальованої гри, бо
він одразу ВСЕ і водночас НІЧОГО. Його рідко витягають
з колоди через масу ризиків,
проте коли це сталося, то використовують замість інших
карт для реалізації якогось
особливого задуму.
Хто ж у нашому випадку зважився зіграти Джокером? Про те, що Зеленський
веде несамостійну партію,
вже давно зрозуміло, але
прізвища тих, хто поставив
на цю гру, поки що офіційно не озвучені. Більше того,
чим ближче до виборів, тим
вибагливішим до масок стає
сам Володимир. Ось, наприклад, взяв і зателефонував до «Студії «1+1» своєму супернику під личиною
не кого-небудь, а самого Пікового Короля — наймогутнішої карти колоди. Вище
— тільки Бог. Замахнувся
ого-ого! Усі просто заклякли від подиву. Комусь стало страшно за країну, хтось,
навпаки, зайшовся радістю від нечуваного зухвальства свого кандидата. Мовляв, дивіться, який сміливець, нікого не боїться! Насправді ж нічого особливого
не сталося, адже Джокер за
своєю істинною природою —
не Король, не Туз, а блазень,
шут, каліф на годину, якому
лише в особливих випадках
дозволяють побити могутню
карту. Головне при цьому,
аби в генія блефу в момент
вирішального удару не спала маска, що приховує його
справжнє обличчя... ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 17 КВІТНЯ 2019

Тетяна ГАЦЕНКО, волонтер
Мелітополь, Запорізька область
Написати цього листа мене спонукали сотні телефонних дзвінків з 31 березня 2019 року, в котрих дехто не підбирав слів, а дехто плакав. Два десятки
з цих людей — відомі громадські діячі,
волонтери, військові, кримські татари,
поети та люди, родини яких втратили
за п’ять років війни своїх близьких. І всі
вони доводили основні тези:
— навіщо були тисячі жертв за незалежність України?
— вибачте, Петре Олексійовичу, кажуть, коней на переправі не міняють;
— нам увесь останній рік говорили,
що в Порошенка є багато сценаріїв і він
ніколи не піде на президентські вибори,
введе військовий стан, захопить владу
та ще п’ять років буде правити.
І отримали демократичні вибори в
першому турі. І з урахуванням того, що
всі останні місяці на нього вилилося багато бруду, він показав дуже гарний результат і ввійшов до другого туру. Порошенко склав іспит на демократію. Як би
ми не ставилися до чинного Президента України, багато чого зроблено.
Треба мати повагу до інституту президентства! Як можна дозволити собі
вітати націю з Новим роком замість
Президента? Яке ставлення до електорату, якщо в кандидата в президенти немає часу на дебати між концертами? І всі ці шоу з текстами та стадіонами
ще раз підтверджують, що Зеленський
— шоумен і повинен займатися своєю
справою! А Президент Порошенко не
прийшов на проект «Розсміши коміка» і не повинен опускатися до цього
рівня та грати на чужому полі, хоча б у
пам’ять про загиблих хлопців! Нам треба
зрозуміти, що ми не знімаємо четверту
частину «Слуги народу» чи «Сватів». У
нас не буде можливості написати «хепіенд», перемотати плівку чи вимкнути телевізор. Усе це ми втілюємо в своє життя. І, «по приколу» проголосувавши 21
квітня, ми покараємо не Порошенка, а
своїх дітей, відкинувши державу на 2030 років у минуле чи зовсім втративши
її. Всі ці роки ми сміялись із «шуток»
«Вечірнього кварталу» та «Тамбовського вовка», де висміювали Україну, Май-

Я ВАМ ПИШУ...
■ ЕПІСТОЛЯРІЙ

Не будемо маріонетками
Коломойського
Відкритий лист народу України
дан, Західну Україну та керівництво держави, і якось непомітно стали самі
маріонетками Путіна та Коломойського на президентських виборах в Україні
2019 року.
Вважаю, що Президент Порошенко
під час війни завдяки своїм зусиллям
для громадян України зробив тепличні умови, якщо через п’ять років війни
люди багато жартують та голосують «по
приколу».
Так, українці мають велике почуття
гумору! Але коли вони голосують за тричі судиму людину, яка зривала шапки, а
потім під час війни — за коміка, тоді,
вибачте, це вже не смішно! Люди добрі,
отямтесь, не беріть гріх на душу! Зараз
ми втретє можемо втратити свою можливість жити в незалежній європейській
державі.
Вперше це могло статися, коли ми
втратили В’ячеслава Чорновола. (До
речі, Порошенко набрав рівно стільки,
скільки на виборах набрав Чорновіл).
Вдруге — коли ми потанцювали, поспівали на Помаранчевій революції, а
потім роз’їхалися по домівках і чекали,
що одна людина, ще й із сильним отруєнням (Ющенко), зробить нам європейське життя. Зараз ми образилися, і
на середині шляху зраджуємо Порошенка (Україну).
Якщо Росія відверто каже, що хто
завгодно, тільки не Порошенко, і вже
відкрито підтримує Зеленського, то що
ми за люди такі?
Усі без винятку кандидати в президенти так гарно нам розповідали перед першим туром про любов до України, але вже близько тижня ми нікого не

Євген ШУЛЬГА
Новомосковськ, Дніпропетровська область
«Латинсько-український словник» (що
може бути далі від виборів!) подає значення слова... candidus, a, um — білосніжний, блискучий, осяйний, чистий, ясний.
Невже й справді «кандидат» походить
від латинського candidus!? Може, помилка? Та ні — правильно. В іншому словнику ще «гірше» написано: candidus, a, um
— білосніжний; чистий, чесний; наївний,
довірливий. Жах! То кандидат має бути ще
й «чесним»!? Та невже такі «кандидати»
десь колись були чи десь є, бо про тих,
кого знаємо, таких «поганих» слів не скажеш!
Посміявся трохи над словником, а
потім згадав про наші вибори, про наших
«кандидів», і стало мені ще сумніше...
Наче ми не знаємо цих «білосніжних» та
«блискучих»... Роками світяться на екранах, на «бігмордах», на сценах і трибунах.
І керували вже, і гендлювали, і царювали, і
богували, де вони лише не були, маючи не
один раз змогу виявити і свої вади, і свої
чесноти. Знаємо їхні програми і їхні команди. Пам’ятаємо, хто що робив і що казав.
Навіть знаємо, що вони брехатимуть, коли
не виконають свої передвиборчі обіцянки
(знову будуть винні «папєрєднікі», МВФ,
«апазіція», Вашингтон із Брюсселем...).
Не дивно, що наш український політичний «борщ» несмачний. Лише погляньмо,
з чого його готують!.. Які кандидати — такі
й президенти (депутати, голови, судді)...
А чи існують справжні кандидати у
природі, а не лише у словниках? На моїй
пам’яті було декілька таких, і серед них
— світлої пам’яті В’ячеслав Чорновіл. (До
речі, якраз незадовго до виборів, 25 березня, — був сумний ювілей: 20 років від дня

чуємо. Коли трапилася реальна загроза для України, всім свій рейтинг виявився дорожчим перед парламентськими виборами, ніж доля України!
Створюю музей сучасної історії України, патріотичну бібліотеку та для документального фільму про загиблих
героїв АТО особисто зняла майже
п’ятдесят похоронів хлопців по всій Україні. І на сто відсотків переконана, що
ні матері, ні вдови, ні діти загиблих героїв, ні кримськотатарський народ, ні
сім’ї поранених та контужених чи ті, що
перебували під обстрілами, не голосували «по приколу».
Особисто я ніколи не була порохоботом, мала на Порошенка особисті
образи ще з 2005 року, за «губернаторства» в Запоріжжі Ю. А. Артеменка, коли очолюваний мною запорізький
обласний осередок всеукраїнського об’єднання «За Україну! За Ющенка!» створював Запорізьку обласну
партію «Народний союз. Наша Україна». Не має сенсу приховувати те, що
я підтримувала минулої зими протестні акції під Верховною Радою. Ці акції
для мене особисто закінчились втраченим часом, розчаруванням, підірваним
здоров’ям через двосторонню пневмонію. Тому четвертий Майдан, після
п’ятирічної волонтерської праці, поїздок в АТО та участі в блокаді Криму,
навіть не розглядаю.
Ми завжди «ходимо по колу», і я
впевнена, що через півроку, якщо Зеленський переможе, люди поведуть
себе так, як за часів Януковича. Кожен
буде казати: «Я за нього не голосував!».
Це дуже безвідповідально.

У політиці — з 1997 року, двічі магістр, закінчила Дніпропетровську академію державного управління при Президентові України, тому вважаю, що
маю право на особисту думку про те,
що, можливо, нація ще не готова до європейської демократії Ющенка та Порошенка? І Президенту під час війни, щоб
не ризикувати державністю, таки треба
було ввести військовий стан. Від себе
особисто хочу подякувати Президенту Порошенку, що місто Мелітополь,
де я мешкаю, мирне. На півдні України, серед людей, наше місто називають
«ворота в Крим». Я пам’ятаю той жах
після обстрілу «градами» Маріуполя,
коли мешканці Мелітополя готували
підвали та сховища, як в істерії обговорювали можливість пробиття росіянами сухопутного коридору. Та завдяки Мінським угодам цього не сталося.
Велика подяка двом президентам України, В. А. Ющенку та П. О. Порошенку, за встановлення історичної
справедливості, за другий День незалежності, за отримання Томосу про незалежність української церкви.
Я звертаюсь до громадян України,
котрі розчарувалися у чинній владі, не
чекати ніяких дебатів між кандидатами
в президенти, а нам, свідомим громадянам України, ініціювати зустріч із кандидатом у президенти України П. О. Порошенком, проговорити та прописати всі
провали та невиконані обіцянки в меморандумі з громадськістю, покроково
розписати наступні п’ять років можливого та необхідного президентства Порошенка.
Я ображена, але Україна — понад

усе, роблю перший крок назустріч новому Президенту України — Петру Порошенку, і особисто від себе, до меморандуму з громадськістю, пропоную
включити три пункти, які хвилюють моє
оточення:
— реальна боротьба з корупцією;
— як волонтера блокади Криму
мене турбує доля батальйону «Аскер»
та новий статус кримськотатарської автономії;
— розвиток сільського зеленого туризму.
Наприклад, у Центральній Україні,
між Києвом та Полтавою, біля курорту Миргород, Опішні, Гоголівського, є села, які мають усе: ліс, невеликі гори, річки, голубу глину. Природа та
Бог дали все. Але села є депресивними,
молодь від’їжджає до обласних центрів,
столиці чи до Європи. Села поступово
вмирають. Маю сподівання, що Президент підтримає ці ініціативи на державному рівні.
Українська нація має мудрість, і я
вважаю, що сторічна історія нас багато
чого навчила.
На часі у всіх православних християн України та світу — Великодній піст,
страсні дні, коли розпинали Христа. В
реаліях Україну розпинає Росія. В Гімні України ми співаємо: «Душу й тіло ми
положим за нашу свободу!». Люди добрі, слава Богу, в цьому зараз для громадян України немає потреби, але прошу вас — зупиніться! Залиштесь хоча б
на півгодини на самоті та прийміть правильне історичне рішення!
Слава Україні, слава кожному з вас!
Україні бути! ■

■ ГЛАС НАРОДУ

«Кандиди», «кандиди»...
Чому я голосуватиму за Петра Порошенка
його загибелі). Кандидатів багато, а Чорноволів нема.
Тут аби не гірше, бо дехто, геть розчарований, готовий голосувати за таких
«кандидів», що хоч стій хоч падай. «Настобісіло все! — кажуть. — Хоч і гірший,
аби інший! Гірше не буде!»
На жаль, може бути, бо було ж! Пригадаймо виборчу кампанію 2010 року. Як тільки не лаяли чинного тоді Віктора Ющенка
(і справедливо, і ні); криком кричали, щоб
швидше звільнив посаду, наївно сподіваючись: щойно «поганий» Ющенко піде геть,
то одразу натомість отримаємо щось неймовірно хороше. Стільки разів чув тоді від
нормальних, патріотичних, недурних людей: «Гірше не буде!»... На жаль, саме так
і сталося: отримали (на наші голови) і іншого, і гіршого...
Панове, невже ми це забули? Невже
нам хочеться знову «аби іншого» за будьяку ціну? Можна обрати когось із «багатообіцяльників». А як його усувати? Самі
вони, як бачимо, совісті не мають, без всенародного копняка під зад із посади не підуть. Знову Майдан? А чи не завелика це
плата за виборчі ілюзії та помилки? І знаємо ж, що вони брешуть, і дуримо себе та
інших: «А може, й зробить, може, й не обдурить...», «Він прикольний»...
На жаль, життя таке, що завжди може
бути ще гірше. І це доведено експериментально, в 2010—2014 роках. Панове, та на-

віть дурні вчаться, хоч і на своїх помилках.
Невже ми дурніші за дурнів, що не вчимося на своїх помилках!?
Так, я голосуватиму за Петра Порошенка. І голосував за нього 2014 року. Не
тому, що вірив обіцянкам, а тому, що це
був найкращий товар із запропонованих
на тодішні вибори. Проголосую і зараз, бо
хоч і минуло 5 років, але ситуація на ринку не змінилася. Пригадайте, хто кандидував на президентських виборах 2014 року:
П. Порошенко, Ю. Тимошенко, О. Ляшко,
А. Гриценко, колишній «регіонал» С. Тігіпко (ці п’ятеро набрали найбільше голосів).
А тепер кого ми бачимо серед «рейтингових»? Ті самі: П. Порошенко, Ю. Тимошенко, О. Ляшко, А. Гриценко, колишній «регіонал» Ю. Бойко та ще «примкнувший к
ним» В. Зеленський. Який «багатющий»
вибір, який «свіжий», «оригінальний» товар на нашому ринку! Очі розбігаються.
Не знаєш що хапати... Скоро доведеться
внести до переліку професій новий пункт
«професійний кандидат у президенти»...
Є, напевне, і кращі, ніж «професійні», але
хіба за «рейтинговими» протовпишся...
Так, я теж не в захваті від чинного Президента і також хочу кращого, але якщо товар на ринку той самий і за 5 років він не
покращав, то і вибір мій той самий!
Дайте нам кращих кандидатів, то ми
зробимо кращий вибір, а поки що, вибачте, обиратимемо «аби не гіршого». ■

На першому турі виборів Президента України за кордоном
наші краяни вистоювали в довжелезних чергах, аби віддати
свій голос за свого кандидата. Якою буде явка в другому
турі, поки невідомо. Але головне, щоб сподівання усіх
здійснилися.

СВІТ
Інна СТЕПАНЧУК

Увесь світ спостерігав у понеділок ввечері за надзвичайною
подією у Парижі, де спалахнув
знаменитий собор Паризької
Богоматері. Співчуття летіли до Франції з усього світу.
Аналітики Le Figaro порахували, що за перші 10 годин
з’явилося 1,6 млн. твітів із підтримкою Франції — від політиків, міжнародних лідерів і
просто читачів. «Цей собор
особливо важливий і для українців — там відбувалися
служби по Голодомору. В цьому соборі я брав участь у інтронізації Бориса Ґудзяка, який
ставав Владикою греко-католиків, — написав Президент
України Петро Порошенко. —
Висловлюю слова підтримки
Президенту Емманюелю Макрону і народу Франції». Жаль
iз приводу трагічної події висловив президент США та інші
відомі політики.
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■ СТРАСНИЙ ПОНЕДІЛОК

■ НОВИНИ ПЛЮС

У серце Парижа вдарив вогонь

Росіяни шанують Сталіна

У Франції розпочато збір коштів на відновлення величного
Нотр-Даму, зруйнованого пожежею

У 2019 році сумарний показник позитивного ставлення до Йосифа Сталіна серед росіян досяг максимального рівня за
всі роки проведення опитувань, свідчить
дослідження російського «Левада-Центру». Про свою повагу заявили 41% росіян,
це найвищий показник починаючи з 2001
року. Про симпатію заявили 6%, про захоплення — 4%. Байдуже до Сталіна ставляться 26%, iз неприязню — 6%, з острахом —
5%, з огидою, ненавистю — 3%. 46% опитаних росіян вважають, що злочини в сталінську епоху були виправдані «великими цілями
і результатами». 45% заявили, що людські жертви не можна нічим виправдати. На
запитання, яку роль Сталін вiдіграв у житті
країни, 52% відповіли — скоріше позитивну, 18% — цілком позитивну. «Радше негативну роль» і «різко негативну» відзначили 14% і 5% відповідно, повідомляє «Радіо
«Свобода».

Українці передали з Польщі 3,6
мільярда доларів
Польське видання Dziennik Gazeta
Prawna пише, що торік заробітчани з України, які працюють у Польщі, перерахували своїм родичам на батьківщині 3 мільярди 600 мільйонів доларів. Здебільшого — неофіційними каналами. За даними
Національного банку України, Польща є найважливішим джерелом доходу для української еміграції. Перекази з Польщі становлять
третину всіх приватних переказів в Україну
від громадян, які живуть за кордоном. Торік
вартість грошових переказів iз Польщі зросла на понад 16 відсотків. А перекази з Росії,
яка є на другому місці серед напрямків трудової міграції українців, досягли приблизно
950 мільйонів доларів. 2018 року вони зменшилися на 28 відсотків, зазначає «Польське
радіо»

На набережній Сени
парижани молилися на
колінах
«Вчора (в понеділок. —
Авт.), коли повідомляли, як,
ризикуючи життям, із собору рятували терновий вінець
Христа, частину хреста, на
якому його стратили, і цвях,
яким його прибили до цього
хреста, я зрозуміла що Собор
є і буде. А коли вийшла на вулицю, то побачила тисячі людей, які стояли на набережній
Сени. Вони не робили селфі на
тлі полум’я, від якого трагічно впав знаменитий 96-метровий шпиль, не фотографували почорнілі від диму стіни
храму, яким 859 років... Вони
молилися. Багато хто стояв
на колінах. Далеко не релігійні французи тісно, плечем до
плеча, хором співали осанну Божій Матері», — написала у «Фейсбуці» журналістка
Людмила Семенюк, яка живе
в Парижі останні півроку.
Трагічну для міста подію
парижани (та не тільки вони!)
сприйняли як особисте горе.
Адже йдеться про культову споруду не лише Франції, а й усієї Європи, яка перебувала під охороною ЮНЕСКО, була оспівана Віктором
Гюго в однойменному романі. «Нотр-Дам — наша історія, наша література, це
частина нашого духу, місце,
де творилася наша історія —
з ним пов’язані наші війни,
наші епідемії, наша свобода.
Це центр нашого життя», —
наголосив президент Франції
Емманюель Макрон. Справді,
собор бачив і щасливі, і трагічні сторінки життя Європи.
Тому особливо гірко, що ось
так, банальна пожежа зруйнувала те, що встояло у вихорів віків.
Що ж сталося? Кажуть,
що вогонь спалахнув через недбалість ремонтників, адже в
цей час там тривала реконструкція. Проте не всім ця
версія здається логічною. «Я
не вірю в випадковості, — додає Людмила Семенюк. — У
ту хвилину, коли президент
Франції мав зробити в прямому ефірі свою заяву з приводу
руху «жовтих жилетів», якого вся країна чекала два місяці і зміст якого сам Макрон
тримав у суворiй таємниці. У
Страсний Понеділок. За тиждень до найбільшого католицького свята Воскресіння
Христового. У ту мить, коли
мав забити семитонний великий дзвін...».
Те звернення президен-
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❙ Собор у вогні: над пам’яткою
❙ обвалився головний шпиль.
та Макрона так і не вийшло в
ефір. Бо увага країни була зосереджена на іншій біді, а сам
президент терміново вирушив
до палаючого собору. «Цього
вечора я із сумом спостерігаю, як згорає частинка кожного з нас», — написав він у
«Твіттері».
Як повідомляє Бі-Бі-Сі,
масштабні реставраційні роботи в соборі Нотр-Дам розпочалися тільки минулого тижня. Без них, кажуть фахівці,
собор міг упасти впродовж 10
років, сказав в інтерв’ю БіБі-Сі, що вийшло в ефір минулого тижня, глава благодійного товариства собору
Мішель Піко. За його словами, кислотні дощі й забруднення повітря призвели до
ослаблення конструкцій собору. Річ у тому, що то тільки
ззовні собор виглядав міцною
кам’яною спорудою. Але насправді у стінах були зашиті
тисячі дубових балок, які за
багато років прогнили і вже
не могли бути надійною опорою стінам.
Наразі прокуратура розпочала розслідування, яке й
дасть відповіді на запитання:
чому це сталося і хто винен?

Собор горів дев’ять годин
Вогонь під дахом Нотр-Дам
спалахнув о 18:50 за місцевим часом (19:50 за Києвом).
Оскільки перекриття собору
були дерев’яними, вогонь став
поширюватися з неймовірною
швидкістю. До місця пригоди
прибуло щонайменше 400 вогнеборців, але попри їхні зусилля вогонь не відступав. Менш
ніж за годину від початку пожежі впав шпиль собору. Менше ніж за півтори — остаточно
обвалився його дах, повідомляє «Європейська правда».
Гасити високу споруду з
землі було вкрай складно, а
залучати, приміром, гелікоптери було ризиковано: скинуті
згори тонни води могли зруйнувати не тільки дах, а й старовинні стіни собору.
Загалом пожежа тривала
до глибокої ночі — лише через
дев’ять годин вогонь удалося
приборкати. І те, що бодай стіни споруди вціліли, вже можна вважати дивом.
Глибоко вночі до собо-

Кремль пробує вплинути на
вибори до Європарламенту

❙ Ще донедавна Нотр-Дам вражав своєю величчю.
ру дозволили ввійти першим
цивільним, у тому числі президентові Макрону та кільком журналістам — попри
те, що дах продовжував тліти і згори час від часу падали
рештки дерев’яної конструкції. Від побачено наверталися
на очі сльози: алтарна частина вигоріла практично повністю, але вхід до собору та башти
над ним постраждали менше.
Згоріли дах і дерев’яні конструкції, знищені унікальні
вітражі. Але вселяє надію те,
що каркас будівлі — її стіни
— встояли, і це дає надію на
відродження святині.
На щастя, з охопленої вогнем споруди вдалося винести
найважливіші цінності — це
уже згаданий вище терновий
вінок, що його, як вважається, наділи на Ісуса Христа дорогою до місця розп’яття, а
також туніку Святого Луї. Також залишилися неушкодженими кілька знаменитих статуй із даху собору — їх зняли
незадовго до реставрації.

Мов фенікс із попелу...
Ніхто не сумнівається, що
Нотр-Дам, який щороку відвідувало 12 мільйонів людей,
буде відновлено. І долучитися до його відбудови може кожен. «Цей собор був побудований понад 800 років тому, та
й у наступні сторіччя він покращувався та добудовувався.
Тепер ми — всі разом — відбудуємо його», — наголосив Емманюель Макрон, подякувавши пожежникам за порятунок пам’ятки (відомо, що при

гасінні постраждав один вогнеборець).
Відучора у Франції розпочався загальнонаціональний
збір коштів, і вже відомо про
перші пожертви. Інвестиційна компанія Artemis, що належить французькому мільярдеру Франсуа-Анрі Піно,
вже оголосила, що перерахує
100 мільйонів євро на відбудову Собору Паризької Богоматері. Вдвічі більше дасть французький мільярдер Бернар
Арно, власник Louis Vitton.
Також 10 мільйонів євро екстреної допомоги на проведення початкових робіт виділить столичний регіон Іль-деФранс. Про готовність надати
допомогу владі Франції у відновленні пам’ятки заявила
ЮНЕСКО. Наш міністр культури Євген Нищук заявив, що
Україна теж готова направити
українських фахівців на відновлення собору.
Дасть Бог, і в Нотр-Дам де
Парі знову залунає слово Господа... ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Увечері понеділка на охоронному пункті на Храмовій горі в Єрусалимі спалахнула пожежа, повідомляє УНІАН з посиланням на ізраїльські ЗМІ. Пожежники нейтралізували загоряння. Храмова гора — це
обнесена високими стінами площа з
культовими спорудами, яка розташована зі східної сторони Старого міста Єрусалима. Вважається найбільш
священним місцем для іудаїзму і
третім за святістю для ісламу.

Європейські спецслужби переконані,
що Росія розглядає вибори до Європарламенту як можливість дестабілізувати Європейський Союз, — повідомили в інформаційному агентстві dpa, посилаючись на звіти та розмови з офіцерами розвідки. Розвідслужби, які спостерігали за діями росіян
перед майбутніми виборами до Європейського парламенту (23-26 травня), вбачають у
них спроби підтримати проросійські чи євроскептичні групи або применшити значення Європейського парламенту. Кремль здійснює свої дії через соціальні медіа та державний телеканал, який має різні мовні
версії — RT (колишній Russia Today). Головною мішенню російської пропаганди є молодь.

Великобританія вимагає
повернути онучок Сергія Тігіпка
У Великій Британії бізнесмен, що має
російське громадянство, вимагає в суді повернення своїх дітей, народжених у шлюбі з
дочкою українського політика Сергія Тігіпка, 34-річною Ганною Тігіпко. Про це повідомляють британські ЗМІ. Суддя вирішив,
що саме банкір і промисловець Сергій Тігіпко допоміг своїй дочці ігнорувати ухвалу Високого суду Лондона, згідно з якою, дітей
слід було повернути до Британії. Як пише
The Telegraph, Ганна Тігіпко вилетіла з двома
дочками, вік яких — до 10 років, в Україну в
липні 2018 року і відтоді відмовляється повернути їх. Обоє дітей мають громадянство
Великої Британії, повідомляє «Радіо «Свобода».

Кір — не тільки наша проблема
У світі стрімко зростає захворюваність
на кір. За даними ВООЗ, що посилається на
офіційну статистику, надану 170 країнами,
протягом першого кварталу 2019 року зафіксовано близько 112 тисяч випадків цього
захворювання, передає агенція новин dpa.
Торік статистика захворюваності кором за
аналогічний період становила 28 тисяч випадків. При цьому, наголошують експерти,
в офіційні дані потрапляє лише кожен десятий випадок захворювання. На сьогоднішній
день найбільше на кір хворіють на Мадагаскарі, Філіппінах, у Конго та Україні. Однією
з причин поширення кору світом стала відмова батьків від вакцинації дітей, зазначають у ВООЗ.
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■ ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ

Олег ГАНСЬКИЙ

За перший квартал нинішнього року в
Україні запрацювало потужностей із відновлюваної енергетики в 5,4 раза більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
Всього з нетрадиційних джерел виробили 861,1 мегават електроенергії. При
цьому 99,5% нових потужностей становлять вітряні і сонячні електростанції.

Собівартість зменшується
«У першому кварталі 2019 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, встановила «зелений» тариф для 67 об’єктів електроенергетики (серед яких сонячні електростанції — 58 об’єктів, вітряні електростанції
— чотири об’єкти, біогаз / біомаса — чотири об’єкти, малі гідроелектростанції —
один об’єкт)», — йдеться у звіті НКРЕ.
При цьому лідером із впровадження відновлюваної енергетики за підсумками
кварталу стала Дніпропетровська область із показником 258,6 мегават, усе
— сонячні електростанції.
При цьому загальний обсяг потенційних інвестицій у проекти відновлюваної енергетики України становить 12
млрд. євро. Таку цифру озвучив міністр
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
Геннадій Зубко. На думку експертів, у
нинішньому році цей процес має ще прискоритися, а поштовхом вважають закон
про будівництво об’єктів відновлюваної
енергетики, який було підписано у жовтні 2018 року. Також у грудні минулого
року Верховна Рада України ухвалила
у першому читанні законопроект, яким
запроваджується механізм проведення
аукціонів на «зелену» енергетику і знижується розмір «зеленого» тарифу.
«Якщо згадати ситуацію, яку ми
мали п’ять років тому, то тоді собівартість 1 кВт потужності сонячної станції
становила близько 4 тисяч доларів. Зараз
він обходиться в 600-800 доларів. Такий
спад цін пояснюється тим, що технології
розвиваються, а конкуренція у виробничому напрямку зростає», — пояснив співробітник Інституту відновлюваної енергетики НАН України Мухуб Бенменні,
додавши, що сонячна енергія вигідна серед поновлюваних джерел ще й тому, що
вона проста в експлуатації.
Саме цим експерт пояснює популярність саме сонячних станцій серед приватних споживачів. «Сонячна енергія
дуже проста в експлуатації. Вона не вимагає якихось додаткових досліджень перед установкою. Сонце є всюди у відкритому середовищі. Сонячні модулі не вимагають жодної механіки, на відміну від
інших джерел енергії. Їх можна ставити
скрізь, незалежно від регіону, а сонячні
батареї працюють і виробляють енергію
навіть тоді, коли ми не бачимо сонця, і
взимку теж», — зазначив Бенменні.
Підтримує ці процеси і Європейський
банк реконструкції та розвитку, який,
зокрема, виділив Україні 25,9 млн. євро
на будівництво ще трьох сонячних електростанцій. Проект з ЄБРР передбачає
створення нових робочих місць: 350 осіб

Ставка на сонце
Кіловат електроенергії з відновлюваних джерел стрімко
дешевшає. Саме цей фактор робить популярними станції
— промислові та для приватних споживачів

За його словами, серед пропозицій Міністерства є встановлення повної відповідальності за небаланси для промислових
об’єктів з ВДЕ, зниження обов’язкового
порога для участі об’єктів відновлюваної енергетики в аукціонах для посилення конкуренції, також облік технологічних обмежень системи передачі і розподілу при розподілі квот. Також йдеться про
забезпечення пріоритетного розвитку
відновлюваних джерел енергії в енергодефіцитних регіонах, коригування квоти
для забезпечення обов’язкової конкуренції на конкурсі, нормування експлуатації
генеруючих електроустановок споживачів таким чином, щоб вони не приводили до погіршення нормативних показників якості електроенергії в мережі і
порушення ідеології їх використання
саме для власного енергозабезпечення,
як це прийнято в загальносвітовій практиці. Необхідно також спростити участь
інвесторів в аукціонах, підвищити прозорість їх проведення, що дозволить посилити конкуренцію при розподілі квоти і знизити цінові заявки.

Інвестори готові вкладати

❙ Електроенергія, вироблена з поновлюваних джерел, може бути дешевшою за продукцію ТЕС.
❙ Фото з сайта agropolit.com.
будуть зайняті в будівництві станції, а
15 осіб — у її обслуговуванні. Зокрема,
на будівництво сонячної електростанції
у Львівській області ЄБРР планує надати кредит на 10 років на суму 17,3 млн.
євро, а CTF — 11-річну позику в розмірі
6,9 млн. євро.
Станція потужністю 36 МВт «Енергопарк Яворів» з’явиться на місці колишнього хімічного заводу недалеко від
села Терновиця в Яворівському районі
Львівської області. На другому етапі потужність станції подвоїться до 72 МВт.
Зростає популярність і приватних
сонячних станцій. Ще торік, у другому
кварталі 2018 року, на сонячну електроенергію перейшли 1 тис. 107 сімей,
що вдвічі більше, ніж у першому кварталі. Всього сонячні панелі загальною
потужністю 90 МВт встановили 4 тис.
660 приватних домогосподарств. Інвестиції склали близько 88 млн. євро. Лідерами за кількістю встановлених приватних СЕС є Київська, Дніпропетровська та
Тернопільська області.

Навіть дешевше, ніж на ТЕС!
Ще один фактор, який має сприяти розвитку поновлюваної енергетики,
— запровадження «зелених» аукціонів.
Система передбачає, що держава купуватиме «зелену» електроенергію тільки у
того інвестора, який запропонує найнижчий тариф на аукціоні.
«Міністерство енергетики та вугільної промисловості, прораховуючи економічні і технічні наслідки поточної моделі
підтримки відновлюваної енергетики за

«зеленим» тарифом як для споживачів,
так і для операційної безпеки об’єднаної
енергосистеми України, останній рік послідовно «бореться» не з «малими СЕС домогосподарств», а за запровадження прогресивної конкурентної системи підтримки відновлюваної енергетики через систему аукціонів. За цією системою держава
купуватиме вироблену «зелену» електроенергію тільки у того інвестора, який запропонує на аукціоні найнижчий тариф.
Така система вже довела свою ефективність у понад 70 країнах світу, і вартість
виробленої на сонячних і вітрових електростанціях «зеленої» енергії за результатами аукціонів знизилася до 4-6 євроцентів за 1 кВт/годину. Тобто навіть менше,
ніж теплова генерація в Україні. І це при
повній відповідальності за небаланси!»,
— заявив міністр енергетики та вугільної
промисловості Ігор Насалик.
За словами Насалика, на кожному
засіданні робочої групи з доопрацювання законопроекту №8449-д, яким запроваджуються аукціони, в регулярних доповідях і презентаціях, в офіційних документах на цю тему пропозиції Міненерговугілля були спрямовані головним чином
на забезпечення операційної безпеки та
економічності режимів функціонування
об’єднаної енергосистеми України, безпеки постачання електричної енергії споживачам, зниження її вартості.
«І при цьому — на сталий розвиток
відновлюваної енергетики, яка повинна
поступово витіснити брудну вугільну генерацію. Саме так, як це відбувається в
розвинених країнах», — сказав міністр.

«Звичайно, така система підтримки невигідна насамперед великим неефективним інвесторам за втрачені ними
надприбутки. Наші пропозиції можуть
бути «незручними і болючими» для великих гравців, оскільки призводять до
додаткової конкуренції і недоотриманого прибутку, але тільки так можна уникнути зростання тарифу на електроенергію для споживачів, економічного дефолту за виплатами або порушення безпеки постачання електричної енергії. І я
радий, що більшість учасників ринку це
розуміють і готові змінюватися», — наголосив Ігор Насалик.
Утім більшість інвесторів, які заходять на енергетичний ринок України,
налаштовані працювати тут по-серйозному. Нещодавно арабське управління з
інвестицій та розвитку AIDA і українська компанія STC Energy підписали угоду
на суму 2 мільярди доларів на розвиток
сонячних електростанцій в Україні. Відтак обидві структури об’єднають свої зусилля для реалізації енергетичного проекту: розвиток сонячних електростанцій
потужністю 170 МВт в Україні. Swiss
Alpha Management були призначені фінансовим консультантом проекту.
Ще одну станцію відкрили нещодавно у селі Панівці Хмельницької області —
потужність електростанції «Кам’янецьПодільська» становить 63 мегавати.
Вона стала другою за потужністю в Україні серед станцій із відновлюваної енергетики. Електроенергії, яку вироблятиме електростанція, буде досить для забезпечення приблизно 13 домашніх господарств. Інвестують у проект група ICU
і американський фонд VR Capital Group.
Загальний обсяг інвестицій у будівництво «Кам’янець-Подільської» становить
близько 55 мільйонів доларів. Очікується, що виробництво екологічно чистої
електроенергії станцією «Кам’янецьПодільська» дозволить забезпечити скорочення викидів вуглекислого газу на 67
тисяч тонн щорічно. ■

■ ІНФРАСТРУКТУРА

Через перевал не гальмуючи...
Новий автобан має з’єднати Львів з угорським та словацьким
кордонами
Інф. «УМ»
Між Львовом і Мукачевим
може з’явитися нова автомагістраль, яка дозволить проїжджати карпатські перевали на
швидкості 130 кілометрів за годину. І хоча нинішня автодорога
Львів—Чоп перебуває у хорошому технічному стані, без ям, вона
проходить через велику кількість населених пунктів та подекуди має складний рельєф. А
тому водіям доводиться пригаль-

мовувати і їхати не швидше 60
кілометрів за годину.
Відтак дорога між столицею Галичини і містом поблизу
угорського та словацького кордонів займає майже 4 години.
Новий автобан дозволить подолати її за півтори години.
«Європейський інвестиційний банк висловив попередню готовність надати грантову допомогу для підготовки ТЕО європейського зразка для будівництва
нової автомагістралі Львів — Му-

качеве — Ужгород із відгалуженням до угорського кордону», —
повідомили в Державному агентстві автомобільних доріг України. І зазначили, що важливість
цього транспортного коридору
визначається тим фактором, що
саме ним рухається основний експортний потік із нашої держави
до країн Південної та ПівденноЗахідної Європи.
За словами фахівців Укравтодору, дорога буде поєднана з
угорською автомагістраллю М3

❙ Захід готовий вкладати гроші у будівництво європейських доріг в Україні.
❙ Хоча б біля своїх кордонів...
❙ Фото з сайта inlviv.in.ua.
через КПП «Дийда» і словацькою D1 через КПП «Ужгород».
Тим часом, у Кобеляцькому
районі Полтавської області відкрили рух новою ділянкою цементобетонної дороги в Україні.
«Збудовано за найсучаснішими

технологіями, гарантія — 28
років!» — зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Втім, наразі рух дозволено
лише правим проїздом автодороги Н-31 Дніпро—Решетилівка. ■
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■ РЕЙТИНГИ

Відсудити
вкрадене

Повелителі
агромільярдів

Об’єктом земельного
рейдерства найчастіше
стають державні ділянки

Журнал «Фокус»
представив ТОП-сотню
найбагатших людей
України, до якої увійшла й
дюжина власників великих
сільськогосподарських
підприємств

Олена ЯРОШЕНКО
Сайт agravery.com опублікував цікаві статистичні дані щодо відсудження незаконно приватизованих земель
у розрізі регіонів. Як минулого року
держава судилась за свою землю, скільки вдалось повернути та які суми компенсувати?
В більшості випадків захопити, незаконно заволодіти окремими паями,
перереєструвати на компанію землі, що
належать державним установам України, значно простіше, ніж приватними
угіддями. За словами експертів, 10,5
мільйона гектарів державної землі зазвичай використовуються непрозоро,
неефективно, а держпідприємства, що
цими землями управляють, є глибоко збитковими. Особливо ж — у порівнянні з землями, що їх обробляють агрокомпанії. Лілія Тімакіна, директор з
юридичних питань агрохолдингу «Астарта-Київ», каже, що зазвичай, по
землях міністерств та Академії аграрних наук складно відшукати економічну статистику, там не використовують
сучасні технології, їх навіть не завжди реєструють у кадастрових реєстрах,
що визнає навіть сам Держгеокадастр.
Тому вони найчастіше за сірими схемами перебувають у спільному обробітку
і постійно отримують дотації, не забезпечуючи зворотного ефекту.
Корупційні схеми, породжені мораторієм на купівлю-продаж земель
сільгосппризначення, та відсутність
ринку землі стимулюють чиновників

Інф. «УМ»

❙ Полтавщина та Київщина чомусь відмовилися надати статистику щодо повернення
❙ незаконно захоплених земель.
вимагати хабарі за незаконне «безоплатне» переведення земель з державної власності у приватну, за передавання ділянок у користування за низькими орендними ставками, за надання їх
в оренду з правом подальшого набуття права власності, за свої «послуги» з
використанням службового становища
для заволодіння ділянками. Аgravery.
com опитала обласні прокуратури, на
які покладено захист держави від втрат
через земельне рейдерство. Од відповідей чомусь утримались Полтавська та
Київська області, але загальні тенденції можна зрозуміти.
Лідером за кількістю повернутих
гектарів є Львівщина (13 тисяч 439 га).
Найбільше грошей вдалося відвоювати
прокуратурам Дніпропетровщини (2,8

млрд. грн.). Найбільше позовів подали
та виграли в судах прокурори Черкащини.
Серед найхарактерніших ситуацій
можна навести наступні. У Чернігівській області фермер заплатить державі
за самовільне захоплення ділянки. На
Хмельниччині сільрада передала нічийну спадщину сторонній компанії в
постійне користування. На Дніпропетровщині зафіксували факти реєстрації
права власності на земельні ділянки на
підставі підроблених документів (розпоряджень районних державних адміністрацій, наказів Головного управління Держгеокадастру в області)... І
поки що таки державні землі стають
найчастіше об’єктом земельного рейдерства. ■

■ ЕКЗОТИКА

Українська спаржа

■ НОВИНИ ПЛЮС

На Херсонщині в середині квітня
зібрали перший урожай екологічно
чистого аспарагуса
Ірина КИРПА
У селі Любимівка, що в
Каховському районі Херсонської області, аграрії
продовжують збирати урожай аспарагуса (спаржі).
Як розповіли фахівці компанії «Агро-Фокус», імпортний делікатес вельми
примхливий: повинно пройти не менше трьох рокiв після посадки, доки вкладена
праця дасть перші плоди.
На Херсонщині спаржа прижилася завдяки відповідному ґрунту: суміш із
сухої землі з домішками піску припала до смаку примхливій культурі.
Збір урожаю екзотичної
культури аграріями Херсонщини триватиме з квітня до кінця червня поточного року. Багата на вітаміни
та мікроелементи спаржа з
кожним роком усе більше й
більше стає популярною серед мешканців України.
— Ще кiлька років тому
для півдня нашої країни це
була швидше екзотика, ніж
серйозний заробіток, — визнають у компанії «Агро-Фо-

кус». — Однак напрацьований досвід дозволив нам вирощувати не лише звичайну
зелену спаржу, а й рідкісну
фіолетову та найсмачнішу
білу.
Про родину Лариси Боден, яка не перший рік спеціалізується на вирощуванні нішевих агрокультур,
знають далеко за межами
Херсонської області. Зайнятися цією непростою справою подружжя змусив попит українських покупців на
спеції, які використовуються в європейській гастрономії, але досi не привертали
уваги вітчизняних виробників через особливу специфіку вирощування. Спочатку це було хобі, але пізніше
«розвага» виросла в перспективний сімейний агробізнес,
який дозволив забезпечити
роботою багатьох селян села
Любимівка.
— Щороку ми вивчаємо
ринковий попит та можливості з вирощування нових
нішевих агрокультур на півдні України, — розповідає
Лариса Боден. — Вся продукція ретельно підрощуєть-

Якщо проаналізувати структуру бізнесу найбагатших людей України, очевидний висновок — джерелом прибутку
українських мільйонерів досі лишається
сировина. Майже половина з усіх багатіїв
рейтингу так чи інакше мають інтерес до
агробізнесу. Трейдинг, логістика, вирощування, переробка, харчопром та інші
сектори агроекономіки генерують мільярдні прибутки нашим підприємцям та
країні в цілому.
12 найбагатших агробізнесменів України за версією «Фокуса»: Юрій Косюк,
власник «МХП» — 7-ме місце в рейтингу (статки $1,2 млрд.); Андрій Веревський, власник «Кернел» — 8-ме місце ($1
млрд.); Олександр та Галина Гереги, власники «Агрохолдинг 2012», «Епіцентр-К»
— 10-те місце ($930 млн.); Олексій Вадатурський, власник «Нібулон» — 17-те місце ($560 млн.); Євген Сігал, власник «Агромарс» — 39-те місце ($223 млн.); Дмитро Кравченко, власник LNZ Group — 71ше місце ($118 млн.); Юрій Журавльов,
власник «Агротон» — 72-ге місце ($118
млн.); Віктор Пономарчук, власник ViOil
— 74-те місце ($110 млн.); Всеволод Кожемяко, власник «Агротрейд» — 75-те місце
($108 млн.); Сергій Кролевець, власник
«Ерідон» — 76-те місце ($108 млн.); Василь Астіон, власник Dnipro Agro Group
— 88-ме місце ($70 млн.); Віктор Іванчик,
власник «Астарта-Київ» — 93-тє місце
($61 млн.). ■

Кооперація молочарів

❙ Українську спаржу купують охочіше: вона і дешевша, і свіжіша
❙ за імпортну.
❙ Фото з сайта uprom.info.
ся, збирається та пакується
під особливим брендом. Мета
— заявити про Херсонщину
покупцям нашої продукції в
усьому світі.
Нагадаємо, що саме в
Херсонській області розташовані найбільші поля зі
спаржею по всій країні: під
цю культуру тут відвели понад 20 гектарів.
— Ми навчилися вирощувати екологічно чисту
спаржу без використання
«хімії», — з гордістю розповідає директор фірми з
вирощування спаржі Ольга
Мялік. Збирають підрощену
культуру двічі на день, отже,
лише за один тиждень отримують шість тонн врожаю.
Після цього пагони сортує та
обрізає по одній довжині спе-

ціальна машина. А ось упаковувати та маркувати підготовлену спаржу робітницям агропідприємства доводиться вручну.
Ринок спаржі на півдні України прекрасно розвивається, але, за визнанням самих аграріїв, говорити про його рентабельність
можна буде не раніше, аніж
через вісім років, адже це
дуже примхливий бізнес через адаптацію екзотики на
українських полях. Хоча
перспективи є, бо мешканці усіх міст України з великим задоволенням купують
спаржу, вирощену на рідній землі: вона й дешевша,
й смачніша, та й свіжіша, бо
швидше потрапляє з поля до
столу. ■

На території Глибоцької об’єднаної громади
Чернівецької області планують заснувати ще один
сільськогосподарський кооператив (СОК) молочного спрямування під назвою «Молочна поляна».
Як розповів керуючий справами виконавчого комітету Глибоцької селищної ради Василь Зеленівський, рік тому громада села Михайлівка Глибоцької об’єднаної громади, залучивши кошти Австрійської агенції розвитку, збудувала нову сироварню «Добрі ґазди», де виробляють тверді та м’які
сири за голландською та італійською технологіями. Коров’яче молоко для виготовлення сирів постачають понад 30 членів сільськогосподарського кооперативу — в переважній більшості це сімейні ферми. За рік у громади з’явилася потреба
для створення ще одного молочного кооперативу, який об’єднає господарів, що утримують кіз
та овець. Члени кооперативу здаватимуть овече
і козяче молоко на переробку та матимуть змогу отримувати кращу ціну за рахунок виробництва
продукції з доданою вартістю. Офіційне відкриття СОК «Молочна поляна» заплановане на вересень 2019 року.

Фермера застрелили у Фастові
Директор фермерського господарства «Тризуб» 42-річний Олег Коломієць отримав чотири
вогнепальні поранення: одне в серце і три в живіт.
На місці виявили пістолетні гільзи, кілер з місця
події зник. Версії вбивства поліція не розголошує.
За інсайдерською інформацією, у загиблого раніше виникали конфліктні ситуації. У власності його
родини значиться сільськогосподарська техніка:
трактори, вантажівки, комбайни. Фермерське господарство «Тризуб», директором якого був Олег
Коломієць, розташоване в селі Веприк. Також чоловік був співзасновником ТОВ «Агродом Фортуна», в якому мав третину.
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■ БАТЬКАМ НА ЗАМІТКУ

■ Є ПРОБЛЕМА

Спочатку аз та буки,
а потім науки

Побороти побори

Почав діяти новий порядок зарахування
першокласників до школи
Олександра ТВЕРДА
У Департаменті освіти і науки КМДА повідомляють, що
прийом заяв та документів до
перших класів за гарантованим правом та правом вибору
розпочався 4 квітня і триватиме до 31 травня 2019 року.
Якщо у сім’ї є майбутній першокласник, потрібно подати до школи: копію паспорта,
копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку
про стан здоров’я дитини та документ, який підтверджує місце проживання. Право на першочергове зарахування мають
рідні сестри і брати дітей, які
вже є учнями конкретної школи, працівники відповідного
закладу загальної середньої
освіти та випускники дошкільного підрозділу цієї школи.
Для зручності громади усі
школи отримали відомості з
реєстру територіальної громади міста Києва, що підтверджують місце проживання потенційних першокласників. Якщо
відомості про дитину внесені до
реєстру, то ніяких додаткових
документів, що засвідчують
місце проживання, не потрібно.
У разі, якщо з певних причин
особа не зареєстрована за місцем проживання, їй необхідно
звернутись до центру надання
адміністративних послуг району, та вже наступного дня школа отримає підтвердження про
реєстрацію. Батьки, які мають
статус тимчасово переміщених
осіб, до пакета вищеперерахованих документів додають витяг із довідки про реєстрацію
тимчасово переміщених осіб
для підтвердження місця проживання.
Якщо батьки хочуть віддати свою дитину в навчальний заклад, який не обслуговує територію, де проживає
майбутній школяр, то потрібно написати заяву у вибрану школу. Однак варто знати,
що її розглядатимуть, тільки якщо в школі будуть вільні місця. Батьки мають право
обирати будь-яку школу та подавати туди документи. Вільні місця можуть з’явитись у
школі, коли будуть зараховані
всі діти за місцем проживання.
На вільні місця діти зараховуються за результатом жеребкування. У 2019 році жеребкування відбудеться з 5 по 10
червня. Із 17 червня у школах
Києва продовжиться прийом
дітей до перших класів за наявності вільних місць: за місцем проживання — до 1 вересня та впродовж навчального
року — у порядку надходження заяв. Присутність дитини
під час подання заяви про зарахування, жеребкування або зарахування не є обов’язковою,
не може бути умовою зарахування і цього не можуть вимагати у закладі освіти.
У більшості країн Європи шкільний вік починається
у шість років. У Північній Ірландії шкільне навчання починається у чотири роки, на
Кіпрі та Мальті, в Англії, Шотландії, Уельсі — у п’ять років.

В Болгарії, Естонії, Фінляндії,
Латвії, Литві, Польщі, Сербії та
Швеції дітей віддають до школи у сім років. У дослідженні,
опублікованому у 2015 році,
було встановлено, що діти, які
почали ходити до школи пізніше, були менш неуважними.
Фінляндія, Польща та Естонія
вважаються трьома найбільшим успішними європейськими країнами у галузі освіти.
Під час розмови з «УМ»
психолог Ірина ЗубрицькаМакота зазначає, що зрозуміти готовність дитини вчитись у
школі можна з таких факторів
— психологічна готовність, вольова і поведінкова готовність,
інтелектуальна та функціональна готовність: «Психологічна готовність розкриває загальне позитивне ставлення до
навчання, бажання вчитись у
школі, розуміння, як це відбувається, відсутність страхів
щодо школи. Вольова і поведінкова готовність дозволяють дитині концентрувати свою увагу на навчанні, можливість висидіти урок, не відволікаючись
на гру, вставання, не заважати
іншим дітям тощо. Інтелектуальна готовність засвідчує певний рівень знань, необхідний
для дитини шкільного віку, а
також загальну обізнаність та
кмітливість (дитина має орієнтуватись у просторі, знати своє
ім’я та прізвище, адресу проживання, професії батьків,
пори року, вміти робити узагальнення предметів, підбирати прості аналогії, складати історії за картинками, переказувати казки, рахувати в межах
10, знати фігури і кольори, малювати людину тощо). Функціональну готовність засвідчує
фізична готовність руки писати букви, тобто можливість
контролювати рухи руки під
час письма зором. Ці складові рівноцінно важливі, бо
вони дозволять дитині вчитися з радістю та інтересом. Закликаю батьків не поспішати
у перший клас, навіть боячись
12-річного навчання. Повірте, якщо дитина за якоюсь зі
складових не готова вчитись,
то вона втратить інтерес вчитись практично назавжди. Оптимальний вік початку навчання — 7 років, у рідкісних
випадках — 6 років, за умови
розвитку всіх описаних складових. Дуже важливо для молодших школярів застосовувати ігровий підхід у навчанні. Пропонувати дитині знаходити у повсякденному житті і
довкіллі речі, які вона вивчає
у школі. Батьки можуть заохочувати, щоб дитина розповіла
щось цікаве, що вона вивчила
сьогодні. Також батькам варто
бути уважними і спостерігати
змалечку, які інтереси і здібності мають їхні діти, розвивати їх, допомагати отримувати більше інформації у цих напрямах. Дисципліна і режим
теж підвищують успішність».
Тож школи столиці чекають на майбутніх першокласників, яких у цьому році, за
прогнозами, буде понад 33 тисячі. ■

Чому одні батьки протестують проти щомісячних внесків
«на школу», а інші мовчки платять
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Член батьківського комітету
6-А класу Полтавської загальноосвітньої школи № 8 імені
Панаса Мирного Ірина Петраш
пообіцяла прийти на зустріч
разом з іншими батьками. Проте завітала сама. Повідомила,
що в останній момент в усіх
знайшлися якісь поважні причини: в одних захворіла дитина, дехто раптово сам занедужав, треті відверто зізналися,
що бояться зіпсувати стосунки
з учителями.

За двійнят — подвійна оплата
— У мене сини-двійнята Артем і Тимур, — розповідає молода жінка. — Проблеми розпочалися ще до того, як їх записали до школи. Уже тоді до
відома батьків довели: потрібно, мовляв, колективними зусиллями вставити вікна. Хтось
порахував, що треба скинутися
по 300 гривень. Оскільки в нашій сім’ї, як уже сказала, дітей двоє, ми здали 600 гривень
— шість років тому для нас то
була суттєва сума. Самі ж батьки робили й ремонт класної кімнати, в якій наші діти навчалися чотири роки. Потім сини перейшли з молодшої школи до
старшої — відповідно, помінялася й класна кімната. Коли ми
вперше до неї зайшли, то просто
вжахнулися. Було таке враження, що сюди зібрали найстаріші
меблі з усієї школи. Отже, нам,
батькам, потрібно було починати все спочатку. Мушу зазначити, що всі ці роки батьки щомісяця справно здавали грошові
внески в розмірі 30 гривень на
клас і ще 30 гривень на школу.
Для нашої сім’ї це виливалося у
120 гривень на місяць. Зрозуміло, що такі побори поширюються на всі класи. А як використовуються зібрані суми — справа
темна. Зрозумівши це, із часом
я перестала здавати гроші, прямо заявивши, що це «безмір».
За словами Ірини Петраш,
минулоріч батьки, зібравши
кошти, придбали для своїх дітей парти й дошку, бо попередні
не витримували жодної критики, але, з огляду на стан класної
кімнати, кінця-краю витратам
не видно. До того ж поміняти
шафи, стіл тощо — для них непосильне завдання, адже учнів
у класі не так багато — немає й
20, а меблі нині, самі розумієте,
недешеве задоволення.
— Перед новим роком до
школи завітала з перевіркою
комісія, то наших дітей закрили у класній кімнаті й наказали сидіти тихенько. Бо наша
класна кімната, без перебільшення, найгірша. Шафи тут
зламані настільки, що з них
вивалюються двері. Був випадок, коли вони впали на дитину. Один із батьків намагався
прикріпити шафу до стіни, але
дійшов висновку: вона така стара, що скільки ще протримається — невідомо. Школа — комунальний навчальний заклад. То
чому ж усі проблеми перекладають на плечі батьків? Це вже настільки допекло, що просто немає сил терпіти, — обурюється
мати-бунтівниця.

❙ Член батьківського комітету класу
❙ Ірина Петраш виступає проти
❙ шкільних поборів.
❙ Фото автора.
А що місцева влада?
Вона наголошує, що добивається елементарного: аби її
діти навчалися в гідних умовах,
адже в школі вони проводять
більшу частину дня. Тому ще в
листопаді минулого року звернулася з проханням про ремонт та
умеблювання класної кімнати до
директора школи Світлани Богодистої (того листа, до речі, підписали батьки всіх учнів класу).
Нічого не добившись, настирна
жінка почала стукати у двері кабінетів чиновників: спершу навідалася до першого заступника
начальника міського управління освіти, а згодом — і до секретаря міськради, котрий виконує
обов’язки міського голови. Проте й це нічого не дало: на сьогодні
ніяких поліпшень у класній кімнаті, де навчаються її сини-двійнята, так і не сталося.
— Світлана Павлівна — мій
колишній класний керівник,
свого часу я її обожнювала, хотіла навіть бути на неї схожою, —
зізнається Ірина. — Коли вона
стала директором школи, щиро
за неї раділа. Зараз, як на мене,
це зовсім інша людина. Переводити синів до іншого навчального закладу не хочу, бо ми живемо поряд — 5 хвилин ходу. До
того ж це моя рідна школа, я її
по-справжньому любила.
Не секрет, що змальована
матір’ю двійнят у загальних рисах система існує давно чи не в
усіх школах. Зазвичай про неї
не хочуть публічно говорити ні
педагоги, ні батьки. Ідеться про
систему неофіційних, але фактично обов’язкових грошових
внесків, які сплачують «на ремонти» мільйони батьків з ініціативи батьківських комітетів. Однак не всі готові миритися з такою ситуацією. Зокрема, Ірина
Петраш резонно зауважує: на
потреби школи виділяються ж і
бюджетні кошти.

Система сама себе не зруйнує
Спілкуємося з директором
школи Світланою Богодистою.
Вона розказує, що прийшла до
загальноосвітньої школи № 8
після закінчення університету
21-річною дівчиною — і відтоді
місця роботи не змінювала. А директором працює 7-й рік.
— Коли очолила навчальний
заклад, зіткнулася з тим, що все,
починаючи з туалетів, потрібно
було переробляти, — пригадує
Світлана Павлівна, — бо надто
довго у понад столітньому при-

міщенні взагалі не проводили ремонтів. Досі протікає дах — коли
тане сніг чи йде дощ, вода тече
нам на голови. Дякувати міській
раді, управлінню освіти, які нас
почули, — цього року його нарешті відремонтують. Але уявляєте,
які бюджетні кошти на це доведеться спрямувати! За останні
шість років за бюджетні кошти
вдалося відремонтувати актовий
зал, їдальні, харчоблок, туалети.
Придбали чотири інтерактивні
дошки — це також значне досягнення навчального закладу.
Директор не приховує: досить часто самі батьки, її колишні учні, вкладають у школу
власні кошти. Наприклад, Едуард Гнітько встановив чотири
металопластикові вікна, Дмитро Власенко, найнявши працівників, виконав ремонт спортзалу, Юрій Пантюх зробив вітраж,
частково провів електрику. За
словами Світлани Богодистої,
вона схиляє голову й перед тими
батьками, які за свої кошти поміняли вікна у класних кімнатах. І
фасад школи пофарбували батьки разом з учителями — це теж
було не так легко.
— Я не звинувачую Ірину Петраш, бо розумію матір, яка хоче,
аби її діти навчалися в комфортних умовах. Але погляньте самі
на меблі, які їй не до вподоби. Ці
шафи, чесно кажучи, років 10 стояли в моєму кабінеті, коли я працювала заступником директора.
Так, вони страшненькі, — погоджується зі мною Світлана Павлівна. — Але я вже написала другого листа до управління освіти —
думаю, там підуть нам назустріч.
Хоча все це не так швидко робиться. Усі хочуть, аби у класних кімнатах було шикарно. Можливо,
незабаром так і буде. Наш міністр
освіти й науки Лілія Гриневич
плекає думку про те, щоб кожен
навчальний заклад мав свої кошти й міг раціонально розпоряджатися ними. Бо нині директор школи нерідко виступає в ролі прохача. І коли я звертаюся з листами до
того ж управління освіти, то прошу допомогти розв’язати насамперед глобальні проблеми. Скажімо, окрім даху, у нас є проблемним відведення теплоносія від котельні, внаслідок чого взимку у
приміщенні школи холодно. Ця
проблема, самі розумієте, є дуже
нагальною, а коштів, як завжди, не вистачає. Водночас ми будемо вдячні Ірині Петраш, якщо
вона чогось доб’ється. Бо придбати меблі самим батькам у класі,
де навчається всього близько 20
дітей, і справді важко. Це реальніше у класах із більшою наповненістю учнів.
— А ще реальніше, мабуть,
розв’язати цю проблему за рахунок бюджетних коштів. Так
вийшло, що я повстала проти
системи сама. Інші батьки мене
підтримують, але воліють відкрито про це не говорити, аби не
нашкодити своїм дітям, котрі залежать від тих же вчителів. Проте я не зупинюся — якщо ваша
газета не допоможе, боротимуся
й далі. Бо так не повинно бути:
на парти, дошку, ремонт здай
гроші, на папір, крейду здай...
Ми просто стомилися за власний
кошт розв’язувати всі проблеми
навчального закладу, — резюмує
непокірна мати. ■

ІСТОРІЯ
Тарас ЗДОРОВИЛО

Сьогодні, коли ми повертаємо
свою несправедливо замовчувану
історію, важливо повернути з глибини віків й обличчя тих людей, які
її творили. І якщо XIX—XX століття
нам залишили доста якісних портретів і фотознімків, то зображення
історичних осіб більш раннього
періоду оповиті завісою таємниць
і загадок. Привідкрити її взялася
знаний український історик, доктор
історичних наук, викладач i громадська діячка Ольга Ковалевська
у своїй науково-популярній книжці
«Таємниці козацьких портретів»,
що вийшла у видавництві «Кліо»
та була презентована в Музеї
гетьманства. Видання, матеріали
до якого авторка збирала й обробляла понад десять років, пропонує
читачу побачити наше минуле крізь
призму дивовижних історій портретів видатних діячів.
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■ КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Обличчя з минулого
Таємниці козацьких портретів розкриває у своєму дослідженні історик Ольга Ковалевська

Одна людина — різні портрети
Структурно книжка складається з десяти розділів, розміщених за хронологією життя
тих постатей, про портрети яких
йдеться (починаючи від Богдана Хмельницького й закінчуючи Іваном Гонтою). Це десять
нарисів з історії та сучасної іконографії відомих українських
гетьманів, полковників, сотників та їхніх матерів і дружин
(під іконографією тут слід розуміти всю сукупність наявних
зображень конкретної історичної постаті). У захопливій формі
читачам запропоновано дізнатися, який зі збережених портретів
демонструє нам справжнього Івана Мазепу, замислитися, чи дійсно Петро Дорошенко виглядав
так, як його малювали художники, довідатися, чому Івана Самойловича зображено із заплющеними очима, з’ясувати, яким
насправді був Іван Гонта, уявити, якою мала бути на портреті
поважна гетьманша чи полковниця, та розвідати, чому відбуваються підміни портретованих.
Навряд чи хтось сперечатиметься щодо важливості візуалізації тієї чи іншої особи, бо
так уже створена людина, що
найбільше інформації сприймає
очима. Тож знати, як реально
виглядали наші славетні предки, не завадить, адже і зараз, і
в майбутньому митці ще не раз
звертатимуться до теми національної історії на своїх полотнах та в кіно. Тому мати певний
упізнаваний образ тієї чи іншої
особистості не буде зайвим. Таким, наприклад, є гетьман Богдан Хмельницький. Утім навіть
тут усе не так однозначно.
«У Хмельницького — одна
з найбільших портретних галерей, і може здатися, що це саме
той гетьман, про якого ми точно
знаємо, як він виглядав, — каже
Ольга Ковалевська. — Але це не
зовсім так. До нас дійшли три
іконографічні типи зображень
гетьмана. Один із них іде від гравюри фламандського майстра
Вільгельма Гондіуса — отой у
шапці з перами, на основі якого
створена наша 5-гривнева купюра. Згодом цей образ було визнано як один із найбільш вірогідних і автентичних, тому переважно його й намагалися дотримуватися. Інший тип створений
на основі портрета з колишнього палацу Жевуських у Підгірцях, переданий у 1940-х роках
до музею в польському Тарнуві.
Є дані, що Хмельницький отримав у подарунок халат від турецького султана — коштовну на той час і статусну річ. І
на тому портреті Хмельницький якраз зображений в одязі,
схожому на халат. А третій малюнок дійшов до нас із літопи-

❙ Ольга Ковалевська та її «Таємниці...».
❙ Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.
су Самійла Величка — на ньому
Хмельницький ще зовсім молодий». Портрети ці досить різні, але в цілому, наголошує дослідниця, всі вони зображують
«чоловіка більш ніж середнього зросту, рішучого, зосередженого, з відкритим поглядом, що
міг протистояти і польській магнатерії, і татарським ханам, і козацькій та селянській масі, яку
гетьман умів тримати в покорі.
Дуже скромний у побуті, він не
був такий уже стриманий, виявляючи свій темперамент».
Пані Ольга зазначає, що нам
неймовірно пощастило отримати у спадок і кілька прижиттєвих зображень гетьмана Івана
Мазепи. Адже, нагадує вона, у
1708 році Петро І наказав знищити всі портрети «зрадника»
Мазепи й навіть зображення на
церковних спорудах (а Іван Степанович мав чималу портретну галерею, адже саме за його
гетьманування відбувається
розквіт Козацької держави, що
дозволяє мистецтву розвиватися). Через це до наших часів
не дійшло жодного автентичного парадного портрета Мазепи. «І все ж таки є портрети (це
диво!), які можна визнати більш
або менш достовірними. Це портрет німецького гравера Мартіна Бернігерота (1706 рік, при-

❙

Галереї гетьманських
портретів формували
національну свідомість

❙ Образ Богдана Хмельницького
❙ сформувався на основі цієї
❙ гравюри Гондіуса.
тах. Але в цілому всі вони відповідають тим описам зовнішності гетьмана, які ми маємо.
Пані Ольга додає, що кілька
років тому було створено зображення гетьмана за участі
криміналістів, спираючись на
його прижиттєві портрети. Цей
гіпотетичний образ показали
у фільмі «Україна. Повернення своєї історії». Інтерпретація
вийшла досить вдалою — ми бачимо цікавого і харизматичного
чоловіка, і вона зрештою пояс-

«У Хмельницького — одна з найбільших портретних
галерей, і може здатися, що це саме той гетьман, про
якого ми точно знаємо, як він виглядав. Але це не
зовсім так».
життєвий); портрет із зібрання
Володимира Бутовича (нині — в
Національному музеї історії України); зображення Мазепи з літопису Самійла Величка; нарешті, портрет, що зберігається у
Дніпровському художньому музеї», — наголошує історик.
Звичайно, прижиттєві портрети Мазепи — то не є сучасна фотографія. Це твір, який
передбачає певне бачення художника, на який мали вплив
техніка виконання, мода, традиції (наприклад, у ті часи не
можна було представника влади зображувати зі зморшками
чи якимось вадами). Саме тому
Іван Мазепа такий, на перший
погляд, різний на цих портре-

Гіпотетичний портрет гетьмана Мазепи.

нює, чому за гетьманом тягнувся романтичний шлейф завойовника жіночих сердець.
Загалом до своєї «пошукової» роботи Ольга Олегівна залучала цілу низку фахівців:
фізиків, хіміків, навіть судово-медичних експертів та антропологів із їхнiми безцінними навичками. Без результатів
їхніх досліджень часто не можна було визначити, який із численних портретів слід вважати
достовірним, відповісти на запитання: чому впродовж часу
трапилися такі суттєві зміни в
образах портретованих або чия
випадкова помилка призвела до
викривлення нашого уявлення
про відому історичну постать?

Ще один пласт творів, який
розглядає у своїй книзі дослідниця, — це уявна історична іконографія XIX—XX століть, тобто коли образ тієї чи іншої особи трактувався довільно або
створювався на замовлення без
опертя на будь-яке іконографічне джерело. Особливо велику
кількість уявних портретів козацької старшини було написано в XIX столітті. У той час українська еліта починає розшаровуватися на два табори — асимілятори й автономісти. Останні
наполягали на тому, що Україна-Малоросія усе ж має зберігати певну окремішність, апелювали до козацького минулого й
пам’ятали, що вони — козацького роду. Саме ця знать і була
замовниками уявної іконографії. «І ця поява перших галерей
портретів гетьманів у Малоросії,
в маєтках зросійщених поміщиків українського походження, є
свідченням першого етапу формування й зростання національної свідомості, — вважає Ольга Ковалевська. — Без цього не
було б ні національного відродження наприкінці XIX ст., ні
національно-визвольних змагань на початку XX ст.».
Сьогодні ситуація повторюється. На хвилі національного відродження будуть і фільми,
і пам’ятники, і мистецькі роботи. «Тому важливо зберегти певний баланс і таки притримуватися певного загальноусталеного уявлення про ту чи іншу особистість», — каже історик.

Усе почалося з Єгипту...
Мистецтвознавець, академік
Дмитро Степовик переконаний,
що книги на зразок «Таємниць козацьких портретів» конче
потрібні саме зараз в Україні,
яка потерпає від зовнішніх та
внутрішніх ворогів. Завдяки
таким книжкам історія стає цікавішою, зрозумілішою, а її виховна патріотична роль — відчутнішою.
Академік наголошує, що
портретне мистецтво властиве
багатьом народам. Тільки дві

релігії (юдаїзм та іслам) — проти всяких зображень, аби не порушувати заповіді «не сотвори
собі кумира» (саме через це ми
сьогодні не маємо достовірного
образу відомої українки Роксолани, яка як дружина турецького султана могла б дозволити
собі велику портретну галерею,
але через релігійні заборони до
нас дійшли тільки уявні портрети та описи зовнішності).
Українське портретне мистецтво, практично до XVII-поч.
XVIII ст. було на 95 відсотків
релігійним. Світський жанр існував починаючи з Київської
Русі, лише в рукописних книжках — тільки там зображували
реальних людей, і то умовно.
А от цивілізаційне портретне мистецтво починається,
як стверджує пан Степовик, із
язичницького Єгипту, де виник
фаюмський портрет. Саме в місті
Фаюм жили найкращі художники. Фараони й заможні єгиптяни замовляли їм зображення себе, своїх дружин і нащадків. І цих давніх портретів збереглося дуже багато. На основі
цієї традиції виник і «європейський» портрет. Ті народи, які,
пройшовши рабовласницький
період, створили свої нації, сьогодні мають у своїх музеях найбільше саме портретів. Наприклад, у Національному музеї у
Вашингтоні третина усіх творів,
кожен із яких вартує не менше
мільйона доларів, — це портрети (обличчя американської нації). Аналогічно в Лондонській галереї — портрети королів
й інших визначних людей Англії, чи в тому ж Мадриді в музеї
Прадо представлені обличчя іспанської нації.
Нам в Україні, переконаний
Дмитро Степовик, також слід
подбати про державний музей
українського портрета історичних діячів. «Ще у 90-х роках я
був одним з ініціаторів створення
великої портретної серії київських і всеукраїнських митрополитів починаючи з Київської
Русі аж до сьогодення, — зазначає Дмитро Власович. — Наразі
з цих 120 священнослужителів
створено портрети 60». А отже,
працювати ще є над чим. ■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

До найсвітлішого свята року — Воскресіння Христового — наші господині
зазвичай готуються по-особливому.
Святковий стіл у цей день — не лише
найсмачніші наїдки та напої, а й місце,
за яким збираються родини звідусіль,
щоб у спільній молитві подякувати за
вічне життя, яке подарував людству Син
Божий.
Відтак до цього дня готуються заздалегідь: складають списки найсмачніших
страв, обговорюють їх із кулінарними
майстринями, родиною. Пасочки, писанки, крашанки, м’ясо, салати, випічка в
різних варіаціях — це та багато іншого в
ці благословенні дні дивним чином вдаються особливо чудовими і смачними
навіть господиням-початківцям.

СМАЧНЕ ЖИТТЯ
■ ТРАДИЦІЇ

Святкова кулінарна творчість
Що смачного приготувати на Великдень

Ошатні закуски
Звичайно, хочеться, щоб святковий
стіл був не лише смачним, а й красивим,
а тому і страви — такими ж. Вони можуть
бути простими, але при вмілому приготуванні стають кулінарними шедеврами.
Приміром, фаршировані яйця, які пропонує приготувати відома нам за багатьма
смачними рецептами кулінарка Ірина Паращак. «Яйця, фаршировані оселедцем із
буряком — дуже красива холодна закуска, гідна найвишуканішого святкового
столу», — каже вона.
Потрібно: яйце, 20 г плавленого сирка,
20 г вареного буряка, 10 г філе оселедця,
майонез за потребою і зелень для декору.
Для додання оселедцевому крему кольору ви можете використовувати не
тільки буряк, а найрізноманітніші продукти з фарбуючими властивостями — це
можуть бути і морква, і шпинат, і навіть
какао (какао, якщо його не солодити, —
гірке, чудово підходить до солоного).
Інгредієнти подані в пропорції на 1
яйце, щоб кожен міг сам перерахувати,
скільки йому потрібно на кількість їдців.
Яйця варимо круто, охолоджуємо і
чистимо. Поки варяться яйця, варений
буряк тремо на дрібній тертці. Оселедець
ріжемо на шматочки, які зручно буде
подрібнити блендером. До речі, якщо у
оселедця була шкіра, шкіру попередньо
видаляємо — вона темна і буде псувати
нам колір крему. Варені яйця розрізаємо навпіл і видаляємо жовтки. Можна
злегка промити яйця, щоб видалити з
поверхні білка сліди жовтка.
Перемелюємо оселедець, тертий буряк, плавлений сир і яєчні жовтки в
крем. Якщо бачимо, що крем виходить
дуже густим, то додаємо трохи майонезу. Він повинен бути за консистенцією,
як крем для тортів. Крему даємо полежати в холодильнику близько години.
Розміщуємо його в кондитерський мішечок або в шприц. Подальше залежить
від набору кондитерських насадок, ваших умінь і фантазії. Яйця бажано брати дрібні.

Рулетик з рибкою
І не просто рибкою, а з червоною, бо
свято ж! Замість багатьох бутербродів
зробити такі — і свято, безперечно, вдасться!
Спочатку треба випекти основу —
корж, який печеться нескладно, легко
згортається в рулетик і дуже смачний.
Потрібно: 4 яйця, пучок (200 г) шпинату, 70 г борошна і трошки солі. Для начинки: 250 г соленої сьомги, 200 г вершкового сиру і зелень та спеції за смаком.
Шпинат чистимо й опускаємо в окріп, щоб трохи розм’як. Відтискаємо від
води і з’єднуємо його з борошном і жовтками, попередньо відокремленими від білків. У блендері (я робила це вручну, звичним вінчиком) розтираємо суміш до отримання однорідної зеленої суміші. Окремо
збиваємо білки з сіллю до стійкої пишної
маси.
Цівкою повільно вводимо збиті білки
до шпинатного пюре, акуратно перемішуючи тісто. На деко, вистелене пергаментним папером, рівно розкладаємо шпинатну масу. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 12 хвилин (перевіряємо паличкою). Охолоджуємо.
Тим часом готуємо начинку: змішуємо вершковий сир з подрібненими кропом
і часником, солимо і додаємо спеції. Нано-

❙ М’ясо і ковбаса Люби Біріної.

❙ Фаршировані яйця від Ірини Паращак.
симо на коржі, зверху викладаємо тоненькими смужками порізану червону рибу.
Скручуємо в рулон, загортаємо в харчову плівку і ставимо в холодильник для
надання гарної і стійкої форми. Потім ріжемо на рулетики, викладаємо на таріль,
прикрашаємо зеленню і пригощаємо гостей.

Холодець-молодець!
Кулінарна майстриня Ольга Крилюк
(Пипчак) резонно підмітила, що «без холодцю дуже рідко відбувається якесь свято і, напевно, майже кожна господиня
вміє його готувати». Вона знає, що кожна господиня готує по своєму, тож холодець, як і борщ, у кожної господиньки
свій, але пропонує ще й своє «холодцеве» відкриття як варіант. «Подачу цього холодцю я підгледіла у книжці Ектора-Хіменеса Браво, але, звичайно зробила все по своєму, — ділиться господиня.
— Холодець я готую завжди зі свинини й
курятини, бо ми такий любимо.
Беру свинячі ніжки (3-4 штуки) і курячі лапи (1 кг), все гарно чищу, мию і додаю цілу курку, порізану на шматки. Все
заливаю на ніч водою. Потім ще раз треба
помити, скласти у каструлю і залити водою, щоб покрила м’ясо. Як закипить —
зняти піну, додати спеції, цибулю, моркву, корінь петрушки, перець горошком,
лавровий листок, сіль. Готую 6-8 годин
на мінімальному вогні. У мене холодець
не кипить, а тільки булькає.
Коли готовий — процідити. М’ясо відділити від кісток, до бульйону додати роздавлений часник до смаку і процідити через ситко. В глибокий квадратний посуд
викласти м’ясо і залити рідиною. Поставити на холод, щоб застиг.
Ну й потрібен хрін, як не крути: 1 середній буряк зварити. Почистити і потерти на дрібній тертці (як на деруни) і потерти 100 г хрону. 4 столові ложи води, 2 столові ложки яблучного оцту і чайну ложу
цукру та сіль за смаком закип’ятити.
Дати охолонути і додати 1 столову ложку (повну) желатину, гарно його розчинити і додати до буряка з хроном, перемішати. Все викласти на застиглий холодець і покласти в холод до повного застигання. Порізати на порції і викласти на
кусні чорного хліба, зверху викласти гірчицю в зернах. Вдається гарна страва! А
про смак вам скажуть ваші гості!

❙ Холодець від Ольги Крілюк.
Особливе м’ясо до свят
Так ми в дитинстві сприймали м’ясні
святкові страви — називали особливими, допомагали прикрашати такі страви зеленню, зеленим горошком, кільцями синьої цибулі і квашеними овочами.
Бо таке м’ясо і справді було особливим:
наші мами-бабусі спеціально до Великодня припасали найкращі шматки м’яса,
перепитували в свах-кумів-подруг нові рецепти, та все ж зупинялися на перевірених власних, лиш злегка коригуючи свої
найулюбленіші рецепти «для родзинки».
Оцей рецепт ніжного запеченого свинячого ошийка я випитала у бабусі. Вона казала, що це — просте собі м’ясо, лише замариноване заздалегідь у різних секретних
спеціях і травах. Секретними спеціями і
травами, як з’ясувалося, були розмарин,
кмин, різні перці, чебрець, ялівець, м’ята.
Ще треба були мед, гірчиця, сіль, часник.
Трави і спеції беруться не всі відразу,
а за бажанням господині, приблизно в таких пропорціях: м’яса — 2 кг, гірчиці й
меду — по столовій ложці, часнику — зубців 6, столова ложка без гірки солі. Часник пропустити крізь прес і змішати зі
спеціями, медом та гірчицею. Замаринувати м’ясо на ніч, але можна і на кілька
годин, воно дивним чином встигає просочитися всім, що для нього приготували,
швидко.
Злегка обсмажити шматок на пательні,
розтопивши там ложку смальцю. Ну і нарешті перекласти шматок у форму для запікання, долити склянку води і поставити
в духовку на півтори години при температурі 180 градусів. Час від часу м’ясо треба
перевертати і поливати тим же соком.
Потiм вимкнути духовку, дати йому
ще хвилин десять там потомитися, а далі
— подавати до святкового столу.

Шинка-картинка
Ця рима напрошується невипадково:
від споглядання шинки, яку готує Люба
Біріна з Калуша, складається якраз таке
враження: ошатна, апетитна, рум’яна
шинка так і проситься на полотно, щоб її
намалювати. Або на святковий стіл — для
рідних і близьких.
«Готувала і вирізку-полядвицю, й грудинку-підчеревину, — розповідає Люба
Біріна, запрошуючи господинь до роботи й обіцяючи, що приготування такого м’яса лише видається складним про-

цесом, але насправді все значно простіше. — На 1 кг м’яса потрібно 10 г нітритної солі та 10 г звичайної солі і спеції. Зі
спецій я використовувала сухий часник,
чорний перець, мелений коріандр. Змішати солі з приправами, обваляти в цьому
м’ясо. Помістити в 2 пакети і в холодильник на тиждень. Кожен шматок обмотати харчовою плівкою (ретельно, щільно),
варити (чи, швидше, парити при 80 градусах 2 години). Гаряче зразу під прес із
плівкою, не розмотуючи, до охолодження. Дальше звільнити від плівок, зберігати в холодильнику.

Чудова ковбаса
А ще господиня пропонує рецепт чудової ковбаси. Погляньте хоча б на фото
— хіба вона — не шедевр «ковбасного
мистецтва»?
Люба Біріна пропонує такий рецепт:
свинина — 0,7 кг, куряче філе — 0,5 кг,
сало — 0,2 кг, сіль — 15 г, сіль нітритна —
10 г, вода — 25 мл, спеції (чорний перець,
сухий часник, молотий лавровий лист,
гірчиця зернами).
«У мене вийшли 3 середні кілечка,
— каже вона і продовжує диктувати рецепт. — Свинину і половину курячого
філе пропустити крізь м’ясорубку через
велике сито. Решту порізати кубиками.
Все змішати дуже ретельно, додати сіль,
спеції та холодну воду (я це роблю в тістомісі насадкою лопаткою, до білкових «ниток»). Пам’ятаємо: м’ясо не має нагріватися вище 12 градусів. Беремо з холодильника, працюємо швидко.
Накрити, залишити на ніч в холодильнику. Начинити кишки. Не
проколювати! Бланшувати при 80 градусах 10-15 хвилин.
Потім у форму для запікання налити
молоко (небагато, щоб покрило дно), посолити, дати пару лаврових листків, поперчити. На це помістити ковбаси і запікати
при 180 градусах 1 годину 20 хвилин, в
процесі запікання перевернути десь у середині процесу на другу сторону.
Розуміючи можливі питання: для
м’яса обов’язкова нітритна сіль, для ковбаси — ні (але буде сірий відтінок у готовій
ковбасі і не буде характерного ковбасного
смаку, вибір за вами)».
Наступного разу підготуємо найкращі рецепти пасочок від кулінарних майстринь. Смачного приготування до свят! ■
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СПОРТ
Володимир Євонов
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«Жіночий тренер повинен бути психологом».

головний тренер жіночої збірної України з боротьби
Григорій ХАТА
Наприкінці минулого року
у вітчизняному борцівському
господарстві відбулися масштабні перестановки. Після зміни керівництва Асоціації спортивної боротьби України, де замість Ельбруса Тедеєва президентом став Олег Кравченко,
серйозні перетасовки сталися й у тренерських штабах національних збірних. Так, місце багаторічного очільника команди «вільників» замість Руслана Савлохова посів Григорій
Данько. Збірну борців грекоримського стилю очолив Сергій
Андреєв, попередником якого
був Артур Дзигасов. Водночас
очільника жіночої команди в
АСБУ вирішили не змінювати
й у «спортивному» міністерстві
просто перезатвердили кандидатуру Володимира Євонова на
новий термін.
Про те, що наші спортивні
функціонери вчинили абсолютно правильно, залишивши біля
керма збірної вітчизняних борчинь старого наставника, красномовно підтвердив чемпіонат
Європи в Бухаресті, який підопічні Володимира Євонова завершили з грандіозним тріумфом.
Здобувши в столиці Румунії
чотири «золота» та два «срібла», «синьо-жовті» безапеляційно виграли командний залік. Практично аналогічне досягнення підопічним Євонова
вдалося на ЧЄ 2012 року в Белграді, котрий наші борчині завершили з чотирма золотими
та трьома срібними медалями.
Щодо бухарестського єврофоруму, то на вищу сходинку п’єдесталу піднялися Оксана Ливач (вагова категорія
до 50 кг), Ірина Гусяк (до 55
Григорій ХАТА
Після того як в Україні завершився національний чемпіонат, переможцем якого — всьоме в своїй історії — став «Донбас», хокейне життя в країні
аж ніяк не затихло. Наприкінці квітня в Таллінні стартує
чемпіонат світу в дивізіоні ІІВ,
учасником якого буде українська збірна. Тож щойно відгриміли баталії за титул найсильнішої команди вітчизняної першості, практично одразу все перепідпорядкувалося інтересам
національної збірної.
Віднедавна з «синьо-жовтими» працює новий тренер.
Перші дебютні поєдинки Андрія Срюбка біля керма головної хокейної команди України вийшли не надто вдалими.
У лютому на товариському турнірі в Броварах наші збірники
двічі програли полякам, а також уперше з часів незалежності капітулювали перед румунськими хокеїстами.
Перебування збірної України в третьому за силою дивізіоні
світового хокею мало кого влаштовує у вітчизняному хокейному господарстві. Аби бодай якось допомогти команді
Срюбка прискорити процес свого еволюціонування, у Федерації хокею України вирішили організувати для «синьо-жовтих»
додатковий спаринг.
Дарма, що позаду у вітчизняних колективів важкий сезон. Задля кращої обкатки українських збірників, які незабаром вирушать на ЧС до Естонії,

■ БОРОТЬБА

«Для них він як батько»
Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби вітчизняна збірна завершила на третьому місці
медального заліку
кг), Алла Черкасова (до 68 кг)
та Аліна Бережна-Стадник (до
72 кг). А в статусі срібних медалісток турнір завершили
Лілія Горішна (до 53 кг) та Тетяна Кіт (до 57 кг).
Міністр молоді та спорту Ігор Жданов здобуток українських борчинь на ЧЄ-2019
назвав видатним досягненням
і напряму пов’язує його з тренерською постаттю Володимира Євонова. «Для них він як
батько. Вони його дуже люблять і прислухаються до його
слів», — відзначив Жданов, додавши, що «спортивне» міністерство виділяє борцівському
господарству достатньо коштів для проведення навчальнотренувальних коштів та виїзду
на змагання.
Називаючи при цьому боротьбу пріорітетним для держави олімпійським видом
спорту, Ігор Жданов наголошує, що його міністерство працює над тим, аби в країні зростала гідна зміна нинішнім борцям-чемпіонам.
«Важливо
привести в нормальний стан
ДЮСШ та суттєво покращити
стан спортивної інфраструктури», — каже міністр.
Ну а те, що Україна має
славні борцівські традиції, на
завершення ЧЄ в Бухаресті
підтвердили й вітчизняні бор-

❙ Аліна Бережна-Стадник — одна з чотирьох українських чемпіонок Європи-2019.
❙ Фото з сайта ukrwrestling.com.ua.
ці греко-римського стилю. Утретє в своїй кар’єрі континентальне «золото» виграв Жан
Беленюк (категорія до 87 кг),
а його колега по синьо-жовтій
збірній — Ленур Теміров (до 60
кг) став бронзовим медалістом
ЧЄ-2019.

Нагадаємо, що в перші дні
єврофоруму на третю сходинку п’єдесталу пошани піднялися двоє наших вільників — Василь Шуптар та Олександр Хоцяновський.
Тож, загалом, упродовж
тижневих баталій у Бухаресті,

■ ХОКЕЙ

Фактор тренерського інтелекту
У протистоянні за національне «золото» «Донбас» упевнено
здолав сенсаційного дебютанта чемпіонату країни й одразу
переорієнтувався на справи збірної

❙ Завершивши з’ясовувати стосунки в національному чемпіонаті, кращі вітчизняні хокеїсти одягли светри збірної України.
❙ Фото з сайта uhl.ua.
практично всі вони делегували своїх представників до збірної клубів Української хокейної ліги, котра 16 квітня зіграє
контрольний матч iз національ-

ною командою України.
Звісно, що всі провідні виконавці УХЛ з українськими
паспортами будуть одягнені в
синьо-жовті светри, проте очо-

люватиме збірну клубів УХЛ
тренер чемпіонів країни Сергій
Вітер. Не в останню чергу саме
завдяки його тренерському хисту донецькому «Донбасу» вда-

представники
української
спортивної боротьби здобули
п’ять золотих, дві срібні та три
бронзові нагороди, посівши таким чином у медальному заліку слідом за збірними Росії та
Туреччини високе третє місце.
■
лося виграти непросту фінальну серію у херсонського «Дніпра». І нехай дніпряни проводили лише свій дебютний сезон в
чемпіонаті країни, а «золота»
серія завершилася з переконливим рахунком 4:1 на користь
«червоно-чорних», легкою їхня
дорога до чемпіонства точно не
була.
«Виграти Кубок було дуже
тяжко. Навіть не залишилося сил для святкування. Емоції десь усередині, звісно, є, але
візуально це не передається.
Шлях до перемоги був настільки складним, що сил, по суті,
практично не залишилося», —
після перемоги в чемпіонаті заявив форвард «Донбасу» та збірної України Віталій Лялька.
Його колега по клубу — воротар Богдан Д’яченко наголошує, що у фінальному протистоянні з «Дніпром» усе вирішило терпіння та тренерська
стратегія. Нагадаємо, що дуель за золоті медалі розпочалася з несподіваної гостьової перемоги «Дніпра» в Дружківці.
Однак надалі підопічні Сергія
Вітера швидко провели роботу над помилками й виграли в
команди Дмитра Підгурського чотири матчі поспіль. Чемпіонську крапку «Донбас»
поставив на домашній ковзанці «Альтаїр». За присутності
рекордної кількості глядачів
підопічні Вітера здобули над
«Дніпром» найбільш переконливу перемогу в серії — 4:1, що
принесло їхньому клубу загалом сьомий чемпіонський титул. ■
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Дівчина з характером. І сталевими кулаками
Срібна призерка світової першості з боксу Ганна Охота вважає себе кращою на ринзі
й постійно доводить це

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 17 КВІТНЯ 2019

■ РОЗІРВАНІ ПУТА

пулярність і зібрав у прокаті майже півмільярда доларів) Бред
Пітт був щасливо одружений із
Дженніфер Аністон. Але зустріч
із фатальною жінкою зруйнувала його шлюб. А далі були, як
здавалося усім, казкові будні
закоханої пари, яка то всиновлювала дітей, то народжувала власних, знімалася у фільмах, займалася доброчинністю. Наразі у пари шестеро дітей — троє біологічних та троє
всиновлених, доля яких ще неясна, адже пара намагається
проводити всі консультації щодо
опіки конфіденційно. ■

Зіркової пари
Джолі-Пітт
уже не існує
Подружжя офіційно оформило
розлучення
Дара ГАВАРРА
Це тільки в голлівудських фільмах завжди буває хепі-енд і красуня виходить заміж за
принца. Та правду писав поет: «Все романы
на свадьбах кончают недаром, потому что не
знают, что делать с героем потом». На днях
закінчився красивий роман Анджеліни Джолі
та Бреда Пітта, за яким, без перебільшення,
спостерігав мало не весь світ, — пара офіційно розлучилася. І хоча ще купа питань залишилася невирішеними (у тому числі щодо опіки
над дітьми та майнові питання), тепер уже колишні чоловік та дружина заявили, що вони
емоційно «вигоріли» і хочуть поставити нарешті крапку у своїх стосунках. Подейкують, що
Енжі всі ці три роки (це довше, ніж офіційно
тривав їхній шлюб) намагалася повернути чоловіка. Інші ж стверджують, що за ці роки у
кожного з подружжя були романи (у Джолі —
з британським мільярдером, у Пітта — чи то з
колишньою, Джен Аністон, чи то з Шарліз Терон).
Як би там не було, хепі-енду не сталося.
Нагадаємо, на час знайомства пари у далекому вже
2005 р. на знімальному майданчику комедійного бойовика «Містер і місіс Сміт» (який, до слова, мав шалену по-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №44

❙ Анджеліна
❙ Джолі.

■ У СВІТІ «ЗЕЛЕНІ»

Варка ВОНСОВИЧ
Ми не раз писали про неймовірні виграші у лотерею, які випадають на долю пересічних американців. Проте купити виграшний білет — це півділа, а от вдало скористатися ним... Так, 90-річна жінка з американського штату Флорида подала в суд на
власного сина, який, на її думку, проциндрив
її джек-пот у сумі 278 мільйонів «зелені»,
який випав на її долю. Оскільки Глорія Маккензі була вдовою звичайнісінького мельника, ніколи не жила в розкошах та й освіти
достойної не отримала свого часу, тож вирішила, що не зуміє правильно розпорядитися такою шаленою сумою. Тому й доручила сину Скотту, аби той найняв фінансових радників, які б вклали ці гроші у надій-

Люди гинуть за метал
Шалені гроші, які можуть привести
до цугундера
ні акції, що приносили б хороші дивіденди.
Нащадок жінки найняв, як йому здавалося,
компетентних людей за чималу суму — 2
млн. доларів, а ті, в свою чергу, вклали весь
виграш у певні активи. Та, як писав відомий
американський письменник О’Генрі, «трест
луснув», тобто інвестиції були невдалими, і

Скотт втратив усі материні гроші.
Тепер пані Маккензі позивається з
власним сином, а той запевняє, що лише
виконав волю матері і вклав її кошти, а те,
що інвестиції виявилися невдалими, — не
його провина. От і виходить, що не в грошах щастя... ■

■ ПОГОДА
18 квiтня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Заморозки на поверхнi ґрунту, 0-5. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура
вночi +3...+5, удень +12...+14.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ i мокрий снiг. Славське: вночi +3...+5, удень +11...+13. Яремче:
вночi +3...+5, удень +9...+11. Мiжгiр’я: вночi +4...+6, удень
+16...+18. Рахiв: уночi +4...+6, удень +16...+18.
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України.

По горизонталі:
1. Українське місто, біля якого
відбулася вирішальна битва війська Петра І зі шведами. 6. Італійське місто, де жили Ромео і Джульєтта. 7. Засушена виноградинка або цікава особливість. 8. Прозора сітчаста тканина, яку вішають на вікна. 9.
Відомий австралійський натураліст,
який загинув у 2006 році від удару
морського ската. 11. Подія, повідомлення. 12. Лінія, порядок, однотипні
речі, явища. 15. Шкіряний пояс. 17.
Глава парламенту. 18. Невелика гора
на Далекому Сході. 19. Острів у Парижі, на якому розташований Собор
Паризької Богоматері, що в понеділок несподівано загорівся. 21. Поет
чи художник, який зображує життя
мегаполісу. 22. Найяскравіша зірка нічного неба. 23. Найбільше озеро Угорщини.
По вертикалі:
1. Парадний портрет вельможі, поширений в Україні у XVII—
XVIII століттях. 2. Відомий український композитор і музикознавець. 3.
Найближча «сусідка» Землі, давньоримська богиня кохання. 4. Наречений Дюймовочки, від якого вона
втекла з ластівкою. 5. Оголошен-

ня в театрі про те, що всі квитки на
виставу розкуплено. 6. Розрекламований відбілювач та відплямовувач.
9. Житель Індії. 10. Вид тюленів. 13.
Вічнозелене пахуче дерево, що має
лікувальні властивості. 14. Район
Нью-Йорка, населений переважно
євреями, вихідцями з Радянського
Союзу. 15. Знаменитий давньоримський поет, автор «Метаморфоз».
16. Ім’я кур’єра і охоронця Гітлера,
останнього свідка його смерті. 17.
Шматок хліба. 20. Титул правителя
або князя в деяких мусульманських
країнах.
Кросворд №43
від 16 квітня

■ ПРИКОЛИ
Чоловiк повертається додому завчасно, заходить у квартиру і
раптом чує зі спальні голоси свого
шефа та дружини. Він одразу бiжить
до дверей:
— Ще запитає, що я роблю вдома в робочий час.
***
Сара каже своєму чоловікові:
— Абраме, нам потрібно купити
штори у ванну, навпроти гуртожиток,
молоді хлопці можуть підглядати.
— Навіщо робити зайві витрати? Вони тебе раз побачать і самі
штори куплять.
***
— Любий Ізю, я не знав, що тобі
подарувати, нiбито в тебе все є, тому
написав тобі вірш. Із цими словами
Абрам дістає записник і починає з

виразом декламувати свій вірш.
Ізя уважно вислуховує до кінця,
потім підходить до вікна, відчиняє
його і каже:
— Дякую, чудовий подарунок.
Сідай ближче до підвіконня, я пригощу тебе свіжим повiтрям.
***
Сильний туман, жінка їде, орієнтуючись на гaбaрити машини, що їде
попереду. Але машина раптом різко
зупиняється. Жiнка вдарилася в неї
ззаду, вискaкує i біжить до водія.
— Ви чого тaк різко гальмуєте?
— Вибачте, але я заїхав до свого гаража.
***
Написала в Гуглі «Як повернути
коханого». У відповідь видало: «Невелика втрата».
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